




L’Anoia és la comarca amb menys 
estrangers de Catalunya

  Pàgina 24

  Pàgines centrals

Malgrat l’augment del 
8,3% dels nouvinguts 
en el darrer any, és la 
comarca amb menys 
percentatge

L’Anoia, el Moianès i 
el Berguedà són molt 
lluny de la Segarra, on 
el 27% de la població 
és d’un altre país

Festival 
Internacional 
d’Orgue a 
Igualada

  Pàgina 8

  Pàgina 52

Divendres 28 de febrer de 2020 - 37è any - Núm. 1954 - 1,8 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

JuntsxCat 
també s’alia 
amb el PSC 
a Vilanova

Hostalets de Pierola decidirà en referèndum 
si vol ampliar l’abocador

Abocador Ecoparc dels Hostalets de Pierola.   Pàgines 28-29 

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

20 calçots 
cuits: 7€ /

Salsa fresca 
(500g): 6,50€

Calçots cuits del camp a casa teva

         655 817 581 TERRA 
DE TAPÀS

Pl. Catalunya, 2
IGUALADA

Assistents a un curs a Igualada de coneixement de la societat catalana per a nouvinguts.



L’EDITORIAL

Fer comarca
F a pocs dies, es va fer a Igualada la primera 

sessió participativa i de presentació al ter-
ritori del futur Pla d’Infraestructures 2021-
2030 de l’Autoritat del Transport Metropoli-

tà de Barcelona (ATM).  Un acte, per cert, al qual no 
es va convocar a la premsa, costum últimament molt 
estès entre les principals administracions públiques 
del nostre territori. (?) 
Aquest Pla vol preveure 
les necessitats presents 
i futures del transport 
públic pel que fa a les in-
fraestructures en les di-
ferents comarques i ara, 
durant la seva redacció, 
està recollint les aporta-
cions dels ajuntaments i 
els consell comarcals.
Una de les demandes 
que  sembla que han fet 
les nostres autoritats públiques és l’anomenat “tren 
gran”, que vingui a susbtituir els actuals FGC. Si bé 
ja s’ha dit per activa i passiva des de la pròpia Gene-
ralitat que aquesta obra faraònica és difícil que sigui 
una realitat almenys fins a la segona meitat llarga 
del segle, bo seria deixar els titulars per un altre dia 
i centrar-se més en les possibilitats “reals” que són 

més factibles. No es pot oblidar la lícita i necessària 
oportunitat que ens donaria un tren modern, però 
cal ser realista. Ningú no es gastarà centenars de mi-
lions d’euros per fer arribar el tren a l’Anoia almenys 
que això sigui per un objectiu “de país” o “d’Estat” 
més ambiciós. I de moment no sembla que hi sigui.
Si bé les nostres autoritats, pel que diuen, van dema-

nar també un Carril 
Bus-VAO a l’autovia, 
o més aparcaments a 
l’estació d’Igualada, 
sobta que ningú no 
hagi dit absolutament 
res de la política de zo-
nes que manté l’ATM. 
Avui, viatjar en tren 
o bus de Capellades a 
Igualada (dues zones, 
9 kms.) és més car 
que anar-hi en cotxe. 

Hi ha queixes similars en molts altres municipis del 
voltant de l’àrea metropolitana. En canvi, per viatjar 
de Montgat a Castelldefels (34 kms.) només cal un 
bitllet d’una zona, amb un estalvi immens respecte 
els soferts viatgers de l’Anoia. I això no és futur, és 
present.
Lluitar per evitar això és fer comarca. 

Bo seria deixar els titulars per 
un altre dia i centrar-se més en 
les possibilitats “reals” que són 
més factibles. Què tal evitar els 

greuges amb les zones de l’ATM?

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pere Aragonés, vicepresident del 
govern de la Generalitat i coordina-
dor d’ERC, va reclamar “Anem per 
feina i no ens entretinguem en deta-
llats i batalletes de si un dia o l’ende-
mà per iniciar el diàleg amb l’Estat, 
que els presidents acabin de parlar, 
però estem a disposició. Quan sigui. 
On sigui. Tenim moltes ganes de dir 
que defensem el referèndum i l’am-
nistia”

Albert Batlle, tinent d’Alcalde de 
Seguretat de Barcelona, va dir que 
“crec que ha arribat l’hora que el tall 
de la Meridiana s’aturi, la ciutat n’està 
farta”

Toni Cruanyes, presentador i editor 
de TN vespre de TV3, ha dit que “hi 
ha hagut un excés d’informació polí-

tica a TV3 i em consta que s’hi vol 
posar remei”

Felipe Izquierdo, advocat que 
sembla va ser investigat pel BBVA, 
ha anunciat una querella contra 
l’expresident Francisco González, 
en publicar-se un informe foren-
se de PwC on diu “hem identificat 
correus electrònics que podrien 
evidenciar el coneixement per part 
de Joaquin Gortari de la col·labo-
ració existent entre l’àrea de segure-
tat dirigida per Julio Corrochano 
i membres i cossos de seguretat de 
l’estat per a la obtenció d’informació 
no disponible en fonts públiques” i 
afegint que “moltes d’aquestes in-
formacions s’ha obtingut de caixes 
associades a presidència.”

Santiago Mas-Coma, expert en 
epidemiologia de l’OMS, ha dit 
respecte l’anul·lació del MWC que  
“era jugar amb foc i cal prendre’s les 
coses seriosament. Realment existia 
un risc i crec que està ben cancel-
lat, una altra qüestió són les conse-
qüències polítiques i econòmiques, 
i aquí no entro”. Per seguir “un dels 
grans interrogants és si es converti-
rà en un virus estacional, que no es 

transmeti durant els mesos de més 
calor però que amb l’hivern es reacti-
vi de nou.” Jordi Puigneró, conseller 
de Polítiques Digitals, també havà dit 
que “Si per desgràcia hagués sortit 
un cas de coronavirus al MWC, això 
hauria sigut la fi per a tothom.” 

Felip VI, en un repartiment de pre-
mis a Sevilla va equiparar el talent 
universitari i taurí, però a més va 
afirmar que “l’educació i la tauroma-
quia contribueixen a donar cohesió a 
la societat.”

Jordi Sánchez, exlíder de l’ANC, 
empresonat a Lledoners va aprofitar 
un permís penitenciari per sortir al 
FAQS de TV3 per dir “si el diàleg 
amb l’executiu del PSOE i Podem 
funciona, serà el millor antídot a la 
unilateralitat, però no anirà bé si es 
fa a través dels mitjans de comunica-
ció”. 

Els primers compassos de la reunió 
de la taula de diàleg a la Moncloa 
han servit per constatar que el procés 
serà llarg, molt llarg. Els presidents 
Quim Torra i Pedro Sánchez han 
evidenciat les divergències de forma 
immediata

Eutanàsia

Fa 25 anys que va sorgir la primera llei de 
suïcidi mèdicament assistit als EEUU. 
Fa 25 anys que Esquerra va exigir la despe-
nalització de l’eutanàsia a Madrid. 
25 anys és tota la meva vida. 
Una mostra més que les lleis, per ser-ho, 
no vol dir que siguin justes. 
Recentment, el Congrés dels Diputats ha 
estat notícia per admetre a tràmit una pro-
posició de llei que pretén despenalitzar i 
regular aquesta pràctica. 
L’any passat, el Parlament de Catalunya, 
després que la Consellera de Salut anun-
ciés l’impuls d’una Llei catalana de la mà 
dels grups parlamentaris, es va crear un 
grup de treball per elaborar la normativa 
que recollís tot allò relacionat amb la pràc-
tica assistencial de l’eutanàsia i del suïcidi 
assistit. Dos anys abans, el Parlament cata-
là ja havia exigit a Madrid la despenalitza-
ció i ho va tornar a fer el 2019. 
Catalunya sempre ha abanderat la lluita 
per aquest dret. Des del 2002 es disposa del 
Document de Voluntats Anticipades on 
cada persona manifesta quines intervenci-
ons i tractaments vol rebre en cas que una 
malaltia els impedeixi expressar la seva 
voluntat. Enguany també s’ha posat en 
marxa l’Observatori de la Mort que pretén 
analitzar com morim i elaborar propostes 
per millorar la qualitat d’aquest procés.  
Tenim una relació contradictòria amb 
la mort. Per una banda, la indústria de 
l’entreteniment ens la presenta sense cap 
mirament però per l’altra quan aquesta 
es produeix a la realitat continua sent un 
tabú. Tot i així, les dades ens diuen que el 
80% de la població catalana està a favor de 
l’eutanàsia. 
Pertoca també posar sobre la taula debats 
concrets que es derivin de qui en té dret. 
La proposta de llei estatal oblida col·lectius 
rellevants com les persones amb proble-
mes de salut mental o els menors d’edat i 
és quelcom imprescindible per fer de l’eu-
tanàsia un dret real i plenament accessible. 
Els drets no esdevenen deures, els drets su-
posen llibertat, autonomia, elecció... L’eu-
tanàsia va de posar la persona al centre, de 
prioritzar la qualitat de vida, de dignitat i 
de respectar les voluntats individuals. De 
combatre una situació tan indesitjada per 
qualsevol persona com és viure un pati-
ment insuportable al qual no hi puguis 
posar fi. 
Res d’això seria possible sense la lluita in-
cansable de persones valentes i de l’associ-
ació Dret a Morir Dignament que la marge 
dels contextos polítics, al marge dels riscos 
a patir condemnes penals, han avantposat 
el benestar d’aquelles que tenien patint al 
costat, que els demanaven ajut per acabar 
amb aquella situació i han sabut posar en 
relleu que la despenalització de l’eutanàsia 
no és una opció sinó que és una responsa-
bilitat. Gràcies per fer-nos més lliures! 

MÒNICA MORROS
@monicamorros

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
/ PREMI UEA 2017 / PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



El 29 de febrer, dissabte,  a Perpi-
nyà hi falta gent! El Consell per la 
República ha convocat un acte on 
intervindran els tres eurodiputats 

que fa poc han pres possessió de l’acta de 
parlamentaris: Toni Comín, Clara Ponsatí 
i Carles Puigdemont; no hi serà Oriol Jun-
queras, maleït sia l’Estat espanyol! Ja ho 
sabeu prou com ha anat: amb l’anomenada 
doctrina Junqueras, els eurodiputats han 
pogut ocupar l’escó a Brussel·les i gaudir de 
la immunitat parlamentària conseqüent, 
llevat del vicepresident Junqueras, maleïda 
Justícia espanyola!
Puigdemont des de fa temps havia mani-
festat la voluntat de trepitjar terra catalana 
en el moment que la situació dels exiliats 
elegits a les europees fos de certa seguretat 
i, som-hi, aquest dissabte 29 de febrer cap 
a Perpinyà. 
La cosa pinta bé. Ja sé que fa de mal dir, 
ateses les circumstàncies tan difícils que 
viuen els nostres exiliats i les que vivim els 
catalans, «enfonsats» en els enfrontaments 
entre els partits independentistes, els re-
nous parlamentaris, l’assetjament judicial 
contra el President Torra i, sobretot, amb 
el moment marcat per l’esperada (esperan-
çada?) taula de diàleg que va començar di-
mecres.
Pinta bé, perdoneu-me la vulgaritat de l’ex-
pressió, perquè sabem a hores d’ara que hi 
haurà una multitud de catalans, del sud i 
del nord, que asseguraran l’èxit de la con-
vocatòria. La resposta de tanta gent, la 
presència dels nostres polítics, ara també 
representants europeus, i que la trobada 
sigui a Perpinyà asseguren l’èxit de la con-
vocatòria. Com diria aquell, i continuant 

en mode vulgar, 
ja hem guanyat 
sense baixar de 
l’autobús... I, tan-
mateix, les coses 
no poden ser tan 
simples, per molt 
important que si-
gui el recompte 
dels que acudim 
a la capital del 
Rosselló. Justa-
ment pel moment 
tan difícil que viu 
l’independentis-
me, sense oblidar 
els presos polítics 
que és un dels factors determinants de la 
política catalana des de fa mes de dos anys, 
l’acte de Perpinyà ha de superar l’estadi de 
l’emoció èpica per esdevenir alguna cosa 
més que emoció. Jo així ho espero. Vull dir 
que al Palau d’Exposicions no hem d’anar 
a exaltar res ni a ningú, per bé que tothom 
reconeguem i agraïm el que han fet i fan 
els nostres exiliats; a Perpinyà jo voldria 
que tornéssim a recuperar el to i la inicia-
tiva que ara semblen en hores baixes; és a 
dir que «la gent» amb la mobilització mos-
trem la voluntat de superar això que en 
diuen la polarització política que sembla 
haver-se instal·lat entre  ERC i JuntsxCat. 
Que entenguin uns i altres que ‘l’univers 
independentista’ és molt més que els mili-
tants d’ERC, JuntsXCat i CUP, que no hem 
oblidat l’1-O i que continuem fermament 
aspirant a la Independència sense haver de 
repetir episodis autonomistes.
Dit això, a Perpinyà també manifestarem 

la necessitat d’encomanar responsabilitat 
als partits del Govern -sí, els mateixos que 
acabem d’esmentar- per a afrontar l’espe-
rada taula de negociació amb lleialtat ab-
soluta per a assolir l’amnistia dels presos 
polítics i negociar el camí per a exercir 
l’autodeterminació. Alhora, és del tot com-
prensible i necessari, que els recordem com 
és d’important que el «front independen-
tista» guanyi les pròximes eleccions anun-
ciades pel President Torra i, per tant, que 
convé que es comprometin a presentar-nos 
fullsderuta i/o estrategiescomunes il·lusi-
onadors per continuar la mobilització in-
dispensable per a escurçar el camí cap a 
l’objectiu.
I «això» ha de passar a Perpinyà, en terra 
catalana, on hi ha l’estació de ferrocarrils 
que Salvador Dalí va qualificar de «centre 
del món», on nosaltres el dia 29 situarem 
la pròxima estació per a arribar a lloc: serà 
l’estació del centre del nostre món. Ens ve-
iem a Perpinyà!.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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FRANCESC RICART Pròxima estació: Perpinyà

Creus que donarà resultats la taula de diàleg?

 Sí 17,3%  No 82,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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CINECLUB ATENEU

Demà dissabte el Cineclub celebra una llarga existència: 40 anys 
al peu del canó programant pel.lícules cada setmana. I durant tot 
aquest any aniran fent activitats per celebrar-ho

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

NOU ATEMPTAT A LA 
HISTÒRIA D’IGUALADA
Martin Jose Urtasun

L’ajuntament d’Igualada segueix amb 
la seva política d’enderrocaments, ara 
l’antic hospital-maternitat, un edifici 
emblemàtic, carregat d’història des dels 
seus orígens 1835, que formava part de 
la cultura i del patrimoni de la ciutat.
Fa uns anys, l’edil de l’època, amb noc-
turnitat i traïdoria, va fer desaparèixer 
l’històric i centenari edifici de l’estació 
del ferrocarril, eren els temps del “orde-
no i mando”. Sortosament, els amics del 
ferrocarril van recuperar la seva memò-
ria, una antiga màquina locomotora que 
van situar en el lloc on va existir la antiga 
estació.
Avui han canviat els polítics, però la fal-
ta de respecte pel patrimoni i el passat 

històric de la ciutat no ha canviat, l’actual 
consistori va decidir enderrocar l’hos-
pital-maternitat, preciós edifici gairebé 
bicentenari, que dignificava el passeig 
Verdaguer, hospital on una gran majoria 
de ciutadans d’Igualada i la seva Comar-
ca, van veure la llum per primera vegada 
a les seves vides.
Deia Schopenhauer que “La bona arqui-
tectura del passat és música congelada”, 
acabem de llençar per la borda una par-
titura musical que donava prestigi a la 
ciutat, la seva església, va ser enderroca-
da amb anterioritat per a prolongar un 
carrer que mai va tenir continuïtat.
Fa un any aproximadament, es van re-
alitzar unes visites guiades a l’hospital, 
va ser interessant veure que estructural-
ment no s’apreciaven grans patologies, 
si bé tenia les petjades del pas del temps 
i el seu recent abandonament. La seva 
conservació era un deure, no sols perquè 

representava tota una època (era l’edifici 
més antic del passeig), sinó també per la 
seva situació estratègica com a equipa-
ment de ciutat, les seves proporcions ar-
quitectòniques, els seus jardins interiors, 
les seves fonts etc...
• L’antic hospital-maternitat, pertanyia a 
la memòria col·lectiva i era un llegat del 
patrimoni material i immaterial d’Igua-
lada.
• Ens parlava de la transformació que en 
els segles XIX i XX, va experimentar la 
ciutat, sent indispensable per a millorar 
la salut i el creixement demogràfic.
• Formava part de la memòria col·lectiva 
on generacions de igualadins al llarg de 
les seves vides van ser atesos per la seva 
salut.
• Ha estat un espai de referència, com 
a eix dinamitzador de la vida sanitària, 
assistencial i el sentiment de pertinença 
a la ciutat.

• El patrimoni és una herència que ens 
arriba dels qui ens van precedir i tenim 
la responsabilitat de preservar-lo per a 
les generacions futures.
En Barcelona i altres facultats d’arquitec-
tura europees, s’estudia i s’aposta avui per 
la re-utilització de la ciutat, l’argument 
contrari, sempre és el mateix: “rehabilitar 
és més costós que l’obra nova”, argument 
que no valora l’energia que es malgasta 
amb la destrucció, l’impacte mig-ambi-
ental per a la salut, les emissions de CO₂ 
a l’eco-sistema, l’emergència climàtica, la 
sostenibilitat, etc.. L’hospital per les seves 
característiques i aprofitament arquitec-
tònic, era un edifici ideal com a residèn-
cia per a la gent gran, de les quals Iguala-
da i Comarca tenen necessitat.
Són molts els valors que tenim a la nostra 
ciutat, però després del salvatge enderro-
cament de l’hospital, es pot afirmar amb 
tot el sentiment i frustració, que Igualada 
NO POT SER IMITADA.
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Fa pocs dies que em comen-
tava una professora la seva 
primera experiència en el 
camp de l’ensenyament. Li 

varen proposar fer una suplència 
per malaltia en un IES; li havien par-
lat bé del centre. No era considerat 

conflictiu ni amb necessitats educatives especials, sinó 
més aviat “innovador”. Havia de fer-se càrrec d’uns 
grups d’acollida i d’un curs de 2n d’ESO amb 25 alum-
nes. Donades les circumstàncies, va acceptar.
La primera sorpresa ja va ser que, tot i tractar-se d’un 
institut “del país”, és a dir, sense un percentatge consi-
derable d’immigració, gairebé no sentia parlar català 
fora de les classes. Pràcticament, només amb els pro-
fessors. Però per altra banda va notar en l’alumnat un 
desinterès absolut per aprendre una llengua “que no 
els servirà per a res”. Una actitud que es fa present de 
manera especial en els alumnes de nova incorporació.
Aquest desinterès el nota –el professorat el pateix cada 

dia- en relació amb tot el sistema educatiu. S’han abai-
xat els nivells, s’han fet mans i mànigues per fer més 
atractiu l’ensenyament, s’han incorporat jocs i tecno-
logia però els resultats segueixen essent els mateixos. 
La majoria d’alumnes admeten que hi van obligats, 
sense el més mínim interès per aprendre; no es plan-
tegen el futur i ni tan sols s’interessen pel present, per 
allò que passa al seu voltant. 
Només per posar-me un exemple aquesta professora 
em comentava que havia posat un  control de Ciències 
Socials amb preguntes molt senzilles però de dificultat 
diversa per poder aprovar els que demostressin uns 
mínims coneixements. En un dels exercicis es tractava 
de situar en un mapa les ciutats de Barcelona, Roma, 
Atenes, Constantinoble i els regnes islàmics i els reg-
nes cristians. Dels 25 alumnes de la classe, un parell li 
volien retornar el full en blanc, sense ni tan sols sig-
nar-lo. De la resta, molt pocs sabien situar Barcelona 
en el mapa, un ho feia a Portugal i un altre situava 
Rússia (tot i que no era del tema) al nord d’Àfrica...

El problema, però, em deia, no és només la ignorància 
sinó la manca d’interès i de criteri per jutjar l’entorn en 
què els ha tocat viure. Fàcilment deriven vers actituds 
maximalistes, que poden derivar en radicalisme, xen-
ofòbia o violència si cauen en mans de segons quines 
ideologies. A banda d’això, la manca de valors en unes 
ments en formació poden decantar-se vers una pre-
potència irracional, el menyspreu, l’egoisme, la falta de 
respecte i basar-se només en allò més immediat, sense 
tenir en compte les conseqüències o el mal que po-
den causar. Penso que de mentalitats d’aquesta mena 
surten accions com les de les “manades” i agressions 
envers els més dèbils. Són carn de canó per al feixisme 
del futur.
És evident que caldria un replantejament de tot el sis-
tema educatiu en una societat cada dia més connecta-
da, més tecnificada, més prosaica i més individualista. 
No és tasca d’avui per demà, però caldria posar-s’hi 
sense demora. Ens hi juguem el futur i si seguim així 
serà molt més que imperfecte. 

JOSEP M. CARRERAS

Ens hi juguem el futur
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Em costa molt votar a 
candidats que no hagi 
pogut llegir. Em refe-
reixo a persones que –

abans d’arribar al càrrec- hagin 
plasmat en un llibre el seu ideari. 
Recalco aquest abans d’arribar al 

càrrec, perquè hi ha polítics que és quan es reti-
ren que escriuen les seves memòries. En aquest 
cas no em serveixen de gaire, ja que tracten de 
blanquejar i justificar la seva actuació passada.
Això m’ha passat amb les memòries de José Ma-
ria Aznar i amb les de M. Rajoy. Les primeres són 
autènticament insofribles (el “negre” que les hi 
va escriure es dedicà a fer-li la pilota descarada-
ment) i encara més quan saps que el grup Planeta 
li va pagar a l’expresident 900.000 euros per l’obra. 
Les de Rajoy són un compendi de mentides, mit-
ges veritats i textos propagandístics del PP, per la 
qual cosa són una pèrdua de temps.

En aquesta referència a expresidents no hi he po-
sat a Jordi Pujol i no pas perquè en les seves me-
mòries no faci l’intent de blanquejar la seva gestió 
al davant de la Generalitat durant 23 anys, sinó 
perquè Pujol abans d’accedir al càrrec de Presi-
dent ja havia escrit molt. Per tant, qui el volgués 
votar podia conèixer perfectament el seu pen-
sament polític. Un pensament en què puc estar 
d’acord en moltes coses, tot i que ell fos banquer 
i jo –quan el vaig conèixer- era blanquer. Poste-
riorment quan ell ja era expresident i va deixar 
anar la bomba de les seves irregularitats fiscals 
em va caure de concepte, però reconec que la seva 
visió de Catalunya, és infinitament més positiva 
de la que li conec a personatgets com Iceta, Za-
ragoza, Colau, Rivera o Arrimadas que tot el que 
manifesten són discursos més o menys insultants 
i abrandats, bastits únicament amb consignes de 
màrqueting polític.
A mi el que m’agrada és llegir el pensament mes 
íntim i personal dels que aspiren a governar un 
país, una comunitat o un municipi. I la millor 
forma de fer-ho és en la calma de repassar les pà-
gines d’un –o diversos- llibres. Un polític de futur 
hauria de plasmar el seu ideari en una obra sobre 
la qual la societat pugui reflexionar i, en llegir-lo, 
conèixer-lo millor. Això és el que faig amb tots els 
llibres que escriuen els presos polítics catalans. 
A la meva biblioteca, però, no n’hi trobareu gai-
res de llibres de Puigdemont, Romeva, Junque-
ras, Forn, Cuixart.... perquè un cop llegits els he 
deixat a altres persones que els pot interessar 
llegir-los. Al capdavall com diu la dita: els llibres 
són com els paraigües, perquè funcionin els has 
d’obrir.
Des de fa anys que només voto a candidats que he 
pogut llegir més enllà de l’entrevista de campanya 
electoral. Si no l’he pogut llegir i rellegir, no el 
votaré ni per a alcalde, ni per a president. I si tots 
els càrrecs institucionals de Catalunya escrivissin 
amb regularitat, ens podríem estalviar onerosos 
gabinets de comunicació i campanyes de màr-
queting que són publicitat enganyosa. 

A mi el que m’agrada és llegir el 
pensament més íntim i personal dels 
que aspiren a governar un país, una 

comunitat o un municipi. 

ALBERT ROSSELL
@albertrossell

Llibres de polítics Alternatives per a Can Morera

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

L’article «Més enllà del ma-
cropolígon de Can Mo-
rera», publicat per Juan 
Carlos González Caldito 

a l’AnoiaDiari, m’ha causat un fort 
impacte. L’autor posa sobre la taula 
la paradoxa de l’interès de crear un 
gran polígon a Òdena, quan hi ha 

200 hectàrees industrials per omplir als voltants. El 
bé comú ha d’estar per sobre dels interessos particu-
lars. Alerta del perill que Can Morera es converteixi 
en un munt de magatzems logístics que castiguin el 
territori a canvi d’uns pocs llocs de treball. Plante-
ja, per últim, la necessitat de buscar una alternativa 
econòmica per a l’espai ja que, si no és així, la zona 
sempre tindrà l’espasa de Dàmocles del macropo-
lígon a sobre. Ell apunta la possibilitat de crear un 
parc agrari, inspirat en el de Milà, solució de la qual 
ja gaudeixen altres municipis propers a Barcelona. 
Al llistat de possibles alternatives econòmiques per 
a Can Morera, voldria afegir una opció per a la qual 
encara no he trobat nom. Seria una mena de parc 
d’atraccions natural. Fa uns vint anys, l’emprenedor 
Ignasi Vich va impulsar una fira d’esports d’aven-
tura a Can Macià. Hi havia tirolines, ponting, pas-
seigs en ponis i a cavall, caiacs, espectacles d’acro-
bàcies amb bicicletes i un llarg etcètera d’activitats. 
La major virtut de la iniciativa va ser que, després 
de la fira, l’espai natural va quedar com abans, qua-
si intacte. Un Port Aventura natural així tot l’any 
atrauria un nombrós públic a la recerca de l’oci, so-
bretot en cap de setmana. 
De dilluns a divendres, s’hi podria fer activitats edu-
catives per als escolars: classes d’horticultura, amb 
explicacions sobre els avantatges de l’agricultura 
ecològica, l’ús de les plantes aromàtiques per evi-
tar plagues o com fer compostatge; ensenyaments 
de silvicultura per conscienciar-los de la necessitat 
de cuidar els boscos, qüestions a tenir presents en 
anar a buscar bolets o les possibilitats de la biomas-
sa com a energia renovable. 
És hora d’oblidar-se de la gran indústria com la so-
lució per al problema de l’atur. Les fàbriques que 
requereixen mà d’obra intensiva com als anys vui-
tanta ara se’n van a països menys desenvolupats, on 

la força del treball és més barata. Els sectors emer-
gents, més lligats a les TIC, necessiten professionals 
formats i especialitzats. El perfil de persones deso-
cupades a l’Anoia no és aquest. Potser una petita 
part del gran nombre de desocupats seria més fàcil 
recol·locar-la en treballs necessaris en un projecte 
com el descrit: cuina i restauració, seguretat i vi-
gilància, neteja, feines per a monitors i educadors, 
agricultura o aprofitaments dels boscos. És només 
una idea. Segur que hi ha persones molt més intel-
ligents capaces de plantejar conceptes millors i més 
elaborats. Això sí, sense que hagin d’entrar excava-
dores a Can Morera ni calgui plantar-hi grues.
Recordo que fa onze anys parlàvem amb l’ara con-
sellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels 
Chacón, llavors gerent de la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA). Coincidíem en la necessitat de tro-
bar un fet diferencial i atractiu per treballar en la 
recuperació econòmica de la comarca. Tots teníem 
l’aeroport corporatiu en ment. Passats els anys pen-
so: I no és un fet diferencial i atractiu que la Con-
ca d’Òdena sigui un territori on es veu de manera 
clara el límit entre la Catalunya industrial i la Ca-
talunya rural? És un fet diferenciador i explotable; 
una gallina dels ous d’or, si ho sabem fer bé.  No vull 
a sentir parlar de logística. «L’Anoia serà logística 
o no serà», declarava expresident de la UEA, Ra-
mon Felip. Si la comarca esdevé logística, perdrà el 
sex-appeal i, en efecte, no serà l’Anoia. 
Tant de bo hi hagués inversors engrescats en tirar 
endavant projectes respectuosos amb el territori. 
En el pitjor dels casos, si la iniciativa no funcionés, 
seguiríem disposant del mateix espai natural, pai-
satge i patrimoni. Diferent seria si fracassés un gran 
polígon industrial a Can Morera. De manera irre-
versible ens quedaríem amb ciment, asfalt i quitrà, 
sense possibilitat de marxa enrere. 

«Que la Conca d’Òdena sigui el límit 
de la Catalunya industrial i la Cata-
lunya rural és un fet diferenciador i 

explotable; una ‘gallina dels ous d’or’, 
si ho sabem fer bé».
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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setmilionsimig.gencat.cat

El rànquing fDi 
Intelligence, del Financial 
Times, premia Catalunya 
per la capacitat de captar 
inversió i retenir talent.
#Setmilionsimig 

Font: FDIS European Cities and Regions
of the Future 2018/2019 del Financial Times.
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La població nouvingu-
da ha augmentat un 

8,5% en el darrer any, 
però amb un 8,3% res-
pecte tots els anoiencs,  

és la comarca amb 
menys estrangers

L’Anoia, la comarca amb menys estrangers de tot el país
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a comarca de l’Anoia 
és la que compta amb 
menys població estran-

gera de tot el país, segons les 
dades que ha donat a conèixer 
aquesta setmana l’Institut d’Es-
tadística de la Generalitat (Ides-
cat). La comarca ha guanyat un 
8,5% de població nouvinguda 
en el darrer any, però, amb un 
percentatge del 8,3% i un total 
de 9.284 persones, ocupa la úl-
tima posició de Catalunya en 
aquest llistat. Curiosament, la 
Segarra, just al costat, és que 
la que compta més estrangers 
entre la seva població, fins a un 
27%, amb un 4,6% d’augment 
en el darrer any, increment me-
nor que a nostra comarca. En 
el cas de l’Anoia, és sobretot el 
nord, i específicament Calaf, la 
zona amb més nouvinguts.
A tot el país, la població es-
trangera representa el 15,1% de 
la població catalana, i s’ha in-
crementat en 77.328 persones 
en relació amb un any enrere, 
xifra que representa un aug-
ment d’un 7,1%. Aquest resul-
tat contrasta amb l’evolució de 
la població de nacionalitat es-
panyola, que experimenta un 
lleuger decreixement (-2.176 
persones) en el mateix any. 
Durant el 2018 la població es-

Igualada

Taula 2. Població estrangera a 1 de gener. Catalunya, comarques i Aran. 2018-2019

% d'estrangers Nacionalitat
respecte al total  estrangera amb

2019 2018 Absoluta (%) de població 2019 més presència 2019

Segarra 6.212 5.939 273 4,6 27,0 romanesa
Alt Empordà 34.205 33.656 549 1,6 24,2 marroquina
Gironès 39.626 37.102 2.524 6,8 20,4 marroquina
Selva 33.806 31.612 2.194 6,9 19,7 marroquina
Baix Empordà 26.350 25.679 671 2,6 19,6 marroquina
Barcelonès 437.681 402.279 35.402 8,8 19,2 italiana
Pla d'Urgell 6.814 6.681 133 2,0 18,6 romanesa
Urgell 6.768 6.362 406 6,4 18,4 marroquina
Segrià 38.507 37.128 1.379 3,7 18,4 romanesa
Tarragonès 44.452 41.401 3.051 7,4 17,3 marroquina
Noguera 6.528 6.235 293 4,7 16,8 romanesa
Montsià 11.197 10.796 401 3,7 16,6 romanesa
Baix Ebre 12.773 12.687 86 0,7 16,5 marroquina
Aran 1.614 1.504 110 7,3 16,0 romanesa
Baix Camp 30.487 29.128 1.359 4,7 16,0 marroquina
Garrotxa 8.892 7.908 984 12,4 15,4 índia
Ribera d'Ebre 3.354 3.171 183 5,8 15,3 marroquina
Osona 24.588 22.683 1.905 8,4 15,3 marroquina
Pla de l'Estany 4.735 4.491 244 5,4 14,7 marroquina
Baix Penedès 15.283 14.085 1.198 8,5 14,6 marroquina
Cerdanya 2.580 2.389 191 8,0 14,2 boliviana
Garraf 20.945 20.025 920 4,6 13,9 marroquina
Garrigues 2.432 2.274 158 6,9 12,9 romanesa
Pallars Jussà 1.657 1.526 131 8,6 12,7 marroquina
Alt Camp 5.465 5.117 348 6,8 12,3 marroquina
Terra Alta 1.407 1.290 117 9,1 12,3 romanesa
Maresme 53.210 49.792 3.418 6,9 11,8 marroquina
Alt Urgell 2.355 2.266 89 3,9 11,7 portuguesa
Bages 20.817 18.775 2.042 10,9 11,6 marroquina
Priorat 1.065 1.057 8 0,8 11,5 marroquina
Alta Ribagorça 437 410 27 6,6 11,5 romanesa
Conca de Barberà 2.285 2.212 73 3,3 11,4 marroquina
Alt Penedès 11.669 11.304 365 3,2 10,8 marroquina
Vallès Occidental 99.345 92.714 6.631 7,2 10,7 marroquina
Solsonès 1.431 1.427 4 0,3 10,6 marroquina
Baix Llobregat 84.681 78.717 5.964 7,6 10,3 marroquina
Pallars Sobirà 676 694 -18 -2,6 9,8 romanesa
Ripollès 2.307 2.086 221 10,6 9,2 marroquina
Vallès Oriental 36.285 34.250 2.035 5,9 8,9 marroquina
Moianès 1.140 1.021 119 11,7 8,4 maliana
Berguedà 3.293 2.942 351 11,9 8,4 marroquina
ANOIA 10.073 9.284 789 8,5 8,3 marroquina

Catalunya 1.159.427 1.082.099 77.328 7,1 15,1 marroquina

Font: Idescat.

Variació

RÀNQUING PER COMARQUES DE POBLACIÓ 
ESTRANGERA A CATALUNYA (2018-19)

Distribució percentual de la població estrangera 
per municipis (2019)

trangera creix a tot el territori, 
tot i que amb intensitats dife-
rents: a l’Àmbit de les Comar-
ques Centrals és on creix més 
(9,3%), seguit del Metropolità 

(8,1%); en canvi, a les Terres 
de l’Ebre i Ponent és on creix 
menys (2,8% i 4,1%, respectiva-
ment). Totes les comarques han 
registrat augments, excepte el 
Pallars Sobirà (-2,6%). Els ma-
jors augments els encapçalen la 
Garrotxa (12,4%), el Berguedà 
(11,9%), el Moianès (11,7%), 
el Bages (10,9%) i el Ripollès 
(10,6%).
Les comarques que registren 
els percentatges més elevats de 
població estrangera són la Se-
garra (27,0%), l’Alt Empordà 

(24,2%), el Gironès (20,4%), 
la Selva (19,7%), el Baix Em-
pordà (19,6%) i el Barcelonès 
(19,2%). Per contra, els percen-
tatges més baixos de població 
estrangera són els de l’Anoia 
(8,3%), el Berguedà (8,4%) i el 
Moianès (8,4%).
Per municipis, destaca que no-
més n’hi ha 157 on la proporció 
de població estrangera és més 
elevada que la mitjana catala-
na (15,1%) i estan encapçalats 
per Guissona (51,9%), Caste-
lló d’Empúries (43,3%), Salt 
(39,1%) i la Portella (38,3%).

La comunitat marroquina és 
la més nombrosa i equival a la 
cinquena part dels estrangers 
(19,3%). És aquesta també la 
comunitat més important de 
l’Anoia. La població marroqui-
na és la primera nacionalitat a 
27 comarques, mentre que la 
romanesa ho és a 9 comarques 
i Aran. A Barcelona la naciona-
litat més nombrosa és, curiosa-
ment, la italiana; a la Cerdanya, 
la boliviana; a la Garrotxa, l’ín-
dia; a l’Alt Urgell, la portuguesa, 
i al Moianès, la nacionalitat 
maliana. 

A la Institució Igualada, la Júlia és única, com a casa. 
Serà valenta, autèntica i feliç perquè 
l’ajudarem a créixer.

Visites guiades cada dia. Concerta la visita!

família i escola l’acompanyem 
en el seu creixement

a classe, com a casa

DELS 0 ALS 18 ANYS
ESCOLES CONCERTADES

 info.institucioigualada.org
 93 802 98 77

PORTES
OBERTES

6 DE MARÇ
de 15:15 a 17 h

Des de Llar a
Batxillerat

IG_PORTES OBERTES LA VEU DE L'ANOIA.indd   1 18/2/20   12:05

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)



PUBLICITAT  |  9Divendres, 28 de febrer de 2020

Llar d’infants
Educació Infantil

ESO
Educació Primària

Carrer del Vidre, 1
Tel. 938 030 409
www.escolapiesigualada.org

Segueix-nos 

ESCOLÀPIES IGUALADA

CasaCOM A
PORTES 
OBERTES

8
març

D’11.30
A 13.30 H
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Plega de forma volun-
tària Imma Soteras, la 
coordinadora general 
del govern municipal 
i considerada la “mà 

dreta” de l’alcalde

El ple municipal 
aprova els ajuts per 
arranjar habitatges buits

ACN / LA VEU 

E l Consell per la Repú-
blica (CpR) i la prefec-
tura dels Pirineus Ori-

entals preveuen que l’acte de 
demà dissabte a Perpinyà mo-
bilitzarà com a mínim 70.000 
persones. Estarà conduït per 
l’actriu igualadina Lloll Ber-
tran, i també per Carme San-
sa.
Des de l’organització subrat-
llen que l’acte permetrà “cele-
brar la victòria de la immuni-
tat” per a Puigdemont, Comín 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Passeig Verdaguer 
tornarà a acollir nova-
ment la 47ª edició de 

la Botiga al Carrer el dissabte, 
dia 7 de març.
Amb aquesta activitat es mar-
carà simbòlicament el tanca-
ment de les rebaixes de l’actual 
temporada d’hivern.
Com ja és habitual en les úl-
times edicions, les parades 
se centraran en un únic lloc 
de concentració de botigues 
amb carpes. Serà al Passeig 
Verdaguer, des de l’Estació 
Vella i fins al c/Sant Josep, 
formant d’aquesta manera un 
eix comercial per excel·lencia. 
Són ja més de vint-i-tres anys 
d’una de les campanyes co-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls delictes a les grans 
ciutats de les comar-
ques de Barcelona van 

augmentar un 4,4% entre 
2018 i 2019, segons el balanç 
de criminalitat que ha fet pú-
blic el Ministeri d’Interior. I 
en concret, en el cas d’Igua-
lada aquest augment va aug-
mentar fins el 6,2%. En total, 
segons el Ministeri, a Igualada 
es van cometre 1.807 delictes 
l’any 2019, un centenar més 
que els 1.701 del 2018.
En el cas de la capital de l’Ano-
ia, l’augment més considerable 
i preocupant és el dels delictes 
contra la llibertat i indemnitat 
sexual, que van augmentar un 
400% entre el 2018 i el 2019. 
Així, l’any passat va haver-hi 
15 delictes d’aquest tipus, 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple de l’Ajuntament 
ha aprovat, en la ses-
sió del mes de febrer 

celebrada aquest dimarts, les 
bases reguladores per a la con-
cessió de subvencions per a les 
obres d’arranjament d’habi-
tatges buits, per destinar-los a 
lloguer amb preus assequibles. 
La proposta ha tirat endavant 
amb el vot favorables de Junts 
per Igualada, Esquerra Re-
publicana, Igualada Som-hi i 
Ciutadans, i l’abstenció de Po-
ble Actiu.
A través d’aquests ajuts es 
podran subvencionar obres 
d’adequació que permetin que 
els habitatges obtinguin o mi-
llorin les condicions mínimes 
d’habitabilitat, com la instal-
lació d’aigua, gas, calefacció, 
electricitat o sanejament; l’ar-
ranjament de banys i cuines; la 
millora de l’aïllament tèrmic o 
acústic; el repàs d’elements 
deteriorats o la supressió de 
barreres arquitectòniques. 
L’import de la subvenció és del 
50% de les despeses, amb un 
límit de 10.000€ per habitatge. 
Les bases també recullen que 
els habitatges rehabilitats pas-
saran a la borsa de lloguer per 
un període de cinc anys.

Més ajuts
En la mateixa sessió, el Ple 
també ha aprovat, per una-
nimitat, les bases de subven-
cions a la creació de noves 
empreses i foment de coope-
rativisme; al foment de crea-
ció de llocs de treball estables, 
i a la consolidació d’activitats 
econòmiques posades en mar-
xa per treballadors autònoms.
Un altre punt que també ha 
tirat endavant amb el suport 
de tots els grups municipals 
ha estat l’aprovació del Codi 
ètic i de bon govern de l’Ajun-
tament d’Igualada. A més, el 

Ple també ha aprovat les bases 
específiques de subvencions 
per al pagament de l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI), 
amb els vots a favor de Junts 
per Igualada, Esquerra Re-
publicana, Igualada Som-hi i 
Ciutadans, i l’abstenció de Po-
ble Actiu. Aquest grup també 
s’ha abstingut en la proposta 
de pròrroga de la gestió del 
servei d’enllumenat públic i 
semafòric.
D’altra banda, el Ple ha aprovat 
per unanimitat l’increment de 
retribucions del personal de 
l’Ajuntament d’Igualada i de 
l’Organisme Autònom Muni-
cipal d’Ensenyaments Artís-
tics d’Igualada per a l’exercici 
2020.
La part resolutiva del Ple tam-
bé va ha inclòs l’aprovació 
d’una operació de tresoreria 
i l’aval al contracte de crèdit 
concedit per Banco Santander 
a favor del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada, per un im-
port de 750.000€.
El grup d’Esquerra Republi-
cana ha presentat una moció 
no resolutiva per fer més plu-
ral i participatiu el Consell 
Assessor i de Bon Govern 
de l’Ajuntament, que ha estat 
aprovada amb els vots favora-
bles de tots els grups munici-
pals.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
informat del cessament vo-
luntari de la coordinadora ge-
neral de l’Ajuntament, Imma 
Soteras, considerada la “mà 
dreta” de l’alcalde en tota la 
seva carrera política munici-
pal fins avui. 

mercials amb més èxit a Cata-
lunya Central. 
A banda dels comerços que 
s’ubicaran al Passeig Verda-
guer, també hi hauran les bo-
tigues que, per la seva logísti-
ca, no es podran desplaçar, i 
s’instal·laran davant dels seus 
establiments comercials.
La Botiga al Carrer és una 
oportunitat pels comerciants 
que volen treure els seus es-
tocs de la temporada d’hivern, 
i tancar el període recomanat 
de rebaixes.
La Botiga al Carrer és una de 
les campanyes més populars 
que organitza Igualada Co-
merç i també és la primera  
que es va fer a Catalunya.
Per tant, el dia 7 de març, cal 
reservar cita amb les botigues 

igualadines que oferiran els 
productes de la temporada 
vigent a uns preus realment 
atractius i increïbles com sem-
pre. A més a més, durant tota 
la jornada hi hauran promoci-
ons, música i activitats infan-
tils.

El 14 de març, sopar 
del 40è aniversari
D’altra banda, Igualada Co-
merç celebra aquest any el 
seu 40è aniversari. Per això, 
prepara un sopar anual amb 
moltes sorpreses. La troba-
da tindrà lloc el 14 de març a 
Sesoliveres, oberta a tothom, 
i comptarà amb l’actuació del 
còmic “Bohigas”, habitual en 
alguns programes de TV3 i 
Catalunya Ràdio.

Igualada Comerç prepara el sopar del 
40 aniversari i la Botiga al Carrer

Pugen els delictes sexuals a Igualada
DELICTES A IGUALADA (2018-19)

mentre que el 2018 n’hi havia 
hagut 3. En concret, segons 
l’informe fet públic pel Mi-
nisteri de l’Interior, a Igualada 
l’any 2019 va haver-hi 4 agres-
sions sexuals amb penetració.
En números absoluts, els de-
lictes que més es van come-
tre a la capital de la comarca 
van ser els furts, amb 431, i 
un augment del 14% respecte 
el 2018, quan en van ser 377. 
El segueixen els robatoris amb 

força en domicilis o altres ins-
tal·lacions, amb 92, pels 94 del 
2018, i els delictes de lesions 
en baralles, que en van ser 81 
aquest 2019, baixant un 15% 
respecte els 96 del 2018.
Font: Ministeri de l’Interior
A diferència de l’any 2018, 
en què hi va haver dos in-
tents d’homicidi i assassinats, 
aquest 2019, no n’hi va haver 
cap cas.

Lloll Bertran conduirà a Perpinyà 
l’acte amb el President Puigdemont

i Ponsatí, però al mateix temps 
criticar que Junqueras con-
tinua encara “sota la bota de 
la injustícia espanyola”. “Serà 
un acte amb totes les veus de 
l’exili i la repressió”, diu l’or-
ganització. La mobilització es 
preveu massiva i hi haurà for-
tes mesures de seguretat per 
entrar al recinte. Per exemple, 
els pals de les banderes han 
de ser de plàstic. A més, es ta-
llaran dues carreteres durant 
tot el dia perquè hi aparquin 
els quasi 600 autobusos que 
hi ha confirmats, entre els 

quals mitja dotzena vinguts de 
l’Anoia. 
L’acte començarà amb actua-
cions musicals a quarts d’on-
ze del matí (entre les quals, 
Roger Mas i Lluís Llach). A 
dos quarts de dotze, hi haurà 
castells i entre les dotze i dos 
quarts de dues, els parlaments.
A banda dels gairebé 600 au-
tobusos també s’ha calculat 
que arribaran a Perpinyà 250 
motos, 450 autocaravanes i 
entre 12.000 i 15.000 cotxes 
particulars.



El IV Fòrum UEA, el proper 19 de 
març, posarà l’accent en les 
infraestructures i la mobilitat
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REDACCIÓ / LA VEU 

D onar continuïtat a les 
reclamacions territo-
rials en relació a les 

millores de l’actual xarxa de 
carreteres, la connexió intra-
comarcal i l’oferta de transport 
públic. Amb aquests objectius, 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia encara una nova edició del 
Fòrum Empresarial, una inici-
ativa impulsada per la pròpia 
entitat anoienca.
La necessitat de millora en 
infraestructures i comunicaci-
ons que arrossega la comarca 
de l’Anoia respon a una de les 
necessitats reiterades en tots 
els darrers informes “Empresa 
i Progrés”. Per aquest motiu, 
l’edició d’enguany girarà sobre 
les infraestructures i comuni-
cacions de la comarca perquè, 
segons el president de la UEA, 
Joan Domènech “és un factor 
determinant en les decisions 
de localització d’activitats 
productives en el territori” i 
que per tant, “influeix en el 
desenvolupament econòmic 
de l’Anoia”. Per Domènech 
“si l’Anoia compta amb bones 
infraestructures, amb bones 
carreteres i la mobilitat és òp-
tima, el territori serà competi-
tiu” i conseqüentment, també 
permetrà “enfortir l’economia 
anoienca”.
Tanmateix, a la presentació 
del Fòrum UEA davant la 
premsa, el president de l’en-
titat empresarial ha definit 
l’Anoia com una comarca amb 
“un fort bagatge empresari-

al, amb ADN emprenedor i 
d’empresa de tota la vida, ben 
situada geogràficament, però 
amb temes pendents pel que 
fa a mobilitat i infraestructu-
res” i precisament en aquests 
àmbits “la UEA hi treballa 
a través de la CUMA, la Co-
missió d’Urbanisme i Mobili-
tat de la comarca de l’Anoia i 
amb qui hem treballat colze a 
colze per conèixer de primera 
mà les necessitats del territo-
ri en aquests aspectes”. Tot i 
que faci 10 anys que existeix 
la CUMA, des de la UEA fa 
molts anys que es reivindi-
quen les millores en infraes-
tructures i comunicacions al 
territori. Molts dels temes que 
s’hi exposen “ja fa anys que hi 
són sobre la taula o dins d’un 
calaix, però ara és el moment 
de passar a escriure l’estra-
tègia per caminar junts cap 
allò que ja fa temps que hem 

repetit i hem somiat”, ha afir-
mat el president de la UEA. 
Domènech també ha explicat 
que en el document, “s’hi ha 
recollit opinions i aportacions 
molt diverses, però no són la 
totalitat de les preocupacions 
i opinions que hi ha al voltant 
de les infraestructures i comu-
nicacions de la comarca, sinó 
un resum i una representació 
d’idees majoritàriament co-
mentades. La feina comença a 
partir del 19 de març”.
La UEA desenvoluparà una 
aplicació mòbil exclusiva per 
als assistents i que servirà com 
a canal de comunicació oficial 
d’aquesta edició. L’app estarà 
disponible als dispositius mò-
bils iOs i Android.
L’acte és obert a tothom però 
es demana inscripció prèvia a 
la pàgina web: www.uea.cat o 
uea@uea.cat o bé al 93 805 22 
92.

En el marc de la celebració 
del IV Fòrum Empresarial, es 
presentarà de forma pública el 
“IV Empresa i Progrés: Llibre 
Blanc d’Infraestructures i Mo-
bilitat”, un informe i una anà-
lisi sobre les infraestructures i 
la comarca que té per objecte 
identificar els punts febles del 
territori, per tal de buscar al-
ternatives i possibles solucions 
en aquest àmbit.
El document és el resultat de 
tot un important i llarg treball 
d’escolta realitzat per la UEA 
amb la CUMA. S’han realitzat 
diverses jornades, trobades i 
reunions de treball i enquestes 

amb alcaldes i alcaldesses dels 
municipis anoiencs; experts en 
mobilitat i infraestructures, i 
ciutadania en general, per de-
tectar les mancances, necessi-
tats i, a la vegada, conèixer les 
diverses opinions al respecte 
sobre infraestructures, carrete-
res, accessos, transport públic, 
sòl industrial, entre altres; així 
com també, les millores previs-
tes o les que es creuen neces-
sàries i així “generar consens i 
crear un front comú per treba-
llar-hi, les empreses i la socie-
tat”, ha conclòs Domènech.
Una implicació de més de 
1.400 persones a través d’en-

questes i fòrums de treball
En la mateixa línia, la gerent 
de la UEA, ha agraït la impli-
cació del més d’un miler de 
persones, empreses, i agents 
que han participat a través de 
fòrums, jornades tècniques 
de treball, així com el miler de 
ciutadans que han respost les 
enquestes; ja que el document 
ha estat possible gràcies a la 
implicació de més de 1.400 
persones.
Al IV Fòrum Empresarial 
UEA comptarà amb l’assis-
tència del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat, Damià Calvet.

Presentació del Llibre Blanc 
d’Infraestructures i Mobilitat
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L’Autoritat del Trans-
port Metropolità de 

Barcelona està duent 
a terme diferents ses-
sions informatives per 
recollir les aportacions 

del territori i l’ens 
comarcal ha suggerit 
també altres elements 

com el Carril Bus-VAO 
a la B-23 o nous apar-

caments a l’estació 
d’Igualada

El Consell Comarcal diu ara que és “imprescindible” el tren 
gran entre Igualada i Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dissabte 7 de març 
Igualada acollirà la 
tercera edició del tor-

neig classificatori de la FIRST 
LEGO League adreçada a jo-
ves de 10 a 16 anys i la FIRST 
LEGO League Jr., adreçada a 
joves de 6 a 9 anys. Aquesta 
competició de caràcter lúdic 
i acadèmic és impulsada per 
l’Escola Politècnica Superi-
or de la Universitat de Lleida 
i l’Ajuntament d’Igualada. A 
la capital de l’Anoia, l’edició 
d’enguany compta amb la par-
ticipació de 20 equips, a més 
dels 3 que participaran en la 
FLL Jr., que estaran integrats 
per 180 joves de 16 col·legis i 
instituts de les comarques de 
Barcelona
En aquesta edició de la FLL el 
repte City Shaper obligarà els 
equips a observar com les ciu-
tats i els edificis creixen, evo-
lucionen i canvien, i a pensar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Museu de la Pell 
d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia ha estat 

l’escenari de la primera sessió 
participativa i de presentació 
al territori del futur Pla d’In-
fraestructures 2021-2030 de 
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità de Barcelona (ATM). 
Aquest Pla vol preveure les 
necessitats presents i futures 
del transport públic pel que 
fa a les infraestructures en 
les diferents comarques i ara, 
durant la seva redacció, està 
recollint les aportacions dels 
ajuntaments i els consell co-
marcals.
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, que ha participat en aques-
ta sessió de planificació junta-
ment amb alguns ajuntaments 
de la comarca, ha recordat la 
importància d’incloure al do-
cument el projecte del tren 
gran Igualada-Barcelona, un 
element que no hi figurava 
i que, segons afirma el vice-
president Jordi Cuadras, és 
“una infraestructura del tot 
indispensable per a la compe-
titivitat, el creixement econò-
mic i l’avenç social de la co-
marca de l’Anoia, creiem que 
hi ha de figurar sí o sí i així ho 

hem demanat”.

Carril Bus-VAO
A la sessió també es van po-
sar de relleu altres demandes 
com la importància de crear 
un carril Bus-VAO en l’accés a 
Barcelona per la B-23 i la ne-
cessitat de generar més espais 
d’aparcament a l’estació d’FGC 
i Autobusos d’Igualada per a 
facilitar l’accés i intermodali-
tat del transport públic. 
A més, es va proposar valorar 
la supressió de passos a nivell 
i estudiar la transformació de 
la línia Llobregat-Anoia en un 
tren tram per incrementar la 

seguretat al seu pas pels mu-
nicipis, així com la millora de 
la connexió ferroviària de Ca-
laf. Es va suggerir també l’estu-
di d’un carril de ràpid accés a 
Igualada, exclusiu per a auto-
busos, des de la rotonda de la 
Masia fins a l’estació.
Cuadras assegura que “davant 
l’emergència climàtica que vi-
vim, cal que treballem plegats 
per a fer possible un transport 
públic el més eficient possi-

ble i, en el nostre cas, cal que 
cerquem aquesta eficàcia i efi-
ciència no només en les con-
nexions amb Barcelona, sinó 
també amb la resta de munici-
pis de l’Anoia i les ciutats mit-
janes de l’Eix Diagonal”.
El vicepresident del Consell 
Comarcal de l’Anoia es mostra 
agraït “per la proximitat al ter-
ritori i la bona disposició de 
l’ATM i, a més, pel fet que per 
primera vegada inclogui la co-

marca de l’Anoia en el seu pla 
metropolità d’infraestructures 
del transport públic”. 
Des del Consell es vol col·la-
borar estretament amb Barce-
lona i l’Àrea Metropolitana ja 
que, com apunta Jordi Cua-
dras, “és la nostra porta d’en-
trada a Europa i al món i cal 
aprofitar la consciència terri-
torial que amb aquest Pla vo-
len tenir per a establir totes les 
aliances que puguem”.

El 7 de març, el Campus Igualada-UdL acollirà la 
tercera edició de la First Lego League

solucions noves i innovadores 
per construir un entorn on 
viure i treballar que perduri en 
el temps, utilitzant les eines i 
la tecnologia d’avui. Els equips 
hauran de realitzar un Pro-
jecte d’Innovació per a resol-
dre un problema real. A més, 
construiran i programaran un 
robot autònom utilitzant la 
tecnologia Lego Mindstorms 
o Spike Prime per resoldre 
les missions del Joc del Robot 
mentre treballen els Valors 
FIRST.
D’altra banda, el repte Boom-
town els proposa una ciutat 
on explorar les necessitats i els 
reptes de la comunitat. Obser-
vant el seu entorn, faran servir 
la imaginació per resoldre un 
problema i crear un edifici on 
sigui més fàcil i agradable viu-
re-hi i també conviure amb els 
altres. Els equips hauran d’in-
vestigar sobre una problemàti-
ca real i després presentaran a 
través d’un pòster il·lustratiu, 

i aprendran sobre màquines 
simples construint un model 
fet a partir d’elements Lego 
amb una part motoritzada. 
Durant la presentació la 
tinenta d’alcalde i regidora 
de Promoció de la Ciutat, Pa-
tricia Illa, ha destacat que “la 
FIRST LEGO League és una 
activitat que encaixa perfecta-
ment amb la nostra aposta pel 
coneixement i la recerca del 
talent i es basa en valors com 
la recerca, el treball en equip o 
la cortesia professional”.
Félix Albertos Marco, director 
de la FLL Igualada, ha volgut 
explicar que “realitzar aquest 
esdeveniment al Campus Uni-
versitari Igualada-UdL té sen-
tit pels graus científics i tecno-
lògics que impartim: el grau 
en Tècniques d’Interacció 
Digital i Computació, el grau 
en Enginyeria en Organització 
Industrial i Logística i el grau 
en Enginyeria Química”.
La celebració de la FIRST 

LEGO League és possible grà-
cies a l’esforç dels participants 
(alumnes, professors i centres) 
i a la col·laboració de l’Escola 
Politècnica Superior, el Con-
sell Social i Vicerectorat d’Ac-
tivitats Culturals i Projecció 
Universitària de la UdL, Cam-
pus Igualada-UdL i Ajunta-
ment d’Igualada), a més del 
suport i de les empreses patro-

cinadores: Lidera Comunica-
ció i Cubus Games.
A nivell mundial, més de 
320.000 nens, nenes i joves 
de 10 a 16 anys, de 100 paï-
sos participaran en algun dels 
1.450 esdeveniments previstos 
en aquesta edició de FIRST 
LEGO League, la major com-
petició internacional de robò-
tica per a estudiants. 



Es funda el Museu de la Pell d’Igualada
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Acte fundacional del Museu de la Pell, el juny de 1954 a l’edifici de Garcia Fossas.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

F a algunes setmanes de-
dicàvem aquesta pàgina 
a la creació del Centre 

d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI),  i, posteriorment, 
aquesta entitat impulsava la 
creació d’una infraestructura 
museística per a Igualada i la 
seva comarca, inaugurant-se, el 
6 de juny de 1949, el Museu de 
la Ciutat i Comarca d’Igualada 
al Saló d’Actes al Grup Escolar 
Garcia Fossas. 
El setembre de 1949 el Consell 
Executiu del CECI proposà la 
creació d’una secció dedicada a 
l’adoberia, una iniciativa recol-
zada per la Dena de Blanquers 
d’Igualada i el Sindicat Local de 
la Pell. 
Aquí és quan, el juny de 1954, 
amb Joan Riba i Faura com a 
president del Patronat, es va 
inaugurar el Museu de la Pell 
d’Igualada en un acte presidit 
pel llavors alcalde, Francesc 
Llansana. El museu estava ubi-
cat inicialment al tercer pis del 
Grup Escolar Garcia Fossas. Es 
tracta d’un museu monogràfic 
de la pell, únic a la península 
Ibèrica i tercer d’Europa. Les sa-
les tèxtils del Museu de la Ciutat 
es varen inaugurar l’any 1955, 
també en el tercer pis, a base de 
maquinària industrial, matèries 
i fibres tèxtils, teixits, miniatu-
res i diorames i documentació 
tècnica.
El museu més conegut d’Iguala-
da i un dels més importants del 
país en el seu àmbit ha tingut 
diverses ampliacions i millores, 
moltes d’elles gràcies a donaci-

1954 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

ons de particulars i empreses. El 
1980 es va inaugurar una nova 
sala del Guarnimenter. L’any 
1982 es creà la Fundació Públi-
ca Municipal Museu Comarcal 
de l’Anoia, regida per un patro-
nat autònom presidit per l’alcal-
de d’Igualada. 
L’any 1983, l’Ajuntament d’Igua-
lada, el Servei de Museus de la 
Generalitat i el Gremi de Blan-
quers van comprar l’adoberia 
de Cal Granotes. El 1990 es va 
reobrir, convertida ja en part 
del museu. També l’any 1983, 
l’Ajuntament d’Igualada va 
comprar la fàbrica tèxtil de Cal 
Boyer per tal que esdevingués la 
seu del futur Museu Comarcal 
de l’Anoia. El projecte de museu 
a Cal Boyer es va centrar en la 
secció del Museu de la Pell, per 
convertir-la en un centre de re-
ferència en la museografia cata-
lana.
El Ple de la Junta de Museus de 

Catalunya, en data 12 de gener 
de 1996, va donar la seva con-
formitat per tal que el Museu 
Comarcal de l’Anoia fos declarat 
secció del Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya. La Junta del Patronat, 
a fi d’adaptar el Museu Comar-
cal de l’Anoia a la nova situació 
museística del país, va acordar 
en data 25 de novembre de 1997 
el canvi de denominació pel de 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. El 26 de 
maig de 1998, el Govern de la 
Generalitat el va declarar secció 
del Museu Nacional de la Cièn-
cia i de la Tècnica de Catalunya.
Avui, aquell Museu de la Pell 
que iniciava les seves passes 
el 1954, compta amb més de 
60.000 usuaris l’any. Les temàti-
ques desenvolupades en el con-
junt del museu són bàsicament 
tres. Les dues primeres resten 
plantejades des d’un punt de 
vista del patrimoni industri-
al i tecnològic i comprenen un 
àmbit de caràcter nacional per 
la seva temàtica: són la pell i 
l’aigua. El tercer punt a tractar, 
encara no obert al públic, és una 
síntesi comarcal, un breu recor-
regut històric pel medi humà 
i físic de la ciutat d’Igualada i 
comarca d’abast geogràfic més 
restringit.
Actualment es poden visitar tres 
espais: El Museu de la Pell, l’ado-
beria de “Cal Granotes” i “L’Ho-
me i l’Aigua”. Constitueix el pilar 
fonamental del plantejament 
museogràfic. Per les seves ca-
racterístiques i estructuració, és 
un conjunt únic i capdavanter, 
un dels tres primers d’aquesta 
especialitat existents a Europa. 



“El model circular implica una trans-
formació, no només econòmica, sinó 

també ambiental i social”

Reunió amb @neuslloveras i la Junta Directiva de la Federació 
Empresarial del Gran Penedès @_FEGP per escoltar els interessos 
i problemàtiques, detectar els reptes i impulsar conjuntament la 
competitivitat de les empreses del territori!#FerEmpresaFerPaís 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les exportacions catalanes van batre per novè any con-
secutiu el seu rècord històric fins a arribar als 73.853,5 
milions d’euros el 2019 segons les dades publicades pel 
Ministeri d’Indústria

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Hem de fer que la participació igualitària 
entre homes i dones en l’àmbit professional 

esdevingui una realitat. ”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Igualtat a l’empresa. 
És ja una realitat?

Ricard Vizcarra Miquel. 
Director comercial ECOSTUDI

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

El 3,1% de creixement d’exportacions de #Catalunya supera 
les xifres de territoris del nostre entorn: mitjana de la zona 
euro (1,9%), Estat espanyol (1,8%), França (2,9%), Itàlia 
(2,3%), Alemanya (0,8%)

Energia i economia circular van de la mà

Amb la crisi es va començar a 
parlar molt, i encara se’n par-
la molt, de canviar el model 
de generació d’energia i de 

producció de la societat actual, i és clau 
fer-ho des de la perspectiva, tan neces-
sària, de la sostenibilitat i la reducció de 
l’impacte ambiental del nostre actual sis-
tema productiu. 

És en aquest punt on adquireix especi-
al rellevància el concepte de l’economia 
circular com una alternativa o, si més 
no, com una evolució del model existent, 
per millorar en l’eficiència dels recursos, 
de l’ús de l’energia i dels cicles productius 
-des del seu disseny fins a la disposició 
dels residus-, però també pel que fa al 
nostre estil de consum.

I en aquest context, en el qual les grans 
multinacionals veuen l’oportunitat de 
seguir amb l’hegemonia energètica a la 
qual ens han sotmès des que Faraday va 
crear la primera dinamo, el panorama 
actual i futur ens obliga a redireccionar 
el model energètic cap a una generació 
de l’energia més local i de dimensions 
humanes que no hipotequin el valor de 
les nostres terres. És per aquest motiu 
que cal impulsar una implantació racio-
nal d’energies renovables que repercutei-
xin justament sobre el territori generant 
riquesa sostinguda i diversificació eco-
nòmica.

El model circular implica una transfor-
mació, no només econòmica, sinó tam-
bé ambiental i social. Una transforma-
ció que per esdevenir realitat necessita 
multiplicar les xarxes de col·laboració i 
cooperació, en la generació, producció 
i el consum. És un canvi de model que 
ens ha d’involucrar a tots, productors i 
consumidors.

Per tant, l’economia circular no és un 
concepte d’economistes per als econo-
mistes, sinó que és un concepte econò-
mic que s’interrelaciona amb la soste-

nibilitat, amb l’objectiu que el valor dels 
productes, els materials i els recursos (ai-
gua, energia, ocupació...) es mantingui 
en l’economia tant temps com sigui pos-
sible, i es redueixi al mínim la generació 
de residus i contaminants.

Que això succeeixi dependrà de la nostra 
capacitat d’adaptació a nivell d’empreses, 
administracions i persones, fet que ens 
permetrà generar estalvis econòmics i 
millores ambientals i socials. Es tracta 
d’implementar una nova economia, cir-
cular -no lineal-, basada en el principi de 
«tancar el cicle de vida» dels productes, 
els serveis, els residus, els materials, l’ai-
gua i l’energia. I les energies renovables 
ens ho permeten!

Desmarcar-se de l’economia lineal -on 
s’extreuen els materials de la terra per 
fabricar els productes, usar-los i després 
eliminar-los-, com es fa amb el petroli, i 
evolucionar cap a una economia circular 
-on, al final del cicle de vida dels produc-
tes usats, els residus i els subproductes 
entren de nou en el cicle de producció 
com a matèries primeres secundàries i 
es generi menys contaminació, com en 
l’aprofitament energètic del sol o del vent.

Però no només això, l’economia circular 
també va de proximitat, de valorar els 
productes i serveis del territori, que més 
enllà del servei que ens presten o de la 
necessitat que ens cobreixen, tenen un 
valor social intrínsec de generació d’ocu-
pació i, en general, un menor impacte 
ambiental associat. Tots i totes, ciuta-
dans, empreses i administracions, amb 
les nostres accions de compra d’un pro-
ducte o servei podem ajudar a enriquir 
el territori. 

El respecte al medi ambient serà un dels 
pilars de creació d’ocupació de les pròxi-
mes dècades i totes les empreses haurem 
de fer esforços per alinear-nos amb els 
objectius de sostenibilitat, sense descui-
dar la vessant social i laboral.   

La nostra societat està cada 
vegada més sensibilitzada 
en qüestions vinculades a la 
igualtat. Com a conseqüèn-

cia, l’administració i els treballadors 
reclamen a les organitzacions més 
procediments i mecanismes que 
garanteixin la igualtat de tracte i 
d’oportunitats i la no discriminació 
per raó de sexe, d’orientació sexual, 
d’identitat de gènere o d’expressió 
de gènere.

En molts dels casos, les empreses no 
disposen de sistemes o procediments 
objectius establerts per assegurar 
l’equitat efectiva entre els homes 
i les dones. Tot i això, com a insti-
tució i espai de convivència, no pot 
quedar-se’n al marge i té al seu abast 
una eina que permet posicionar-la 
favorablement en matèria d’igualtat 
de gènere mitjançant una millora en 
la gestió i aprofitament del talent del 
seu equip: el Pla d’Igualtat.

Més enllà d’evitar sancions i garan-
tir el compliment de la coneguda 
llei RDL6/2019, l’aparició d’aquesta 
regulació ha de ser percebuda com 
una molt bona oportunitat per fo-
mentar la responsabilitat social de 

les organitzacions i per gestionar els 
seus equips d’una forma més justa i 
transparent.

S’ha demostrat que els negocis que 
adopten la perspectiva de gènere i 
que realment apliquen polítiques 
per promoure la igualtat, experi-
menten una millora de la producti-
vitat i la qualitat dels seus serveis, 
tenen més facilitats per atraure i fi-
delitzar els seus treballadors, es pro-
dueix una millora del clima laboral 
i s’impulsa el seu posicionament en 
el mercat.

Considerant els beneficis que pot 
suposar la implementació d’un Pla 
d’Igualtat, animem al teixit empresa-
rial a impulsar-ne l’elaboració, amb 
independència de l’obligació legal. 
Són projectes altament adaptables a 
les necessitats i característiques de 
les organitzacions i això permet que 
la seva execució pugui ser fàcilment 
integrada en el seu dia a dia.

Com a empreses socialment respon-
sables, hem de fer que la participa-
ció igualitària entre homes i dones 
en l’àmbit professional esdevingui 
una realitat.  

Martí Pinyol  
Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles 
@MartiPinyol 
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Renaixença Hostalets @RenaixencaH
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Plataforma per l’Aigua Potable  @AiguaPotable

La pandèmia de la imbecilitat. Aquesta sí que 
s’ha estès i és perillosa!

Han intentat cremar l’Ateneu del Lluçanès, fa 
tres dies apareixien pintades nazis a Collblanc, 
han agredit una altra persona a la Meridiana 
i ahir en van atropellar un altre. El feixisme 
avança impunement i en breus tindran veu al 
Parlament. Se’ls ha de frenar.

Si coordinadament destapéssim gots de suc de 
taronja natural, tots, com a país, impregnaríem 
l’aire del Principat de vitamines escapant-se i 
acabaríem amb tot això. Menys gigafotos i sama-
rretes i performances i més pensar amb el cap.

He posat TV3 i hi havia la Rahola parlant del co-
ronavirus. He tancat la televisió de cop.

Avui m’he mirat les cartes retornades. Són les en-
viades des del 4-11 fins el 16-12 (set per cap). Gai-
rebé totes les van retornar entre el 20-22 de gener 
(data de correus). Retenir la correspondència no 
és una conducta punible?

De placido poco, @PlacidoDomingo, y ahora a 
asumir responsabilidades y consecuencias. 
Ah! Y ya que pides perdón pide a un abogado 
también. Mort de gana!

Important que tots els municipis tinguin actualit-
zada i en perfecte estat de funcionament la seva 
xarxa d’hidrants! En cas d’emergència, és vital no 
perdre temps buscant i comprovant hidrants, cal 
obrir l’aixeta i que surti aigua. Enhorabona @Ho-
Pierola per la feina ben feta!

M’agraden i m’emocionen els establiments clàs-
sics que pots trobar a Barcelona.
En aquest cas una farmàcia, a la rambla de Ca-
talunya.Aquests establiments emblemàtics s’han 
de preservar i promoure més.
Per la seva singularitat i bellesa esdevenen únics!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#118  Montse Llombart i Vives

”L’aigua és un servei però l’arribada de la fibra 
òptica, la cobertura de xarxa telefònica o les co-
municacions terrestres, demostren el nivell d’oblit 
de les administracions sobre el nostre territori.”
Gràcies @DamiA
#CatalunyaAbandonadaFOTO: Cesc Sales

Turisme pedagògic per aprendre plegats. Cal una 
#Transformacióeducativa sense excuses. Fent re-
ferència a paraules d’en Boris Mir @lamirada: per 
equitat, justícia social, inclusió, protecció de la di-
versitat cultural. #STCatalunyaCentral
@marcpc4 @HoPierola @AMPARenaixencaH

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 La igualadina Lloll Bertran 
conduirà l’acte del Consell per 
la República a Perpinyà

El Consell Comarcal considera 
imprescindible que hi hagi el tren 
gran entre Igualada i Barcelona en 
el futur Pla d’Infraestructures

Fitex aconsegueix un milió i mig 
d’euros per a projectes de recerca 
en empreses tèxtils i adoberes de 
l’Anoia

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Vaig néixer a Igualada, però dels 6 als 12 anys vaig viure al país basc, d’on guardo un molt bon 
record. Comparteixo la vida amb el Xavi i els meus dos fills, l’Aidé i el Jofre.
M’agrada viatjar, la moda, el disseny, l’esquí de fons, el trekking, el submarinisme i qualsevol mena 
d’expressió artística: pintura, fotografia, escultura, música, cinema... procuro gaudir el màxim de 
temps amb família.
Fa més de 35 anys, que em dedico a millorar la imatge de les persones que em venen a veure, 
principalment bellesa immediata, i en especial el cabell. Va ser la meva mare qui em va iniciar 
en aquest món. A 19 anys em vaig independitzar, muntant dos tocadors en un saló d’estètica, i 
amb 23, vaig entrar a formar part de l’empresa Llongueras, on vaig aprendre una molt bona tèc-
nica i coneixements, envoltada de persones molt especials del món artístic i de la moda. Hi vaig 
col·laborar dotze anys activament, dos a Menorca i 10 a Barcelona, fins que vaig decidir portar la 
firma Llongueres a Igualada, creant la meva empresa, amb l’ajut de la meva família l’any 2002, i 
actualment segueixo en el mateix lloc, però amb el meu projecte:”Llombart assessoria d’imatge”
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L’escola Maristes d’Igualada s’emporta 
el primer premi del Carnaval d’Igualada

Catalunya ja és independent! Això farà que els seus habitants tinguin una de les rendes més altes 
de la Unió Europea. Ja no hi ha pobresa energètica pel fet que s’utilitzen les energies renovables. 
Hi ha una nova xarxa de vies i trens, que fa del transport públic una eina clau per la no conta-
minació. S’instal·la la cultura del consum de proximitat per la seva qualitat i la sostenibilitat del 
planeta. A Igualada es crearà una gran àrea d’oci on hi haurà cinemes, restaurants i espais de 
trobada per la gent jove.
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Francisco Guisado 
continuarà liderant el 
PSC Anoia

Poble Actiu demana millores 
laborals per al personal de neteja

El proper divendres, 6 de març, 
a partir de les 18h i al Museu de 
la Pell, se celebrarà el IV Con-
grés del PSC Anoia. 
El Congrés ratificarà, després 
de les primàries efectuades, a 
l’odenenc Francisco Guisado 
com a primer secretari de PSC 
Anoia. També s’escollirà el pro-
per Consell Executiu de Fede-
ració i altres òrgans.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es 20 treballadores del 
servei de neteja de les 
escoles públiques de 

primària i bressol a Iguala-
da van estar dos mesos sense 
cobrar aquest hivern, per-
què l’empresa concessionària, 
Tempo Facilities Services, va 
camí de la fallida i amb el seu 
gerent desaparegut. Al final, 
les pressions de l’Ajuntament 
van ser determinants per a que 
el personal cobrés les nòmines 
pendents. Com que l’empresa 
ja no es podia fer càrrec del 
servei, aquest s’ha traspassat 
de forma provisional a l’em-
presa Grup LD, que ja en tenia 
la concessió temps enrere, i 
amb el mateix personal. El ple 
municipal va aprovar aquest 
canvi aquesta setmana. 
La situació, però, preocupa, 
i molt, als treballadors, que 
aquesta setmana han fet una 
roda de premsa acompanyats 
del sindicat CGT i de la for-
mació Poble Actiu, vinculada 
a la CUP. No volen que els tor-
ni a passar el mateix una altra 
vegada, perquè aviat s’haurà 
de tornar a fer un concurs per 
veure qui es queda el servei de 
forma definitiva. 
El servei de neteja de les esco-

Avui, primer divendres 
de pregària 
al Sant Crist

Avui divendres dia 28 de fe-
brer, a 2/4 de 8 del vespre, i a 
la Basília de Santa Maria tindrà 
lloc el primer dels Misereres o 
Divendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada, que cada any 
tenen lloc durant els diven-
dres del temps Quaresmal. 
Enguany s’ha avançat un quart 
d’hora l’horari habitual d’inici 
d’aquestes celebracions respec-
te els anys anteriors.
Aquest any  des dels Priors del 
Sant Crist s’ha convidat a parti-
cipar en els Misereres diferents 
grups de pregària que tenen la 
seva activitat habitual en par-
ròquies de la ciutat o comarca.
En aquest primers dels Mise-
reres, l’encarregat de presidir 
la celebració serà Mn. Eduard 
Flores, rector in-solidum de 
les parròquies de Santa Maria 
i Sagrada Família d’Igualada. 
Membres del grup Minuts de 
Pregària es faran càrrec de la 
lectura i pregàries. Solemnitza-
rà  amb els seus cants la Coral 
de Santa Maria, dirigida per 
Coni Torrents, acompanyada a 
l’orgue per Lluís Victori.
Abans de la celebració, i com 
ja ve essent tradicional en el 
primer dels Misereres, es tras-
lladarà la imatge del Sant Crist 
des de la capella del Santíssim 
fins al manifestador de l’altar 
major, on romandrà durant tot 
el període de les festes, fins des-
prés de la celebració del dia del 
Sant Crist, que enguany s’es-
caurà el dia 14 d’Abril, dimarts 
de Pasqua.

Dimarts vinent, 
xerrada sobre Educar 
en la Diversitat
El proper dimarts, 3 de març, 
tindrà lloc una xerrada a la 
sala d’actes del Museu de la 
Pell, a les 18.30 hores, sobre 
Educar en la diversitat. Per què 
és important que el meu fill/a 
convisqui amb la diversitat?. A 
càrec del sociòleg Jordi Collet.

El Servei d’Inserció Especialit-
zat d’Àuria Grup, Punt For-
matiu Incorpora, organitza 
una nova formació gratuïta 
adreçada a persones que es 
trobin en situacions de vulne-
rabilitat que dificultin l’accés 
al mercat laboral o a d’altres 
formacions reglades. 
L’objectiu del curs és formar 
a persones especialitzades en 
les diferents tècniques i pro-
cediments de neteja en l’àmbit 
sociosanitari- residències, cen-
tres de dia, hospitals- i millorar 
les competències transversals. 
La formació inclou les pràcti-
ques no laborals en empreses 
del sector.
El curs s’iniciarà el 18 de març 
i finalitzarà el 19 de juny, de 9h 
a 14h. Per als interessats s’orga-
nitza una sessió el 4 de març a 
les 15.30h, a la seu d’Àuria Fun-
dació (av.Andorra, 28). Ja es 
poden fer les preinscripcions 
a través de www.auriagrup.cat. 
El SIE posa a disposició un ca-
nal de whatts app amb número 
618520014 per atendre qualse-
vol consulta.

El 4 de març, nova 
formació gratuïta sobre 
serveis de neteja, del 
Servei d’Inserció 
d’Àuria Fundació

L’alcalde, Marc Castells, i 
la regidora Carlota Carner 
han saludat aquest dimarts 
els 34 treballadors i treba-
lladores municipals que, a 
través dels Programes Tre-
ball i Formació i Enfeina’t, 
finançats pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i els 
Fons Socials Europeus, ac-
cedeixen a contractes d’en-
tre 6 i 12 mesos.

Fins a 34 treballadors de l’Ajuntament, amb feina 
per programes finançats per la Generalitat i la UE

El Masterchef Junior Lucas Roig fa 
una donació al Banc de Queviures
El jove cuiner Lucas Roig, 
concursant a la darrera edi-
ció del Master Chef Júnior de 
RTVE, ha fet donació al Banc 
de Queviures d’Igualada  de 
300€ en menjar i productes 
d’higiene, recaptats a través de 
la participació de nens i nenes 
en un taller de cuina que va 
dur a terme a Kids and us du-
rant el Valentine’s Day. 

Oberta la convocatòria 
d’ajuts per a la 
restauració de façanes
Del 2 de març i fins el 30 d’abril 
s’obra la convocatòria de sub-
vencions per a la restauració de 
façanes, en immobles amb una 
antiguitat de 40 anys o més. 
La intervenció haurà de ser 
comprensiva de tota la façana 
i millorarà les característiques 
formals i d’acabats d’aquesta.
No serà objecte de subvenció 
les actuacions sobre edificis 
en situació d’afectació, indus-
trials -llevat dels inclosos en 
el Catàleg de Protecció- ni les 
rehabilitacions totals o parci-
als de l’immoble.

les i llars d’infants municipals 
li costa als igualadins 473.000€ 
anuals. 
Per aquest motiu, Poble Ac-
tiu va presentar dimarts unes 
clàusules al govern de l’Ajun-
tament per tal que siguin 
introduïdes en la propera li-
citació del servei de neteja. 
Bàsicament, tenen per ob-
jectiu millorar les condicions 
laborals de les treballadores 
mentre duri la nova licitació. 
La regidora Eva Pedraza deia 
que “malgrat no estiguem 
d’acord en la privatització 
dels serveis municipals com 
el de la neteja, aquest pas no 
es pot fer en un termini curt i, 
per tant, ara per ara cal actuar 
de cara a la futura licitació per 
tal d’assegurar els drets labo-
rals de les treballadores”. La 
rescissió del contracte en cas 
d’incompliment de les lleis 
de salut laboral, així com en 
els aspectes socials i salarials 

dels convenis sectorials o que 
l’Ajuntament es faci càrrec del 
pagament de les nòmines en 
cas que l’empresa contractada 
es retardi en els pagaments 
són algunes de les mesures 
demanades.
D’altra banda, Poble Actiu 
voldria que el servei fos mu-
nicipalitzat, cosa que l’alcalde 
Marc Castells ja ha fet saber 
que no comparteix. “Nosal-
tres voldríem que es camini 
cap a la gestió directa del ser-
vei de neteja de tots els equi-
paments públics d’Igualada. 
L’objectiu de tota municipa-
lització és millorar l’eficièn-
cia econòmica i preservar els 
drets laborals de les treballa-
dores, en la mesura en que 
qualsevol privatització im-
plica uns beneficis per a l’em-
presa encarregada que seran 
obtinguts gràcies o bé a costa 
dels treballadors o bé a costa 
d’una reducció del servei”.  



Les immobiliàries coneixen les noves 
mesures urgents d’accés a l’habitatge

  IGUALADA  | 17Divendres, 28 de febrer de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

P rop d’una trentena 
d’empreses de la co-
marca van assistir a una 

nova jornada organitzada per 
la Unió Empresarial de l’Anoia, 
que tenia per objectiu resol-
dre els dubtes sobre el control 
horari. Una normativa que va 
entrar en vigor el proppassat 
12 de maig de 2019 i que ha 
despertat molts dubtes al res-
pecte sobre com aplicar-la als 
diferents sectors empresarials i 
perfils professionals que hi ha 
les empreses, així com a la idio-
sincràsia de la pròpia empresa.
Amb l’objectiu de resoldre 
els dubtes i posar fil a l’agulla 
a aquesta normativa -RDLL 
8/2019 del 8 de març, de mesu-
res urgents de protecció social 
i de lluita contra la precarietat 
en la jornada de treball- es va 
crear aquest taller que va néi-
xer arrel de les demandes dels 
participants al Fòrum de Re-
cursos Humans -organitzat 
per la UEA- i on els respon-
sables de recursos humans 
d’empreses anoienques mos-
traren els seus dubtes i inqui-
etuds al respecte.
El taller va estar impartit per 
l’advocat de l’empresa Grup 
Carles, Lluís Palomas. Els te-
mes que van estar més compar-
tits i exposats per les empreses 
foren sobre els mecanismes 
que s’han d’utilitzar per regis-
trar a la jornada; com s’ha d’ac-
tuar davant d’una inspecció i 
quina responsabilitat hi ha per 
part de l’empresa.
En aquest sentit, Palomas va 
destacar que les hores que s’han 
de registrar principalment són 
les d’entrada i sortida de l’em-

REDACCIÓ / LA VEU 

U na vintena d’experts 
immobiliaris es van 
reunir fa pocs dies 

en una nova sessió formativa 
organitzada per la Unió Em-
presarial de l’Anoia. Aques-
ta jornada -realitzada per la 
sectorial dels immobiliaris de 
l’entitat empresarial- segueix 
la línia de l’entitat d’organitzar 
píndoles, xerrades o sessions 
formatives de temes d’actuali-
tat i que afecten al sector im-
mobiliari.
L’objectiu d’aquesta nova ses-
sió era el de donar a conèixer 
les mesures urgents en l’accés 
a l’habitatge i va anar a càrrec 
de l’advocada de PMP advo-
cats, Rosalia Marcet.
En aquest sentit, aquest De-
cret Llei sobre “Mesures Ur-
gents en l’Accés de l’Habitat-
ge”-aprovat el passat mes de 
desembre- té per objecte com-
batre les situacions d’emergèn-
cia residencial, augmentar el 
nombre d’habitatges protegits 
en règim de lloguer i contri-
buir a la moderació dels preus 
dels lloguers en habitatges pri-
vats. Així, aquesta normativa 

matisa aquestes situacions i 
dona unes obligacions sobre-
tot als grans propietaris per 
pal·liar la greu situació social 
que s’ha produït amb les exe-
cucions hipotecàries i també 
amb les persones que estan 
ocupant habitatges sense te-
nir-ne un títol habilitant.
Segons Marcet aquesta nor-
mativa neix arrel que s’han 
ajuntat diverses problemàti-
ques al respecte pel que fa a 
l’accés de l’habitatge: per una 
banda, la pujada desmesura-
da dels preus de lloguer -molt 
més que els preus dels habi-
tatges- i això en part és per 
l’efecte centrifugador que està 
fent la ciutat de Barcelona. Per 
l’altra banda, les execucions 
hipotecàries on han deixat a 
molta gent sense casa, sumant 
al factor que s’està generant 
molt poc habitatge de protec-
ció oficial i que per això, neix 
aquest Decret “per donar so-
lució, amb la mesura que es 
pot, a aquestes tres problemà-
tiques”.
A més, amb aquest Decret, els 
habitatges que estiguin buits 
seran sancionats: “a part del 
dret a propietat, també hi ha 

el deure a propietat. Si estàs 
incomplint-lo, l’administració 
pot sancionar-ho. Ja existien 
mesures en aquest àmbit, però 
aquesta normativa les puntu-
alitza més”, afirmava l’advoca-
da. En aquest sentit, si l’habi-
tatge porta buit més de 2 anys, 
es pot rebre una sanció que 
pot arribar als 900.000 euros, 
i si segueix reiterant aquest 
incompliment, l’administració 
pot expropiar l’immoble. A 
més, Marcet va explicar que si 
un habitatge, tot i no estar llo-
gat està ocupat, també poden 
sancionar al propietari: “el que 
es vol aconseguir és que les 
persones que ocupin l’habitat-
ge, acabin sent llogaters i que 
per tant, tinguin un contracte 
de lloguer”.
Un altre dels aspectes que re-
gula aquest Decret Llei són 
l’obligatorietat d’incloure l’Ín-
dex dels Preus del Lloguer en 
les ofertes de publicitat de llo-
guer.
Els assistents van celebrar 
molt positivament aquesta 
sessió atès que les normatives 
dels arrendaments són temàti-
ques molt complicades i com-
plexes de gestionar.

Empresaris resolen 
dubtes sobre el nou 
“control horari”

presa, però que amb alguns 
mecanismes es pot registrar 
el temps efectiu de treball i els 
descansos. Així doncs, Palo-
mas va afirmar que “existeixen 
persones treballadores que per 
les seves circumstàncies perso-
nals i desplaçaments, iniciaran 
i finalitzaran en diferents mo-
ments, sense que tot el temps 
es consideri temps efectiu de 
treball” i que per aquest motiu, 
“s’han d’utilitzar mètodes que 
afavoreixin registrar el temps 
efectiu de treball i no només el 
d’entrada i sortida”.
L’advocat també va exposar els 
diversos mètodes de registre 
que existeixen, ja sigui el bio-
mètric o el documental, però 
“sempre ha d’haver-hi la signa-
tura de la persona treballadora, 
que en el cas digital serà l’em-
premta”.
Palomas també va exposar que 
la clau és que els treballadors 
tinguin la dinàmica de “fitxar” 
ben especificada i a l’abast, ja 
que aquesta serà la manera que 
tothom sàpiga quan i com ha 
de fer-ho. Ja sigui a través d’un 
document, on s’especifiquin els 
acords amb una normativa de 
registre horari interna, adapta-
da a les característiques de cada 
casuística, i acordat o negociat 
de forma col·lectiva o mitjan-
çant els acords amb l’empresa. 
L’advocat destacava que el sis-
tema de registre “ha de ser 
objectiu, fiable i veraç. Cal 
remarcar que l’obligatorietat 
de registrar la jornada la-
boral recau sobre l’empresa-
ri, i no el treballador” i que 
les sancions per no complir 
l’obligatorietat de registrar la 
jornada laboral són conside-
rades infraccions greus.
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Interessant xerrada sobre el món 
digital i les TIC, i l’envelliment

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH), 
Comissions Obreres 

(CCOO) i Aigua és vida Anoia 
han comunicat a l’Ajuntament 
que no assistiran a la Comissió 
Sectorial de l’Aigua, la “segona 
taula paral·lela” a la Comissió 
d’Estudi del servei d’aigua en la 
qual se’ls va vetar la participa-
ció a totes tres entitats. 
Segons han explicat les entitats, 
“aquesta segona taula, creada 
per JxIgualada i Igualada Som-
hi, no té cap mena de legitimi-
tat ni d’importància perquè no 
pot decidir res perquè la im-
portant és la que permet la llei i 
no aquesta”, i afegeixen que “és 

REDACCIÓ / LA VEU 

M oltes persones 
grans veuen avui 
el món digital i les 

TIC com un repte o un obsta-
cle per a la seva vida quotidi-
ana.
El passat 20 de febrer, a la seu 
del Consell Comarcal, es va 
celebrar reunió de la Junta 
Permanent del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia amb un 
ordre del dia que incloïa prin-
cipalment la preparació, per al 
dia 25 de febrer, de la seva As-
semblea Anual i de l’Acte Post 
Congressual derivat del 8è 
Congrés Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya. També 
es van repassar informacions 
diverses, acabant amb una 
xerrada sobre món digital, 
les TIC i l’envelliment, a càr-
rec del professor del Campus 
Universitari d’Igualada - UdL, 
Sergio Sayago.
La trobada amb el professor 
va despertar molt interès en-
tre els assistents, ja que mol-
tes persones grans veuen avui 
el món digital i les TIC com 
un repte o un obstacle per a 
la seva vida quotidiana i, a la 

REDACCIÓ / LA VEU 

R icard Vila Studio, 
ubicat al barri del Rec 
d’Igualada, ha gua-

nyat el prestigiós premi IF 
Design Award 2020, que ator-
ga  IF International Forum 
Design, l’organització ale-
manya amb seu a Hannover 
que reconeix els millors dis-
senys industrials d’arreu del 
món. La peça seleccionada 
és el llum Mood, produït per 
Simon Elèctric, un disseny 
exquisit que parteix del con-
cepte de la llum com a gene-
radora de sensacions i experi-
ències diferents i de com pot 
arribar a crear un ambient de 
bellesa que cadascú pot idear 
a la seva manera. 

Important premi 
internacional de disseny
Els IF Design Awards es con-
cedeixen des de l’any 1953, és 
el reconeixement més antic 
i independent dels millors 
projectes de disseny industri-
al que s’han presentat durant 
l’any. Es divideixen en set ca-
tegories: producte, comuni-
cació, envasos i embalatges, 
disseny de serveis/experièn-
cia d’usuari, arquitectura, ar-
quitectura interior i projecte 
professional. 
En aquesta edició el jurat ha 
estat format per 78 professi-
onals de 20 països diferents 
que durant tres dies s’han re-
unit per examinar i deliberar 
sobre més de 7.300 propostes 
acceptades, per acabar esco-
llint els millors de l’any 2020. 
Ricard Vila recollirà el pre-

El dissenyador Ricard 
Vila guanya un 
IF Design Award

majoria, se’ls fa difícil poder 
seguir el ritme i els requereix 
una adaptació per poder estar 
al dia en àmbits diversos, com 
la relació amb els bancs o les 
institucions. Sergio Sayago va 
abordar aquesta problemàtica 
i va avançar també que, ben 
aviat, la UdL impartirà a Igua-
lada un curs que portarà per 
títol Vida (i envelliment) di-
gital a principis del segle XXI: 
intel·ligència artificial i fabri-
cació digital.
Des del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia es vol agrair 
la implicació i bona disposició 

del professor a l’hora d’aju-
dar el col·lectiu de persones 
grans de la comarca a adqui-
rir aquests nous coneixements 
i evitar, d’aquesta manera, el 
seu aïllament i possible des-
connexió del sistema. Al ma-
teix temps, Sayago està duent 
a terme un estudi de les neces-
sitats de les persones grans en 
aquest camp, amb la voluntat 
de sensibilitzar la societat i les 
empreses que sovint cal fer 
més entenedors i simples els 
programes informàtics i els 
procediments digitals.

mi el proper mes de maig a 
Berlin en un acte que reunirà 
el millor del disseny indus-
trial del món. Els productes 
guanyadors seran exposats a 
Berlin, al Cafe Moskau, del 2 
al 10 de maig durant la Berlin 
Design Week.
Aquest és un premi interna-
cional molt important que 
suposa un reconeixement a 
l’estudi dirigit per Ricard Vila 
(Igualada, 1974), dissenyador 
industrial que ja compta amb 
una sòlida trajectòria. Ricard 
Vila, va estudiar a l’Escola 
Elisava de Barcelona on es va 
especialitzar en disseny indus-
trial. Va treballar en diversos 
estudis on destaca Lievore 
Altherr Molina, fins que l’any 
2.000 va fundar el seu propi, 
Ricard Vila Studio. També ha 
estat 2 anys professor del Màs-
ter en Disseny i Desenvolupa-
ment de producte de l’Escola 
Elisava i professor a LCI Bar-
celona.
Ricard Vila desenvolupa di-
versos projectes de disseny en 
mobiliari, producte, interiors i 
retail pels quals ha rebut pre-
mis com millor moble de la 
FED de les Balears, en dues 
edicions. Des de l’any 2009, 
Ricard Vila també és un dels 
promotors i responsable d’es-
pais de l’esdeveniment de re-
tail moda Rec.0 Experimental 
Stores, el festival de pop-up 
stores que durant quatre dies, 
dues vegades l’any, transfor-
ma antigues fàbriques del 
barri del Rec d’Igualada en 
botigues efímeres que ocupen 
grans marques i dissenyadors 
de moda. 

Aigua és Vida, la PAH i CC.OO., 
enfadades amb l’Ajuntament

una taula sense transcendèn-
cia creada per netejar la seva 
decisió de deixar-nos fora de 
la taula encarregada de fer una 
memòria sobre la possibilitat 
de la gestió pública a Igualada”.
Les tres entitats denuncien que 
“aquesta taula paral·lela neix 
deslegitimada perquè no hi ha 
cap entitat que l’hagi demanat 
i que la seva existència només 
respon a la necessitat de fer 
veure que ens deixen participar, 
essent la seva naturalesa inútil 
perquè només és consultiva”. A 
banda, Aigua és vida, CCOO i 
la PAH denuncien que “és una 
taula feta a mida perquè, sen-
se tenir cap mena de bases que 
la determinin, ni havent ha-
gut cap convocatòria pública, 

també hi ha convocades tres 
entitats econòmiques com són 
el Gremi de blanquers, l’Asso-
ciació d’Empreses del Polígon 
industrial Les Comes (AEPIC) 
i la Unió Empresarial, les quals 
mai han mostrat públicament 
cap interès en relació al servei 
de l’aigua”. 
En aquest sentit, la PAH, 
CCOO i Aigua és vida han as-
senyalat que “aquesta segona 
taula es deslegitima perquè li 
manquen les bases, com sí té 
la Comissió d’Estudi” i diuen 
que “és un insult a la partici-
pació ciutadana perquè pretén 
fer creure a la ciutadania que 
l’Ajuntament fa participar a les 
entitats quan en realitat només 
les vol utilitzar mediàticament”.  
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La comparsa dels Maristes, 
guanyadora de la rua del Carnaval
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C om és habitual, mol-
tíssima gent va poder 
veure en directe de 

la rua del Carnaval d’Iguala-
da, que va tenir el reciclatge i 
la protecció del medi ambient 
com a eix comú. La comparsa 
guanyadora va ser El Monstre 
del Mar, del col.legi Maristes, 
mentre que el segon premi 
se’l va endur L’endemà, de l’as-
sociació vilanovina Camp del 
Rei, i el tercer va ser per La 
Terra és teva, de l’escola Mare 
del Diví Pastor. Faunes protec-
tors d’Igualada va guanyar una 
menció especial, per la seva 
crítica constructiva. Fins a 19 
comparses van ser a la rua, 

REDACCIÓ / LA VEU 

F otografiar tots els va-
lors intrínsecs de l’edu-
cació pública és el nou 

repte que proposa al conjunt 
de la ciutat la nova federació 
d’AMPAs de les escoles bres-
sol municipals, escoles i insti-
tuts d’Igualada La Pública amb 
motiu de les jornades de portes 
obertes que comencen demà 
dissabte. 
L’entitat convida a tothom a 
apropar-se als centres, veure’ls 
des de tots els angles i partici-
par al concurs: “Objectiu: La 
Pública”. Si l’any passat un total 
de nou artistes i muralistes van 
realitzar una intervenció origi-
nal durant les jornades de por-
tes obertes, enguany la fotogra-
fia és la disciplina artística que 
adquirirà tot el protagonisme, 
en una iniciativa impulsada 
en col·laboració de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI). 
Els participants podran envi-
ar la seva participació a través 
d’un formulari que trobaran a 
la web de la federació (https://
lapublicaigualada.wordpress.
com). El concurs, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, acceptarà imatges 
fins el 18 de març. Les fotogra-
fies guanyadores s’escolliran a 
partir dels criteris que deter-
mini una comissió d’experts de 
l’AFI, i es donaran a conèixer a 
partir del 30 de març.
Per tal d’incentivar la parti-
cipació entre el conjunt de la 
comunitat educativa, s’establi-
ran tres categories: Primària 
(per a nens i nenes de P-3 a 6è), 
Secundària (adreçat a joves 
d’ESO) i afeccionats a la foto-
grafia en general (majors de 16 

presidida per la carrossa del 
Rei Carnestoltes, a càrrec de 

Mal Llamp, que celebra el 30è 
aniversari. 

Concurs de fotografia 
de La Pública en ocasió 
de les portes obertes

anys). La millor imatge de la 
categoria inicial rebrà un val 
per valor de 50 euros en mate-
rial escolar; la de Secundària, 
un val per a material escolar 
per un import de 70 euros; i en 
la categoria adulta, un val per a 
material fotogràfic per un im-
port de 100 euros. Les imatges 
guanyadores s’escolliran a par-
tir dels criteris que determini 
una comissió d’experts de l’AFI, 
i es donaran a conèixer a partir 
de la setmana del 30 de març 
en el marc d’una exposició que 
es detallarà en el seu moment. 
Les imatges que es presentin a 
competició poden ser captura-
des mitjançant càmera digital 
o dispositiu mòbil i s’admetrà 
qualsevol tractament digital, 
i realitzades dins dels recintes 
escolars els dies de portes ober-
tes. Les fotografies hauran de 
ser inèdites, sense haver estat 
mai presentades ni premiades 
en cap altre concurs. En el cas 
dels participants menors de 14 
anys, la inscripció haurà de ser 
feta pels seus pares o tutors (un 
d’ells). En el cas de fotografies 
en què hi apareguin persones 
amb detall, la captació de la 
imatge caldrà haver-la realitzat 
amb el seu consentiment i, en 
el cas que es tracti d’imatges 
de menors de 14 anys, amb la 
corresponent autorització pa-
terna/materna.
A banda de les tres categories 
oficials del concurs, La Pública 
també convida els assistents a 
les jornades de portes obertes 
a pujar les seves millors imat-
ges a Instagram amb l’eti-
queta #ObjectiuLaPublica. 
La millor fotografia rebrà un 
premi, també de 50 euros en 
material escolar.  

ESCOLA

D’IGUALADA
PÚBLICA

Termini de preinscripció: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Dissabte, 29 de febrer d’11 a 13h 
Escola Gabriel Castellà
Escola Bressol l’Espígol

Dissabte, 7 de març d’11 a 13h
Escola Dolors Martí

Escola Bressol la Rosella

Dimecres, 11 de març de 17.30 a 19.30h 
Escola Emili Vallès 

Divendres, 13 de març de 9 a 13h i de 15 a 17h
Escola Ramon Castelltort

Dissabte, 14 de març de 10 a 12 h
Escola Garcia Fossas

Escola Bressol la Lluna
d´11 a 13 h

Escola Ramon Castelltort
 

Dimecres, 18 de març de 9 a 17 h
Escola Gabriel Castellà

ESCOLES BRESSOL,
INFANTIL I PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Dissabte, 7 de març d’11 a 13h
Institut Pere Vives Vich

Dilluns, 9 de març de 17.30 a 19.30 h
Institut Badia i Margarit

Dimecres, 11 de març de 17.30 a 19.30h
Institut Joan Mercader

Dissabte, 14 de març d´11 a 13 h
Institut Badia i Margarit

 

CONVOCATÒRIA PER 
A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES

D’acord amb el que disposen les Bases Especí�ques Regula-
dores de les subvencions per a la restauració de façanes, el 
termini per a la presentació de sol·licituds és del dia 2 de 
març al 30 de abril de 2020.

Presentació de les sol·licituds: OAC – O�cina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament d’Igualada.

Requisits necessaris per poder prendre part a la convoca-
tòria: A més dels establerts en les bases, l’immoble ha de 
tenir una antiguitat de quaranta anys o més.

Ajuntament d'Igualada
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El castell de Castellet, a 
l’Alt Penedès, va acollir 

divendres el Congrés 
de ProVegueria 

Penedès, amb una alta 
assistència de públic

El Penedès urgeix la Generalitat a desplegar les delegacions a 
les comarques de la Vegueria
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Congrés celebrat en el 
Castell de Castellet el 
passat divendres dia 21 

va ser una expressió del treball 
transversal feta per persones, 
entitats i partits polítics diver-
sos, d’un procés iniciat el 9 de 
juny del 2004, entre d’altres, 
per les alcaldies del Vendrell, 
Igualada, Vilafranca del Pene-
dès i Vilanova i la Geltrú, jun-
tament amb els Consells Co-
marcals de l’Alt i Baix Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, quan signa-
ren el Pacte de Sant Martí, que 
“tenia la voluntat de treballar 
per aconseguir que la planifi-
cació tingués una visió global 
del territori que per raons de 
veïnatge, de relació social i 
econòmica i amb una voluntat 
política de treballar plegats, 
que calia interpretar en el seu 
conjunt”.  El Congrés va ser un 
pas més de la tasca contínua 
de la PVP que ha anat reco-
llint multitud d’adhesions: 66 
dels 72 municipis (93% de la 
població), els 4 Consells Co-
marcals (100% de la població), 
13 associacions empresarials 
(5.250 empreses), 131 entitats, 
associacions i grups (8.100 as-
sociats), i 12.500 ciutadans a 
títol individual. 
La jornada es va iniciar amb 
la benvinguda del President 
de l’Associació Pro Vegueria 
Penedès, Fèlix Simon, qui va 
explicar la raó de fer-la en 
aquesta data, just l’endemà de 
la data termini establerta per 
la Llei 2/2017, del 15 de fe-
brer, de modificació de la Llei 
30/2010, de vegueries, per a 
crear la vegueria del Penedès; i 
en la seva Disposició final, que 
determinava que en el termini 
de tres anys des de l’entrada en 
vigor de la llei, l’organització 
dels serveis territorials de la 
Generalitat i l’exercici de les 

funcions dels departaments 
de l’Administració de la Ge-
neralitat s’havien d’adequar 
a l’àmbit territorial de les de-
marcacions veguerials. 
A continuació el doctor Mar-
tí Boada, doctor en Ciències 
Ambientals, llicenciat en ge-
ografia, química i professor 
universitari que ha treballat 
en prestigiosos centres d’arreu 
del món, va desenvolupar les 
idees bàsiques del medi ambi-
ent en mig de multitud d’anèc-
dotes i fina ironia, fent èmfasi 
en que no s’ha de fer por en 
els nens, exagerant els proble-
mes que hi ha però, al mateix 
temps, sense  deturar-se en la 
feina d’impulsar processos per 
mantenir el patrimoni ambi-
ental que ens ha estat donat 
i que s’ha de transmetre a les 
generacions futures. No s’ha 
de ser fonamentalista, però sí 
constant i curós amb el medi.  

El planejament del territori
La primera ponència va parlar 
de Territori, Infraestructures 
i Regió Agroalimentària. Co-
ordinada per Jordi Cuyás, va 
tenir com a ponents Ton Sal-
vadó, arquitecte, ex-director 
de Model Urbà de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Pep Solé 
Vilanova i Pau Batlle, experts 
en planejament urbanístic, 
Mireia Torres, Directora d’In-
novació i Coneixement de les 
Bodegues Família Torres i Isa-
bel Vidal, cap de la sectorial de 
la vinya i el vi de JARC. 
Van defensar aplicar, de for-
ma efectiva  “L’Agenda 2030 

per al desenvolupament sos-
tenible”, demanant que els 
Ajuntaments i els Consells 
Comarcals de l’àmbit de la Ve-
gueria Penedès, assumeixin “el 
compromís d’esdevenir actors 
actius amb una visió trans-
versal, global, a llarg termini 
i independent, que incorpori  
clarament les dimensiones 
humanes i socials, per tal de 
construir col·lectivament les 
bases d’un Penedès que afron-
ti els reptes i oportunitats de la 
propera dècada”. 
Van explicar que el detall del 
treball sobre vies de comuni-
cació i organització territori-
al s’inclourien en el llibre del 
Congrés que hi ha intenció de 
publicar abans de Sant Jordi.
La segona ponència va tractar 
l’Empresa i el Coneixement, 
coordinada per l’igualadí Pere 
Prat, que va desgranar les de-
mandes penedesenques en els 
àmbits de les Administracions 

i Òrgans Econòmics, les Ac-
tivitats econòmiques, els Po-
lígons Industrials, l’Enriqui-
ment de l’activitat econòmica 
i el Paper de les Universitats i 
Centres de Formació Professi-
onal, explicant que  no hi ha 
solucions màgiques, sinó di-
ferents opcions entre les que 
triar. 

Factors d’èxit en 
un món competitiu
Els ponents van explicar els 
factors d’èxit que els han fet 
distingir-se en un món molt 
competitiu. Ramon Novell, 
Conseller Delegat de Cafès 
Novell SA, empresa cafete-
ra que ha desenvolupat unes 
càpsules biodegradables; Neus 
Lloveras, Consellera Delegada 
i responsable de Relacions Ex-
ternes a AKO, empresa dedi-
cada al control i regulació de 
temperatura en el sector de 
la refrigeració industrial i co-
mercial; la igualadina Montse 
Duch, Sòcia Directora Ge-
neral de NOVA MEVIR S.L., 
empresa familiar del sector del 
metall, dedicada a la fabrica-
ció de maquinària i peces me-
canitzades per diversos sec-
tors (foneria, arts gràfiques, 
alimentació, tèxtil….) i fabri-
cació de maquinària específi-
ca per a escorxadors de conill; 
i Josep Ametller,  Conseller 
Delegat de Grup Ametller - 
l’empresa Ametller Origen ha 
rebut el premi “Empresa de 
l’any” atorgat per Banc Saba-
dell i el Periòdico per l’excel-
lència assolida – on s’ocupa 
essencialment de l’àmbit  de 
dinamització i conceptualitza-
ció estratègica. Així van parlar 
del “plaer responsable”, de la 
innovació, la integració de la 
dona, la igualtat d’oportuni-
tats, la vitalitat de les empreses 

petites i de la il·lusió per de-
senvolupar estratègies d’èxit a 
partir d’una idea i pocs diners.
Cultura i Patrimoni, coor-
dinada per Joan Tarrada, va 
tenir com ponents  Josep 
Arasa, especialista en desen-
volupament rural, Dolors 
Garcia, presidenta de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs (IEP), 
Gemma Sivill, directora de la 
Fundació ProPenedès i Alba 
Gràcia, Llicenciada en història 
(UB), van explicar el potenci-
al museístic del Penedès, les 
possibilitat de desenvolupar 
espais com el pantà de Foix, el 
treball possible a fer en cada 
població en centres d’estudi i 
de l’enorme tasca d’estudi i re-
cerca que fan les institucions 
com la Fundació ProPenedès 
i la seva voluntat de trobar 
complicitats amb el CECI. 
“Pocs territoris, llevat de les 
grans ciutats tenen la riquesa 
cultural que s’hi troba al Pene-
dès.”
La darrera ponència va ser 
el Model Turístic, coordinat 
per  Jaume Casañas. Va tenir 
com a ponents Jordi Guillem, 
conegut cuiner del col·lectiu 
Terra i Taula, l’anoienc Dani 
Gutiérrez, assessor turístic pa-
trimonial, que tanta feina ha 
fet en el Consell Comarcal de 
l’Anoia i Dani López, arqueò-
leg va explicar l’avantatge de 
trobar-se entre dos pols turís-
tics de primer nivell del sud 
d’Europa, com són Barcelona 
i Port Aventura, tenir platges 
fantàstiques des de Vilanova 
a Cunit,  la força del turisme 
cultural i l’enoturisme. També 
les grans possibilitats arque-
ològiques d’un territori on la 
petjada ibèrica tot just es co-
mença a conèixer i que no es 

“Pocs territoris, llevat 
de les grans ciutats 

tenen la riquesa cul-
tural que s’hi troba al 

Penedès”

continua a la pàgina següent
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L a Fundació per a la In·
novació Tèxtil d’Iguala·
da (FITEX)  lidera jun·

tament amb el Clúster català 
de la moda Modacc, diversos 
projectes d’innovació al sector 
tèxtil i adober que quan es ma·
terialitzin suposaran una veri·
table revolució en la indústria 
de la moda. 
Després de més de quatre anys 
de feina, el projecte ha sortit a 
la llum aquesta setmana en el 
marc de la Comunitat Oneida 
(una associació sectorial for·
mada per 33 empreses, centres, 
universitats i entitats d’R+D, 
moltes de les quals anoien·
ques), i que compta amb el 
suport de l’agència ACCIÓ del 
Departament d’Empresa i Co·
neixement de la Generalitat de 
Catalunya.
Les principals empreses i en·
titats anoienques que desen·
voluparan aquests projectes 
de recerca de manera col·la·
borativa són Punto Blanco, 
Escorpion, Munich, Cóndor, 
Defiber, l’A3 Leather Innova·
tion Center de la Universitat 
de Lleida, Leather Química, 
Curtits Badia, Industrial Igua·
ladina, Combalia, Miret, Cur·
tits Igualada i Igualadina de 
Depuració i Recuperació, entre 
d’altres. Sota la batuta de FI·
TEX, aquestes empreses estan 
desenvolupant conjuntament 
projectes centrats en la creació 
de nous productes tèxtils intel·
ligents que ajudin a millorar la 
vida quotidiana de les perso·
nes, com ara uns mitjons i uns 
guants anti·suor per tractar la 
hiperhidrosi, unes mitges per 
tractar la síndrome de les ca·
mes cansades o la pell atòpica, 
o bé gorres anti·polls o per a 
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pot avançar més ràpidament 
per la manca de recursos eco·
nòmics. 

Declaració  final
A continuació la igualadina 
Teresa Sert va fer la lectura 
d’una declaració final del con·
grés recollint les conclusions 
de les diferents ponències en 
una part expositiva i una de·
clarativa, on es concretaven 
quatre mesures a plantejar a 
la Generalitat per tal de de·
senvolupar els serveis propis 
d’una vegueria. Tot seguit es 
va signar aquest document 
pel Delegat de la Vegueria i 
alcalde de Vilafranca, Pere Re·
gull, per l’alcalde del Vendrell 
Kenneth Martínez, Olga Ar·
nau, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú · no va poder signar 
Marc Castells, que per motius 
d’agenda no va poder assistir 
al Congrés · per Abigail Garri·
do, presidenta del Consell Co·
marcal del Garraf i alcaldes·
sa de Sant Pere de Ribes, per 
Xavier Lluch, President del 
consell Comarcal de l’Alt Pe·
nedès i alcalde de Font·rubí, 
per Joan Sans, President del 
Consell Comarcal del Baix Pe·
nedès i alcalde de l’Arboc i per 
Santi Broch, vicepresident del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
en representació del president 
Xavier Boquete. 
El President Quim Torra no 
va poder assistir finalment a 
l’acte, ja que va haver de pre·
sidir l’acte de l’Agenda 2030 de 
la ONU a l’edifici modernista 
de Sant Pau a Barcelona i, en 
delegació seva, va cloure l’acte 
la Molt Honorable Conselle·
ra d’Empresa i Coneixement 
Àngels Chacón, qui va apro·
fitar l’avinentesa  per explicar 
que s’intentaran incloure es·
menes al Pressupost per tal 
que hi hagi una partida pel 
desplegament dels serveis de 
la Vegueria del Penedès, ja 
que és un necessitat de país 
que va més enllà dels partits i 
d’aquesta legislatura. 
Un àpat a can Barretet va po·
sar un digne colofó a la jor·
nada, tot degustant pollastre 
de Vilafranca i gambes de Vi·
lanova. Va fer el brindis Joan 
Huguet, president de la DO de 
vins del Penedès i Corpinat, 
amb excel·lents vins i cava de 
la Masia Can Feixes de Cabre·
ra d’Anoia.

El congrés va debatre 
el model turístic, te-
rritorial, econòmic,  

coneixement, d’infraes-
tructures i agroalimen-

tari del territori

Fitex tindrà un milió i mig d’euros per projectes 
de recerca en empreses tèxtils i adoberes

la  protecció solar. La suma del 
talent i els recursos d’empreses 
del sector cosmètic com Mar·
tiderm i del sector tèxtil·moda 
com Punto Blanco han fet pos·
sible fer aflorar productes com 
aquests que es preveu que es 
puguin comercialitzar aviat.
D’altres línies d’investigació 
van orientades a reduir l’im·
pacte ambiental del procés 
d’adobar pells, a integrar l’eco·
nomia circular al sector adober 
o bé a fer més sostenibles els 
processos de tintura i estam·
pació. També es treballa en 
projectes de digitalització de 
processos com ara el desen·
volupament d’un software de 
gestió per controlar el cicle lo·
gístic del producte, en un pro·
jecte encapçalat per l’empresa 
Munich.

Fitex ha aconseguit que vagin 
a parar a empreses de l’Ano·
ia 1,583.898€ del total de 3,6 
milions d’euros de l’ajut ator·
gat per l’agència ACCIÓ del 
Departament d’Empresa i Co·
neixement de la Generalitat de 
Catalunya amb el suport del 
Fons Europeu FEDER a to·
tes les indústries de la moda i 

l’hàbitat de Catalunya. L’ajut 
públic suposa aproximada·
ment un terç del cost real dels 
projectes d’investigació; els dos 
terços restants els sufraguen les 
empreses participants amb els 
seus propis recursos.
Els projectes igualadins que 
formen part d’aquesta Comu·
nitat ONEIDA s’alineen amb 
el compromís de l’Ajuntament 
d’Igualada envers a la millora 
i innovació dels sectors tèxtil, 
pell i moda de la comarca amb 
iniciatives tant diverses com la 
Càtedra A3, del Campus Igua·
lada·UdL, o la futura creació 
de l’espai d’innovació en moda 
“Igualada Fashion Lab”.    
La Comunitat d’Especialització 
Intel·ligent d’Indústries de la 
Moda i l’Hàbitat de Catalunya 
(ONEIDA), que han presentat 
aquesta setmana la Generalitat 
de Catalunya i el Clúster Mo·
dacc, és el projecte de recerca 
i innovació col·laboratiu més 
gran de Catalunya i un dels 
més grans de l’Estat espanyol, i 
és una de les tretze Comunitats 
RIS3CAT, associacions sectori·
als público·privades que des de 
l’any 2015 han unitat empreses 
i entitats de sectors estratègics 
per a la indústria catalana.

Els diners es destinen 
a projectes d’innovació 
d’empreses com Pun-
to Blanco, Escorpion, 
Munich o Curtits Ba-
dia, com uns guants 
antisuor, una gorra 
antipolls o uns tints 

sostenibles

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 
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S’ha celebrat la jorna-
da Innovem Avancem, 

amb gairebé 180 
participants de les 

comarques de tota la 
Catalunya Central

L’atenció primària de l’Anoia suma 
nous coneixements per millorar

REDACCIÓ / LA VEU 

U ns 180 professionals 
han participat en la 
quarta edició de la 

jornada Innovem Avancem 
de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral; un espai de trobada, ren-
dició de comptes, intercanvi 
d’experiències i plantejament 
de nous reptes, amb l’objectiu 
comú de continuar millorant 
l’atenció primària, tant per als 
pacients com per als professi-
onals  mateixos.
Amb una plantilla de 1.700 
professionals, 140 centres 
d’atenció primària (entre CAP 
i consultoris locals) i una po-
blació assignada de més de 
400.000 persones, l’ICS Cata-
lunya Central és la institució 
més gran del territori. Durant 
la Jornada, s’ha fet balanç de 
l’any 2019 des del punt de vis-
ta de línies estratègiques i de 
xifres, i s’han presentat també 
una vintena de projectes en 
els quals ja s’està treballant per 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament de Torto-
sa i Airbnb han signat 
un acord per desenvo-

lupar un programa de Turis-
me sostenible per la ciutat i 
les comarques de les Terres 
de l’Ebre, idèntic al que es 
va fer fa un any a Igualada. 
Aquest programa té com a 
objectiu ajudar a la ciutat 
en l’impuls com a destinació 
sostenible, que obri noves 
perspectives econòmiques 
per a la comunitat local i els 
governs de la regió.
El programa de Tortosa té 
com a referent el Healthy Des-
tinations Lab, una iniciativa 
que Airbnb i Igualada van 
posar en marxa l’any 2019 i va 
permetre desenvolupar una 
metodologia per fomentar 
un turisme sostenible a noves 
destinacions. El programa va 
comptar amb diversos tallers, 
esdeveniments i sessions on 
representants de la ciutadania, 
el teixit empresarial i les admi-
nistracions públiques de tota 
la comarca van poder partici-
par-hi. Aquestes sessions van 
servir de banc d’idees per pro-
moure, des d’una perspectiva 
público-privada, un turisme 
sostenible que beneficiï a tots: 
famílies, empreses i comuni-
tats locals.
Airbnb compta amb acords 
amb més de 500 governs i regi-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’igualadí Pau Ramis, 
estudiant de darrer 
curs d’ADE, apareix a 

la darrera campanya comer-
cial d’El Corte Inglés, al cos-
tat de l’actor Antonio Bande-
ras. Se’l pot veure en anuncis 
a la televisió i al cinema, però 
també en molts cartells, es-
pecialment a les grans ciutats 
espanyoles que compten amb 
aquests grans magatzems.
Per a Ramis l’oportunitat 
d’entrar en el món de la moda 
com a model li va aparèixer 
de casualitat, gràcies a un 

millorar l’atenció primària des 
d’àmbits molt diferents.

Presentació de projectes
Els principals projectes pre-
sentats han estat: l’ús d’eines 
virtuals per reduir consultes 
presencials que no siguin ne-
cessàries (eConsulta, La Meva 
Salut), com millorar l’accessi-
bilitat del pacient al sistema, 
activitats de salut comunità-
ria, apoderament del rol de 
les infermeres, millora de la 
detecció d’infeccions de trans-
missió sexual, millora de la 
formació dels professionals 
per fer ecografies, etc.
La Jornada ha comptat també 

amb una dinàmica de grup 
i un taller pràctic perquè els 
participants poguessin plan-
tejar idees i nous reptes per a 
aquest 2020.

Motivats pel canvi 
i la innovació
La Jornada s’ha obert amb la 
inauguració a càrrec d’Anna 
Forcada, gerent de l’ICS Cata-
lunya Central, que ha animat 
els professionals a fer ús de 
les 5C: cor, coratge, compro-
mís, curiositat i competències. 
Josep M. Argimon, director 
gerent de l’Institut Català de 
la Salut, ha expressat “tot allò 
que veieu que es pot canviar, 
feu-ho sense por. Canviar és 
generar coneixement i pro-
grés”. I Núria Puig, gerent de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central del CatSalut, ha fet un 
repàs de l’assignació pressu-
postària per a aquest 2020 en 
l’àmbit de la salut i les princi-
pals inversions que es faran.

Tortosa “copia” el cas 
d’Igualada amb Airbnb

ons de tot el món. Amb aquest 
acord, Airbnb vol centrar-se 
en una de les seves principals 
prioritats, el turisme sosteni-
ble. Carlos Lascorz, Territory 
Manager d’Airbnb Marketing 
Services SL, explica “estem 
orgullosos del treball que Air-
bnb ha realitzat i continuarem 
treballant per empoderar a les 
comunitats de Tortosa i de-
mocratitzar els beneficis del 
turisme. A través del laborato-
ri posem eines digitals a favor 
d’un turisme que no necessita 
grans infraestructures, sinó 
que aprofita i optimitza les 
existents, promovent l’empre-
nedoria a tots els nivells ”.

El cas d’Igualada
Gràcies al treball conjunt 
d’Airbnb i l’Ajuntament 
d’Igualada, al llarg de 2019 el 
nombre de viatgers a la comar-
ca de l’Anoia -que van arribar 
havent fet una reserva a través 
d’Airbnb- va créixer respecte a 
2018 casi el 50%, segons dades 
de l’empresa. En aquest perío-
de va créixer especialment el 
nombre de viatgers provinents 
de Catalunya, que es va incre-
mentar en un 71%. 
A Igualada ciutat, les xifres 
van ser similars, amb un 
increment del quasi el 40% 
d’arribades totals de viatgers, 
dels que destaca l’augment 
del 72% de viatgers amb do-
micili a Catalunya.

L’igualadí Pau Ramis i Antonio 
Banderas, a la campanya d’El Corte Inglés

company de la universitat. 
La campanya ha estat de-
senvolupada per l’agència 
Zapping, realitzada per Bon 

Duke i produïda per Sal Gor-
da Producciones. Les foto-
grafies han estat realitzades 
per Zeb Daemen.



L’Hospitalitat de Lourdes 
va celebrar la seva festivitat
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D esprés de la cele-
bració del 198è ani-
versari de les festes 

gremials durant el passat mes 
de gener, l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada conti-
nua ben actiu participant en 
altres Tres Tombs a arreu del 
territori català. Al gener es 
va desplaçar a Rubí, i durant 
aquest mes ho ha fet a Santa 
Perpètua de  Mogoda i a Ter-
rassa amb carros com el del 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
16 de febrer l’Hospita-
litat de la Mare de Déu 

de Lourdes de la Comarca de 
l’Anoia, celebrà la festivitat de 
la seva patrona.
Començaren els actes a l’Es-
glésia del Roser a on al vol-
tant d’unes 100 persones 
s’aplegaren per participar de 
la celebració solemne de l’Eu-
caristia presidida pel  nostre 
Consiliari Mn. Joan Vila, i 
concelebrada per tots els rec-
tors de les Parròquies d’Igua-
lada. 
Els cants van anar a càrrec 
d’en Jordi i en Joan acompa-
nyats a l’orgue per Mn. Josep 
Maria Pujol, rector de Santa 
Margarida de Montbui. Com 
ja és tradicional en aquesta 
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E l conegut economis-
ta Oriol Amat oferirà 
el proper dijous 5 de 

març a les 6 de la tarda una 
interessant conferència a la 
seu de la UEA, sobre “Com es 
valora una empresa”, amb es-
pecial incidència en el cas de 
les empreses familiars, start-
ups i altres casos especials. 
S’exposaran les diferents 
metodologies que es po-
den utilitzar per a fer una 
valoració i s’explicarà amb 
exemples reals.

L’Antic Gremi de 
Traginers, en diferents 
Tres Tombs del país

celebració les ofrenes i pregà-
ries van anar a càrrec de per-
sones amb discapacitat i de 
personal de  servei.
Un cop acabada la mateixa 
ens dirigirem a l’Ateneu Igua-
ladí de la Classe Obrera a on 

66 persones gaudirem d’un 
bon dinar de germanor. 
Després d’haver compartit un 
dia de joia i germanor al vol-
tant de les 2/4 de 6 de la tarda 
es donà per acabada la diada 
de la nostra patrona.

La Residència Pare Vilaseca reforça 
l’estimulació sensorial

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Residència i centre 
de dia Pare Vilaseca 
ha iniciat un projec-

te per reforçar l’estimulació 
sensorial dels residents i usu-
aris d’aquest centre gestionat 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI). La setmana 
passada va finalitzar el primer 
bloc formatiu en estimulació 
multisensorial (Snoezelen) 
per als professionals del cen-
tre, tècnics i auxiliars, a càrrec 
de Maria José Cid, Doctora en 
Psicologia i Presidenta de l’As-
sociació Snoezelen ISNA. 
Per als assistents a la forma-
ció, ha estat una experiència 
enriquidora que obre un nou 

conjunt de mètodes d’ inter-
venció i eines innovadores, 
pensant en el benestar dels re-
sidents. Les teràpies Snoezelen 
es van desenvolupar als Països 
Baixos en la dècada de 1970 
per a persones amb demèn-
cia o autisme, i s’han expandit 
a institucions de tot el món.  
Snoezelen és un nom format 
per les paraules holandeses 
“snuffelen” i “doezelen” que 
signifiquen olorar i relaxar-se.
La formació tindrà continu-
ïtat amb dos blocs formatius 
addicionals, i properament la 
Residència Pare Vilaseca té 
previst inaugurar també una 
sala Snoezelen d’estimulació 
sensorial, executada en les ac-
tuals obres d’ampliació i refor-

ma del centre que faran que la 
residència arribi a un total de 
159 places. 
La sala sensorial s’està equi-
pant i inclourà elements com 
un matalàs d’aigua per propor-
cionar relaxació, un projector 
amb efecte de cel nocturn, fei-
xos de llums interactives, una 
columna de bombolles, man-
tes de pes farcides de boles, 
plafons de motricitat, jocs de 
memòria i de trencaclosques, i 
un puf d’estimulació sensorial 
que conte boles en el seient, en 
el  respatller, a la zona on repo-
sa la nuca i en les ales laterals i 
que és adequat per usuaris de 
cadires de rodes i pacients en-
llitats que necessiten canviar 
de posició durant el dia. 

bocoi, el d’estelles, el de bótes, 
o amb carruatges de passeig.
Encetaran el proper mes 
desplaçant-se a la ciutat de 
Reus, on en diumenge 1 de 
març s’hi celebraran els Tres 
Tombs. Seguidament ho faran 
en d’altres localitats que estan 
per confirmar en aquests mo-
ments.
La celebració d’aquesta festa 
té lloc a diverses poblacions 
del país durant bona part de 
l’any, malgrat que Sant Anto-
ni Abat sigui el 17 de gener. 

Conferència d’Oriol 
Amat a la UEA, el 
proper 5 de març

Oriol Amat és Degà de la Bar-
celona School of Management 
(UPF), Catedràtic d’Economia 
Financera i Comptabilitat de 
la UPF, Vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 
Vicepresident d’ACCID.
L’acte és gratuït pels socis de la 
UEA. Més informació a www.
uea.cat

necessita incorporar

Es requereix:
Experiència demostrable  
en reparacions i muntatges.
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comarca Espai patrocinat per

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor 
de Junts per Vilanova 

Jordi Barón, acompanyats de 
la regidora socialista del PSC, 
Carlota Silva, del president 
local de Junts per Vilanova, 
Pere Sala i dels presidents co-
marcals del PSC i Junts, Fran-
cisco Guisado i Santi Broch, 
han comparegut aquest di-
marts en roda de premsa per 
anunciar la incorporació de 
Junts al govern de Vilano-
va. D’aquesta manera sumen 
majoria absoluta i enceten el 
que han anomenat “una  nova 
etapa política per a Vilanova 
del Camí”. Jordi Barón serà 
el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Noves Tecnologies i 
Hisenda.
L’Alcaldessa Noemí Trucharte 
ha expressat la seva satisfac-
ció per l’acord assolit que es 
traduirà en “un govern fort i 
estable per fer front als reptes 
de futur”. El grup municipal 
socialista, assegura Truchar-
te, “ha afrontat les negocia-

cions d’aquest pacte amb la 
voluntat d’arribar a acords 
i consensos majoritaris que 
posin en el centre de la polí-
tica local els vilanovins i vila-
novines”.
Noemí Trucharte assegura 
que enceten aquesta nova eta-
pa “amb il·lusió responsabili-
tat i lleialtat al projecte polític 
socialista” i malgrat que tin-

dran una àmplia majoria, diu 
que continuaran “estenent la 
mà a les altres forces políti-
ques” amb representació mu-
nicipal.
Jordi Barón, al seu torn, ha 
reconegut que les negociaci-
ons van començar fa mesos 
durant els quals s’han anat 
teixint complicitats i asso-
lint acords puntuals que han 

Junts per Vilanova s’incorpora al govern i li 
dona la majoria absoluta al PSC

fet possible l’aprovació de les 
OOFF així com dels pressu-
postos del 2019 i 2020.  Des 
de Junts, ha dit Baron, hem 
apostat per l’estabilitat i valo-
rem l’oferta que ens va fer l’al-
caldessa Noemí Trucharte i el 
PSC. Per això, explica Barón, 
“hem decidit passar a l’acció 
i incorporar-nos al govern 
amb dues premises bàsiques 

com la lleialtat institucional 
en la presa de decisions i el 
compliment del programa 
electoral”.
Baron ha volgut deixar de 
banda la diferència ideològi-
ca que separa Junts i PSC, i 
tampoc ha volgut fer massa 
referències al passat, per cen-
trar-se, ha dit, en el benestar 
dels veïns i veïnes de Vila-
nova del Camí. “Cal sumar 
esforços i sinergies per conti-
nuar avançant i per incidir de 
ple en el present i en el futur 
de Vilanova”.
Durant els propers dies es 
farà la modificació del car-
tipàs municipal del qual se’n 
donarà compte al proper ple 
municipal. El regidor Jordi 
Barón tindrà una dedicació 
parcial i representació en 
tots els òrgans de govern i 
col·legiats. Així mateix,  els 
dos grups municipals hau-
ran de dissenyar un Pla de 
Mandat per sumar els prin-
cipals punts programàtics 
dels dos partits que confi-
guren el govern.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dilluns 24 de 
febrer comencen les 
obres d’ampliació de 

les voreres del carrer de Sant 
Josep, en el tram situat entre el 
carrer Sant Hilari i l’avinguda 
de l’Onze de Setembre. Du-
rant aquesta primera fase de 
l’obra no es podrà aparcar en 
el lateral dels números parells. 
Aquest divendres els Serveis 
Tècnics ja han senyalitzat les 
obres.
Els treballs que es faran con-
sistiran en l’enderroc i cons-
trucció d’una vorera més 
ampla per tal de millorar 
l’accessibilitat i les condici-
ons d’itineraris adaptats, un 
projecte vinculat a la “Llei de 
Barris” i que preveu la con-

tractació de dos operaris que 
col·laboraran amb la Brigada 
municipal d’Obres.
L’obra constarà de dues fa-
ses, la primera es realitzarà a 
la banda del nombres parells 
compresos entre els números 
12 i 36, i la segona fase, a la 
banda dels nombres imparells, 
entre els números 11 i 37.
Les voreres s’ampliaran fins a 
1,3 metres respectivament i 
també s’adaptaran les vorades 
dels guals que disposin de lli-
cència municipal per a l’entra-
da i sortida de vehicles.
Per a resoldre qualsevol inci-
dència, podeu contactar amb 
els Serveis Tècnics munici-
pals, al departament d’Obres i 
Urbanisme – Brigada d’Obres, 
al telèfon 938054422, exten-
sió 169 o 172.

Obres per ampliar i 
millorar l’accessibilitat 
de la vorera del carrer 
Sant Josep

CONCA / LA VEU 

Amb la voluntat de 
donar a conèixer els 
vins que en petites 

produccions actualment s’està 
elaborant a la Conca d’Òdena, 
l’Associació de Petits Viticul-
tors organitza una Festa del 
Vi Novell a la ciutat d’Iguala-
da. La iniciativa presenta els 
vins dels microcellers de l’as-
sociació i vol promocionar el 
vi novell dels viticultors de la 
Conca, donant a conèixer la 
temporalitat del seu consum i 
un vi nou, que mostra ja, les 
primeres notes de com seran 
els vins de l’anyada.
Al llarg de la festa, que tindrà 
lloc a El local social Barri de 
Xauxa a la plaça Catarineu, 
dissabte 29 de febrer a par-
tir de les 8 h de la tarda, els 
microproductors partici-
pants oferiran la degustació 

dels vins novells de les vari-
etats autòctones locals de la 
verema del 2019 i també es 
podran degustar tapes ela-
borades per gent del barri de 
Xauxa.
L’Associació de Petits Viti-
cultors de la conca d’Òde-
na treballa per promoure la 
col·laboració entre els pe-
tits viticultors que hi ha a 
l’àrea geogràfica de la Conca 

Tercera Festa del vi novell de la 
Conca d’Òdena

d’Òdena. En l’elaboració d’un 
cens de les vinyes de la Con-
ca, donant a conèixer la seva 
antiguitat, les varietats que les 
componen i estudiant les va-
rietats autòctones de la zona, 
com poden ser el sumoll, 
el carregarucs, el panser, la 
martorella, el macabeu i d’al-
tres, per tal de potenciar-les, 
donant personalitat pròpia a 
la Conca d’Òdena.
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Més de cent veïns i ve-
ïnes de Castellolí de 
totes les edats van 

participar dissabte per prime-
ra vegada a la Rua de Carna-
val d’Igualada. Castellolí De 
Rua (CDR) hi va ser present 
amb la comparsa “Pingüins 
emprenyats”, una crítica rei-
vindicativa per lluitar contra 
el canvi climàtic. La carrossa 
estava decorada amb diferents 
elements que mostraven l’im-
pacte del canvi climàtic i l’estat 
dels mars i oceans. A més, tots 
els pingüins portaven algun 
complement que posava en-
cara més èmfasi en les conse-
qüències de l’escalfament glo-
bal del planeta.
La castellolinenca va ser una 
de les dinou carrosses que du-

rant la tarda del dissabte va 
omplir de música i festa els 
carrers principals d’Igualada, 
des del Mercat de la Masuca 
fins a la Plaça de Cal Font, 
on el Rei Carnestoltes es va 
dirigir a tots els assistents. 
En l’acte d’entrega de premis, 
l’organització va voler valorar 
la comparsa de Castellolí ator-
gant-li un premi especial valo-
rat en 200 euros.
La regidora d’educació de 
l’Ajuntament de Castellolí, 
Carla Peña, ha volgut desta-
car “l’altíssima participació i 
la feinada feta per les diferents 
comissions” i ha volgut fer un 
“gran agraïment a tothom pel 
seu esforç i implicació, que 
han fet possible que per pri-
mera vegada Castellolí tingués 
comparsa pròpia a la Rua de 
Carnaval d’Igualada”.

Castellolí participa per primera vegada a la Rua 
de Carnaval d’Igualada

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova es prepara per 
rebre aquest dissabte 
el Rei Carnestoltes i 

amb ell s’encetarà una de les 
festes més esbojarrades de 
l’any. Seguint la tradició, el 
municipi acull per la tarda el 
carnaval Infantil a càrrec de 
l’Associació Cultural Camp 
del Rei i al vespre, la Rua 
2020, que organitza la regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-
ment vilanoví.
La regidora de Cultura Carlo-
ta Silva, espera poder arribar 
al mateix número d’inscrip-
cions que l’any passat, que en 
van ser 20, tot i que li agra-
daria superar la xifra. La ce-
lebració, diu la regidora, “va 
aconseguir portar l’any pas-
sat a Vilanova del Camí més 
d’un miler de persones que 
van omplir de llums, colors i 
música els carrers del munici-
pi”. “L’objectiu”, diu Silva, “és 
continuar fent créixer la festa 
per fer-la una referent a tota 
la comarca”.
Els premis aporten una mo-
tivació extra. Aquest any, des 
de la regidoria de Cultura 
s’han incrementat els premis 
econòmics, que superen els 
2.500 €. El primer premi s’ha 
augmentat fins als 600 € i es 

repartiran dos segons premis 
de 350 € cada un, i tres ter-
cers, dotats amb 250 € cada 
un. El Jurat també atorgarà 
un premi de 200 € a la mi-
llor comparsa petita, que no 
superi els 14 components, i 
un premi  de 100 € a la millor 
disfressa individual.
El Carnaval tornarà a repartir 
dos premis especials: el premi 
especial de La Xispa, dotat de 
150 € i un premi especial Cul-
tura,  de 200 €.
Les comparses participants 
hauran de concentrar-se a 
les 20:30 h, davant l’Escola 
Joan Maragall, punt des d’on 
s’iniciarà la Rua. La desfilada 
arribarà fins a Can Papasseit i 
durant el recorregut, el Jurat, 
format per diferents membres 
de la Comissió de Festes, un 
membre del govern, un repre-
sentant de Vilanova Comerç i 
un de La Xispa,  valorarà cada 
una de les comparses.
El veredicte del Jurat es farà 
públic durant el ball de Car-
naval que començarà a les 
22:30 h amb el grup de ver-
sions ECO i que seguirà amb 
una sessió de DJ Machaca. La 
festa s’allargarà fins a les 5 de 
la matinada. La Xispa serà 
l’encarregada de la gestió de la 
barra de bar que es disposarà 
a la sala polivalent. 

Vilanova del Camí 
celebrarà dissabte el 
Carnaval 2020

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una de les prioritats del 
nou govern poblatà és 
la reobertura del Bar 

Ateneu. Des de l’ajuntament 
s’està treballant en aquest sentit 
des del passat mes de setembre 
on, segons ens comenta l’Alcal-
de de La Pobla, Antoni Mabras 
“el nostre poble no es pot 
permetre tenir un espai com 
aquest tancat durant dos anys, 
no entenem perquè l’antic go-
vern mai va fer-hi res...”,  “quan 
hi vam començar a treballar 
vam detectar varies anomalies 

que impliquen obres i millores 
en diversos sentits com en ins-
tal·lacions elèctriques, pintura 
o en la inversió en la nova cli-
matització del local”. Aquestes 
actuacions suposen una inver-
sió de 30.000€, que l’equip 
de govern ja va contemplar 
en els nous pressupostos del 
2020, aprovats el passat 23 de 
desembre.
De manera paral·lela l’Ajunta-
ment ha iniciat una Comissió 
de Treball per definir els nous 
usos del nou Bar Ateneu, inte-
grada per tots els Grups Mu-
nicipals que formen part del 

La Pobla reformula la nova obertura 
del Bar Ateneu

consistori. Aquesta comissió 
transversal ha de servir per 
reformular les noves funcions 
del Bar Ateneu on s’està apos-
tant per poder oferir en el ma-
teix espai activitats de caràcter 
social i cultural, i que d’aquesta 
manera s’aporti un valor afegit 
a l’espai.
Segons comenta l’Alcalde “hi 
estem treballant des de fa me-
sos i esperem poder obrir-lo 
de nou durant aquest estiu 
i així iniciar una nova etapa 
amb l’objectiu de cobrir neces-
sitats de les veïnes i veïns del 
nostre municipi”.

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

El centre cultural Casa de 
Andalucía de l’Anoia ce-
lebra aquest cap de set-

mana el Día d’Andalusia. Cada 
28 de febrer, els andalusos re-
corden que tal dia com avui, 
de fa 40 anys, un referèndum 
ratificava la proposta de cons-
tituir Andalusia en Comunitat 
Autònoma.
La Casa de Andalucía ha dis-
senyat un programa d’activitats 
que començaran divendres 28 
amb la projecció del documen-
tal “Andaluz de la A a la Z”, de 
Manu Sánchez. Un recorregut 
per Andalusia a través de les 
grans fites històriques, la seva 
riquesa patrimonial i els en-

clavaments naturals. Durant la 
projecció, que començarà a les 
21:00 h, es farà una degustació 
de productes andalusos fusio-
nats amb pa amb tomàquet.
Els actes es reprendran l’ende-
mà dissabte, a les 21:00 h, amb 
l’actuació dels quadres de ball 
d’Artístic, entre altres “Els Vi-
vancos” que faran de teloners 
de Lati-2, que oferiran un re-
pertori de rumbes, pop i músi-
ca llatina.
La celebració del Día de An-
dalucía continuarà diumenge 
1 de març amb un esmorzar 
contundent de “migas con tro-
pezones” que se serviran per 3 
€. En el cas de ser soci, l’esmor-
zar serà gratuït.
A les 13:00 h, tindrà lloc la 

Missa que estarà amenitzada 
pel cor de l’entitat “Rocieros del 
Camino” i tot seguit es farà el 
dinar de germanor que posarà 
a taula el tradicional “cocido 
andaluz amb pringá”, amani-
da vi i postres. Per participar 
en el dinar cal avisar a l’enti-
tat. El menú costa 8 € per als 
socis i 12 € per a la resta.
Durant la sobretaula tindran 
lloc diferents actuacions que 
compten amb la participació 
dels grups Aires del Sur 
de Masquefa; Flamenqui-
tas de Luxury, de Piera; 
Sentir flamenco, de Cabre-
ra d’Anoia; Flamenkis, de 
Sweet India i del grup de 
Sevillanes i Castañoles de 
la Casa d’Andalusia.

La Casa de Andalucía de l’Anoia 
celebra el seu dia
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui celebrarà 
enguany per par-
tida doble la Fes-

ta del Carnestoltes. I ho farà 
canviant la data habitual 
d’aquesta celebració, buscant 
aconseguir allargar la festa 
uns dies més.
El dissabte 7 de març a par-
tir de les quatre de la tarda 
s’obriran les inscripcions pel 
Carnestoltes infantil, activitat 
que es durà a terme enguany a 
Montmercat. A les 5 de la tar-
da començarà la concentració 
de disfresses individuals i de 
comparses, i també l’actuació 
del grup d’animació Cia La 
Cremallera, amb l’espectacle 
“Explosive”.
A partir de les sis de la tarda 
es durà a terme el lliurament 
de premis individuals i tam-
bé el de la categoria de com-
parses. Hi haurà premis a les 
tres millors disfresses de les 
categories 0-3 anys, 4-6 anys 
i 7-12 anys i també al nen/a 
més petit disfressat. Tamma-
teix es lliuraran premis (vals 
de compra) a la comparsa 
més nombrosa, a la comparsa 
més sostenible, i a la compar-
sa més divertida.
Carnaval de grans: Només 
inscripcions presencials i 

anticipades, fins el 5 de març, 
a Mont-Àgora
També el dissabte 7 de març, 
però a partir de les 18.30 ho-
res, començarà al carrer de 
les Arts (zona Mercadona) la 
concentració de comparses 
i carrosses del Carnestoltes 
d’adults. Des d’aquí sortirà la 
rua a partir de les 19.30 ho-
res, que recorrerà bona part 
del Boulevard montbuienc, 
fins arribar a MontMercat, on 
es farà el ball i concentració 
de comparses.
Com a novetat important, cal 
destacar que les inscripcions 
per a aquest Carnestoltes de 
grans únicament es podran 
formalitzar de forma anti-
cipada. Per fer-ho, cal anar 
a Mont-Àgora, de dilluns a 

dijous, en horari d’atenció al 
públic (de 16 a 20 hores). És 
important recordar que en-
guany no s’admetran inscrip-
cions el mateix dia de la rua.
També és novetat que la rua 
de Carnestoltes de Montbui 
comptarà amb un espai sen-
se soroll, des de la sortida 
(Mercadona) i fins la zona del 
Maxi Dia. Aquesta iniciativa 
permetrà als/les menors amb 
Transtorns de l’Espectre Au-
tista (TEA) poder gaudir de 
la rua. 
També és novetat que el dia 3 
de març, de sis a vuit del ves-
pre, a les darreries del CCC La 
Vinícola, es posarà en marxa 
un servei de cessió de disfres-
ses per a aquelles persones 
que no en disposin. Tothom 
que ho desitgin podrà anar a 
recollir una disfressa, deixant 
cinc euros com a fiança (i que 
es retornaran en tornar la dis-
fressa en les degudes condici-
ons).

Bases de la Rua de Grans
Les bases d’aquest Carnestol-
tes indiquen que la sortida es 
donarà a dos quarts de vuit 
del vespre. El jurat d’aques-
ta edició estarà format per 
la Comissió “Viu La Festa”, i 
també per dos tècnics/ques 
municipals. Cal remarcar  

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dijous ha començat el 
termini de lliurament de sol-
licituds de la dotzena Con-
vocatòria d’Ajuts Municipals 
per a Estudiants Universita-
ris i per a Alumnes de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Su-
perior. La convocatòria fina-
litzarà el dia 25 de març.
Els requisits principals per 
poder accedir a aquesta con-
vocatòria són tenir menys 
de 26 anys en el moment de 
fer la sol·licitud o superar 
aquesta edat sempre i quan 
s’acrediti estar en situación 
d’atur. També caldrà estar 
empadronat/da a Montbui de 
forma ininterrompuda amb 
una antelació mínima de dos 
anys; serà necessari estar ma-
triculat justificat. Caldrà estar 
matriculat i haver justificat el 
pagament de la matrícula i/o 
la seva exempció per al curs 
corresponent a l’any de la 
convocatòria en una de les 
opcions que s’especifiquen a 
les bases de la convocatòria 
(consultar www.montbui.
cat). Precisament a la web 
municipal es poden consultar 
tots els requisits, així com els 
documents que cal aportar 
amb la sol·licitud: imprès de 
sol·licitud, original i fotocò-
pia del DNI del sol·licitant, 
justificant de la matrícula, 
justificació del pagament de 
la matrícula, totes aquelles 
dades personals requerides, 
entre d’altres (trobareu tota 
la informació, ampliada, a 
www.montbui.cat). 
L’Ajuntament ha reservat una 
partida de 30.000 euros adre-
çats als estudiants universi-
taris i de cicles del municipi 
que compleixin els requisits 
de la convocatòria. S’han 
repartit uns fulletons pels 
domicilis de Montbui, infor-
mant d’aquesta convocatòria.. 
També es repartirà un “flyer” 
informatiu pels domicilis de 
Montbui informant d’aquesta 
convocatòria.
Es podran presentar les sol-
licituds a l’Ajuntament de 
Montbui (carretera de Valls, 
57),  de dilluns a dijous de 8 
a 18 hores, i també els diven-
dres de 8 a 15 hores.
Cal destacar que en el con-
junt de les onze convocatòri-
es realitzades amb anteriori-
tat, prop de 900 alumnes de 
Montbui s’han vist beneficiats 
per aquests ajuts municipals.

Ajuts municipals 
a estudiants 
universitaris i de 
cicles formatius

Montbui celebrarà enguany el Carnestoltes el 
dissabte 7 de març, per partida doble

que, en finalitzar la rua, cada 
participant podrà recollir el 
seu entrepà i una ampolleta 
d’aigua. 
S’han modificat notablement 
els premis d’aquest Carnes-
toltes de grans. Així, es lliu-
rarà un primer premi de 400 
euros i trofeu a la millor car-
rossa. La segona millor car-
rosa rebrà 300 euros i trofeu; 
la tercera 200 euros i trofeu. 
També hi haurà diferents 
premis de 100 euros per a 
la comparsa més nombrosa, 
la més treballada, la més di-
vertida, la més crítica, la més 
original, la més “balladora” i 
també la més sostenible. De 
la mateixa manera es lliura-
ran tres premis individuals de 
100, 80 i 60 euros i trofeo als 
tres primers classificats.

La comparsa que porta la 
Carrossa del Rei Carnestol-
tes rebrà una compensació 
econòmica de 200 euros.
El veredicte del jurat es farà 
públic el mateix dissabte 7 de 
març just després de finalitzar 
la rua. En aquell moment pu-
jarà a l’escenari un represen-
tant de les comparses premi-
ades i, en el cas dels premis 
individuals, la persona gua-
nyadora disfressada per cada 
premi.

MONTBUI / LA VEU 

Una vintena de perso-
nes van ser presents 
aquest dimecres al 

vespre al Centre de Serveis 
Nucli Antic, on es va dur a 
terme una xerrada sobre el 
Document de Voluntats Anti-
cipades (DVA). La xerrada va 
anar a càrrec de dos professi-
onals del CAP montbuienc, 
María José Cambronero i José 
Carlos Padial. 
La xerrada va comptar amb 
una notable participació 
del públic assistent, que va 
mostrar el seu interés i in-
quietuts al respecte d’aquest 
document, que va adreçat al 
metge responsable, i a través 
del qual una persona major 
d’edat, amb capacitat suficient 
i de forma lliure, expressa les 
instruccions a tenir en comp-
te en cas que es trobi en una 
situació en què les circums-

tàncies no li permetin ex-
pressar personalment la seva 
voluntat.
 El DVA també serveix per 
designar un representant que 
actuï com a interlocutor o in-
terlocutora vàlid o vàlida amb 

Xerrada sobre el document de 
voluntats anticipades (DVA)

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diumenge 
1 de març, a partir de les 
sis de la tarda, tindrà lloc 
a l’Església de Santa Mar-
garida del Nucli Antic 
montbuienc un concert 
de cant coral a càrrec 
de la “Coral Si Fa Sol” 
de Santa Margarida de 
Montbui i a càrrec de la 
coral “Veus de Tous”, de 
Sant Martí de Tous. L’ac-
tivitat, a la qual es podrà 
assistir pel sistema de ta-
quilla inversa, pretén re-
captar fons per a Càritas 
Interparroquial (parrò-
quies montbuienques de 
Santa Margarida, i Sant 
Maure).

Concert  a 
l’església de Santa 
Margarida, a 
benefici de càritas 
interparroquial

el metge o l’equip sanitari, en 
el cas que no pugui expressar 
la seva voluntat per ella ma-
teixa. Aquest document s’ha 
de formalitzar, a través de 
notari o davant de tres testi-
monis.
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
93 804 24 51 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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Entrevista a Gerard Parcerisas, alcalde dels Hostalets de Pierola

“Quan s’acabi la vida útil de l’abocador, qualsevol 
ampliació haurà de ser referendada pel poble”
HOSTALETS DE PIEROLA/ 
MARC VERGÉS 

Gerard Parcerisas 
(ERC) és l’alcalde 
dels Hostalets de Pi-

erola des del passat mes de 
juny. En campanya electoral 
es va haver d’enfrontar al seu 
germà Jordi Parcerisas, que 
encapçalava la candidatura 
de Junts, i ara comparteixen 
el govern del municipi. Amb 
en Gerard, l’alcalde, hem par-
lat d’aquests primers mesos al 
capdavant dels Hostalets de 
Pierola.

Comencem amb una anèc-
dota. Com és enfrontar-se a 
les eleccions amb el teu ger-
mà i ara compartir govern 
amb ell?
La gent, suposo que mig en 
broma, durant la campanya 
ens deia si ja ho teníem tot 
pactat de casa per fer fora al 
govern socialista. Evident-
ment que no va ser així. Al 
final, el projecte de poble 
entre Junts i nosaltres és tan 
similar que va ser molt fàcil 
posar-nos d’acord. 

Quin és el balanç que feu 
d’aquests primers mesos al 
govern dels Hostalets?
Sempre dic que encara estem 
en fase d’exploració i no vull 
fer un balanç real fins que ha-
guem fet un any. De moment 
hem aconseguit coses molt 
importants i la principal és 
que ens hagin atorgat la con-
dició d’Institut-Escola. 

A partir del proper curs, 
doncs, els joves del munici-
pi ja podran anar a l’Institut 
sense moure’s del poble?
Sí, a partir del setembre. Co-
mençarem amb 1r d’ESO i 
fins arribar a 4t d’aquí a qua-
tre anys.
No esperàvem aconseguir la 
condició d’Institut-Escola tan 
aviat, ho esperàvem més per a 
finals de mandat.
També s’ha de dir que hi ha 
una feina de l’antic govern i 
que les negociacions que hem 
continuat ara nosaltres sem-
pre han estat amb la regido-
ra de Sumem que en l’antic 
mandat estava al càrrec dels 
temes d’ensenyament. En les 
reunions amb la Generalitat 
no només hi anàvem els re-
gidors del govern, sinó tam-
bé de l’oposició. En projectes 
troncals de poble crec que 

hem de comptar amb ells i 
anar tots a una. 

El PSC portava 8 anys al go-
vern dels Hostalets. Quina 
és la relació amb ells actual-
ment?
Considero que fan una tas-
ca d’oposició molt normal, 
la que els toca fer. Però, a 
més, nosaltres com a govern 
comptem amb ells, tenim la 
mà estesa, per aquells temes 
troncals, ja que si hi ha con-
sens crec que és molt millor. 

Va ser fàcil la formació del 
govern?
El pacte natural de model de 
poble amb els companys de 
Junts és bastant similar, així 
que va ser força senzill po-
sar-nos d’acord. Com a forces 
independentistes ens sentíem 
també molt més còmodes. 
Ara bé, tenim en compte que 
la representació de Sumem 
és molt important i no tenim 
cap intenció d’aïllar-los.

Un cop aconseguit l’Insti-
tut-Escola, quin és el repte 
més gran que us plantegeu?
Una de les meves principals 
preocupacions, i una de les 
coses que més atenció hi paro 
és en imaginar el model de 
poble que volem tenir el dia 
que ja no tinguem l’abocador. 
Ara mateix, la meitat del pres-
supost dels Hostalets és gràci-
es o per culpa, com acostumo 
a dir jo, d’aquest abocador i 
de l’Ecoparc. 
Són instal·lacions que no du-
raran per sempre i actualment 
l’Ajuntament està estructurat 
en base als ingressos que ens 

aporten. Entenc que els in-
gressos de l’abocador haurien 
de ser extraordinaris i desti-
nar-los a coses extraordinà-
ries, però ara mateix van a 
despesa ordinària. Així que el 
dia que, d’aquí a 5 o 10 anys, 
quan sigui, l’abocador no hi 
sigui, tindrem un problema. 

Crec que és bastant qüestio-
nable com s’han gestionat el 
que jo crec que haurien d’ha-
ver estat uns recursos extra-
ordinaris des d’un principi.

I com us l’imagineu el fu-
tur econòmic, doncs? Quins 
projectes s’haurien d’impul-
sar?
Volem deixar-ho tot preparat 
perquè les empreses puguin 
venir quan vulguin el polígon 
del Mas d’en Pi, que està a 
tocar de l’A-2. N’hem de mi-
llorar l’accés per carretera, el 
clavegueram, l’enllumenat, 
etc. És el polígon de l’Ano-
ia que està més a prop de 
Barcelona i hem de garantir 
una alternativa a l’abocador. 
Hem d’activar aquest polí-
gon sí o sí. 
 
Tornant a l’abocador. Quina 
és la posició del govern mu-
nicipal actualment. S’accep-
ta que hi sigui?
Ara mateix hi ha una amplia-

Gerard Parcerisas és l’alcalde dels Hostalets de Pierola des del passat mes de juny

“Si demà tanqués 
l’abocador, nosaltres 
hauríem de tancar la 
persiana i apretar a 

córrer”

ció que garanteix que la vida 
útil estimada d’aquest abo-
cador és de cinc anys més. 
La posició del govern, tant 
d’ERC com de Junts, és que 
a partir d’aquí, qualsevol am-
pliació ha de ser referendada 
pel poble. Nosaltres ens posa-
rem a favor d’ampliar-lo si el 
poble ho vol i si no ho vol ens 
hi posicionarem en contra. 

Quan seria aquesta consulta 
a la ciutadania?
La nostra intenció és fer-la a 
finals d’aquest any 2020.
I en aquest referèndum, qui-
na seria la posició del seu 
partit, d’Esquerra?
Esquerra, històricament, 
sempre ens hem mostrat en 
contra d’aquest tipus d’instal-
lació. Ara bé, amb la depen-
dència que tenim de l’abo-
cador, també s’ha de dir que 
som presos d’aquesta situació. 
Si ara diguéssim, hipotèti-
cament, que demà tanquem 
l’abocador, això seria insoste-
nible. Com a ERC volem ex-
plicar la situació i començar a 
preveure quina seria la situa-
ció l’endemà de tancar l’abo-
cador, per ser solvents com 
qualsevol altre poble. 
Ara mateix, si demà tanqués 
l’abocador, nosaltres hem de 
tancar la persiana i apretar a 
córrer.

Quins ingressos aporta 
l’abocador?
Rebem un % per cada tona 
que hi entra. L’any 2019 van 
ser més de 3 milions d’euros, 
que era gairebé la meitat del 
pressupost dels Hostalets. 

Recentment, al País Basc, 
hi ha hagut dos morts en un 
abocador. Us preocupa la se-
guretat?

Teniu càlculs de quina és la 
vida útil d’aquest abocador?
Penso que ara mateix ja supe-
rem el 70% de la vida d’aquest 
abocador. Jo soc crític amb 
tots aquests anys en què no 
s’ha fet res per preveure què 
fem el dia que l’abocador no 
hi sigui. Si mirem a llarg ter-
mini veiem que la situació 
no és idíl·lica, ans el contrari. 
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No conec la situació exacte 
del País Basc, però crec que 
el símil és evident. La nostra 
postura i la meva com alcalde 
i regidor de Medi Ambient, 
és la voluntat de ser molt més 
exigent amb l’empresa explo-
tadora del què ho hem estat 
fins ara. 
Hem tornat a donar la impor-
tància que li toca a les Comis-
sions de Seguiment i Control.
Juntament amb la UPC, hem 
instal·lat uns captadors de 
compostos volàtils. Volíem 
que l’estudi el fes un òrgan 
independent, avalat per tots 
els actors que formen part 
d’aquest conflicte. Volem que 
aquest estudi ens digui si el 
què respirem és nociu, no és 
nociu però emet olors, etc. 

Com són les relacions amb 
Masquefa?
Encara hi ha algun conten-
ciós per part de l’Ajunta-

dem asseure a parlar. 
Canviant de tema, quin és 
el projecte del vostre govern 
amb Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològi-
ca (CRIP)?
Per nosaltres el Pau és clau. 
En l’escenari del camí i evolu-
ció de tota l’espècie humana, 
ell hi figura. Hem de ser capa-
ços de posar Els Hostalets al 
mapa perquè atregui turisme 
i diversificar les fonts d’in-
gressos. En aquest sentit, el 
Pau hi té un paper clau. 
Al mateix temps, sabem que 
no podem presumir del jaci-
ment perquè just al costat hi 
ha l’abocador. Torna a ser el 
mateix que abans, el Pau el 
vam trobar gràcies o per cul-
pa de l’abocador. Ara mateix, 
qualsevol palada que es fa en 
l’ampliació de l’abocador es fa 
amb la supervisió d’un tècnic 
de l’Institut Català de Paleon-
tologia. Quan detecta que hi 

ha alguan cosa de ser suscep-
tible de ser un fòssil, l’excava-
ció es para i es recuperen les 
restes.

Ara mateix, per tant, el jaci-
ment es dedica més a l’estudi 
que al turisme?
Pel què fa el jaciment sí. És 
per això que hem de donar 

molta importància al CRIP 
per començar a créixer turís-
ticament. I aprofitar-nos tam-
bé de l’enoturisme de la DO 
Penedès que tenim a tocar, les 
vistes a Montserrat, etc. Tot 
això lligat amb el Pau, i cre-
ient-nos-ho, ha de servir per 
augmentar el turisme.

En diverses poblacions de 
l’Anoia hi ha força preocu-
pació per la seguretat, ja que 
hi ha hagut força robatoris. 
És un tema que us preocupa 
a vosaltres?
Recentment van tenir una 
conversa amb els Mossos i ens 
van dir que, amb els números 

a la mà, nosaltres (i toquem 
fusta) quedàvem bastant el 
marge d’aquest problema. De 
tant en tant hi ha robatoris, 
com a tot arreu, però no amb 
la densitat que n’hi ha hagut 
en altres llocs.

Si parlem d’infraestructu-
res, son necessàries millores 
a la B-224?
És evident. En els darrers 
dos anys, per exemple, hi ha 
hagut un punt determinat 
d’aquesta carretera on hi han 
mort cinc persones i sempre 
amb circumstàncies de pluja, 
amb vehicles que pujaven de 
Masquefa cap a Piera i sem-
pre al mateix revolt.

Pel que fa al Quart Cinturó, 
en teniu cap notícia com a 
Ajuntament?
Ens interessa molt a nosal-
tres, perquè pràcticament 
limitaria amb el nostre 
municipi. Ara bé, depèn de 
l’Estat, i no en sabem res. 
Per altra banda, recent-
ment m’he reunit amb els 
alcaldes d’Esparreguera i 
d’Abrera i hem parlat de 
millorar la carretera B-231 
entre Els Hostalets i Espar-
reguera. Ho podríem fer 
amb una aportació econò-
mica que faria l’empresa 
explotadora de l’Ecoparc. 
Ara hem de veure com fem 

aquesta millora.
A vegades hi ha un cert punt 
d’aïllament de la zona que 
anomenem Anoia Sud. Com 
creus que podria millorar?
Fa poc ens vàrem reunir amb 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia per parlar d’aquests temes. 
Nosaltres no tenim cap artè-
ria principal que uns unei-
xi amb la Conca d’Òdena i 
Igualada. Altres zones tenen 
l’A-2 o la C-15. Aquí a l’Ano-
ia Sud anem amb les mateixes 
carreteres des de fa anys, pas-
sant pel centre de Piera, el pas 
a nivell de Vallbona d’Anoia, 
etc. La nostra connexió amb 
la resta de la comarca és molt 
precària.
I això sense parlar del carrilet, 
que m’estalvio de posar-hi un 
adjectiu.

Abans parlaves de què sigui 
el poble qui decideixi si s’am-
plia l’abocador o no. La par-
ticipació ciutadana és un dels 
temes que treballeu també?
Aquest any no hem pogut fer 
els pressupostos participatius, 
però és una cosa que volem 
fer. També fem trobades amb 
el jovent del poble i entitats 
perquè ens aportin el seu punt 
de vista. 

Ja per acabar, teniu pensada 
la construcció d’algun equi-
pament?
Crec que seria important po-
der fer un pavelló poliespor-
tiu. No tenim cap equipament 
municipal que ens permeti 
anar sota cobert si un dia plou 
i tenim previst fer un acte al 
carrer. A més, ajudaria a dina-
mitzar les activitats del poble, 
amb els clubs esportius que es 
podrien quedar aquí enlloc 
d’haver d’utilitzar el pavelló 
de Piera. 
Més enllà dels equipaments, 
també ens centrem en la im-
plementació del porta a porta. 
Nosaltres hauríem de ser un 
dels paradigmes de la gestió 
dels residus a Catalunya, ja 
que hem patit de l’abocador.

ment de Masquefa. Ells cre-
uen que nosaltres en som els 
grans beneficiats d’aquest 
abocador, perquè en tenim 
els beneficis econòmics, 
però quan tot això s’acabi, 
nosaltres tindrem tota la 
merda. 
Ara mateix, l’ambient amb 
Masquefa és millor, ens po-

Felicitats Gina
Castelltort León, 

que amb el teu 
esforç i tenacitat 
has guanyat el 

Campionat 
Catalunya Infantil 

Bàsic 2020

Maria i Antònia

Sort a Pamplona 

campiona!
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ÒDENA / LA VEU 

El cap de setmana del 29 
de febrer i 1 de març el 
nucli d’Òdena i el Pla 

d’Òdena celebraran la festa 
més poca-solta de l’any amb 
la tradicional rua de Car-
nestoltes, activitats familiars, 
concursos per a les millors 
disfresses i comparses i du-
rant la tarda del dissabte, la 
festa comptarà amb la pre-
sència d’una artista catalana 
de gran ressò internacional, 
encarregada de donar el pre-
gó d’aquesta edició del 2020.
Les inscripcions per parti-
cipar a la rua del dissabte 29 
de febrer a Òdena es faran el 
mateix dia al parc de la Font a 
partir de les 5 de la tarda i un 
cop tothom estigui preparat, 
la rua arrencarà a tres quarts 
de 6 des del mateix parc, se-
guirà pel carrer Hortes, el 
passeig Sant Miquel, el carrer 
Sant Pere Màrtir, la plaça Ma-
jor, el carrer Mossèn Borràs 
i arribarà a la plaça Mestre 
Vila Vell, on hi haurà bere-
nar i xocolatada popular per 
a tots els assistents. L’anima-
ció de la Festa de Carnestoltes 
continuarà al pavelló de la mà 
de la Comissió Jove mentre el 
jurat deliberi el seu veredicte 
per a les millors disfresses i 
comparses.
Enguany hi haurà un primer i 
un segon premi per a les dis-
fresses individuals per a nens 
i nenes de 0 a 6 anys i de 7 a 
12 anys, per valor de 45 i 25 
euros respectivament, mentre 
que per als majors de 13 anys, 
els premis estaran valorats en 
60 euros el primer i 45 euros 
el segon. Les comparses hau-
ran d’estar formades amb un 

mínim de 6 persones i les 4 
millors propostes rebran un 
premi valorat en 120 euros 
cada una.
L’endemà diumenge conti-
nuarà la festa amb la segona 
part del Carnestoltes d’Òdena 
amb la rua organitzada pels 
veïns i veïnes dels barris de 
Sant Pere, Pla de la Masia i 
Sant Ramon. Les inscripcions 
per participar a la rua es faran 
a les pistes de petanca a partir 
de dos quarts de 5 de la tarda 
i a les 5 es donarà el tret de 
sortida de la rua de Carnes-
toltes, que passarà pels carre-
res Unió, Cal Riba, La Línia, 
Comerç, Oxigen, la carretera, 
la plaça Sant Pere, els carrers 
Sant Bartomeu, Calç, Sant 
Miquel i novament, Unió, 
amb arribada al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena, on l’associ-
ació veïnal oferirà berenar 
per a tothom. Les activitats 
familiars continuaran amb 
l’espectacle d’animació infan-
til Sarau de Carnaval, a càrrec 
de Rah-Mon Roma.

A a partir de dos quarts de 8 
del vespre es farà l’entrega de 
premis per a les 3 millors dis-
fresses en categories d’indivi-
dual infantil de 0 a 14 anys, 
individual adult a partir de 
15 anys i per a les comparses. 
Les categories individuals op-
taran a un primer, un segon 
i un tercer premi de 50, 25 
i 10 euros, respectivament, 
mentre que en categoria de 
comparses, els premis seran 
de 100 euros per a la primera, 
50 euros per a la segona i 25 
euros per a la tercera.
Des de l’Ajuntament d’Òdena 
s’anima a que tothom partici-
pi de la Festa de Carnestoltes 
disfressant-se i participant a 
les rues.
Les activitats del dissabte al 
nucli d’Òdena està organit-
zada per la Comissió Jove i 
l’Ajuntament d’Òdena i les del 
diumenge al Pla d’Òdena les 
organitza l’Associació de Ve-
ïns La Coraza i compten amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Òdena

Òdena prepara la gran Festa 
del Carnestoltes

ÒDENA / LA VEU 

Per tercer any se celebra 
el concurs artístic Fem 
visibles les dones, amb 

l’objectiu de reivindicar figures 
femenines històriques i con-
temporànies, famoses o anòni-
mes, per tal de ser reconegudes 
com a referents i inspiradores.
El concurs impulsat per la Co-
missió Jove, està obert a totes 
les persones joves entre els 10 
i els 18 anys que vulguin posar 
en valor dones que admirin i 
en vulguin homenatjar la figu-
ra amb un retrat, una fotogra-
fia, la composició d’un poema 
o un escrit, acompanyant l’obra 
amb una explicació de per què 
s’ha escollit la dona en qües-
tió i per què cal fer-ne visible 

la seva activitat. Hi haurà di-
ferents premis per les millors 
propostes.
Des del passat 19 de febrer i 
fins al 6 de març ja es poden 
entregar les peces artístiques a 
l’Espai Jove, el Centre Cívic el 
Pla i el Centre Unió agrícola, 
en l’horari habitual d’obertu-
ra. Els treballs hauran de ser 
inèdits, no han d’haver estat 
publicats totalment o parcial-
ment amb anterioritat, ni tam-
poc presentats a altres concur-
sos. El lliurament de premis es 
farà el diumenge 8 de març, a 
les 12.30 h, a la plaça Mestre 
Vila Vell i les obres entregades 
s’exposaran als diferents Espais 
Joves, ubicats a l’antic consul-
tori del nucli i al Centre Cívic 
el Pla.

Òdena convoca la tercera 
edició del concurs Fem 
visibles les dones

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El polític d’Esquerra Re-
publicana ha triat la 
Pobla per donar una 

de les seves xerrades sobre la 
situació actual de l’indepen-
dentisme d’esquerres al nos-
tre territori.
L’acte que és dura a terme el 
dijous 5 de març al Teatre Jar-
dí, de La Pobla de Claramunt, 
a les 19.30.
Un acte obert tothom, l’ex 
diputat al Congrés  dels di-
putats a Madrid des del 2004 
al 2019, on va ser portaveu 
del grup  parlamentària  d’Es-
querra Republicana, és ben 

conegut a la comarca, ara 
ha triat la Pobla com espai 
on exposar la seva visió del 
moment històric que estem 
vivint i refermant el seu com-
promís amb la comarca i els 
seus veïns i veïnes.
La xerrada és dura en un am-
bient distès, com sempre ha 
fet, els i les assistents tindran 
temps de compartir i pre-
guntar per la seva experièn-
cia al capdavant de la força 
quan estava a Madrid i a la 
seva trajectòria política.
En Joan Tardà va deixar la 
primera línia política l’any 
2019, després de quinze anys 
ha defensat els drets socials 
i nacionals al Congrés dels 
Diputats a Madrid, actual-
ment continua amb la seva 
activitat com referent de la 
lluita independentista arreu 
i escriptor de diversos llibres 
d’actualitat política.

Joan Tarda a La Pobla de 
Claramunt: I ara què? 

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

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
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c/ Sant Carles, 12  · IGUALADA  
Tel. 93 804 40 57

www.zig-zagperruquers.com  
 zig-zag perruquers

ABONAMENT 
ESPECIAL NÚVIES
◆ Bany de lluentor
◆ Xampú especial
◆ Pentinat del dia de la boda més la prova
◆ Pedicura + spa + peeling
◆ Maquillatge + prova + ampolleta de lifting
◆ Manicura francesa (inclou l’esmalt semipermanent)
◆ Celles i bigoti PACK ESPECIAL 

COMUNIONS



Convidades de 
casament amb faldilla 
llarga i americana, la 

nova tendència que 
porten ja les editores de 

moda a París

Tendències de look per a convidats a les celebracions: 
ara s’imposa l’elegància dels anys 40 i 50
REDACCIÓ / LA VEU 

L es convidades de casa-
ment sempre buscant 
un look amb el qual 

estar perfectes, elegants sense 
perdre personalitat i sempre 
sent una mica diferents a la 
resta per no anar totes igual 
vestides. Això és cada vegada 
més senzill per la diversitat de 
marques, però és cert que hi 
ha vida i looks de convidada 
més enllà de l’vestit llarg, el 
mico i el vestit de jaqueta. La 
nova tendència de convidada 
és faldilla llarga i americana 
com la porten les editores de 
moda de París.
El que més agrada de les Set-
manes de la Moda interna-
cionals són tots els looks en 
els quals podem inspirar-nos. 
Aquests que llueixen com 
ningú les editores de moda i 
fashionistes a les rodalies de 
les desfilades, el que es coneix 
com a ‘street style’ i que mar-
ca exactament com vestirem 
nosaltres en uns mesos. I ahir 
va donar començament l’Alta 

Costura de París, amb les se-
ves desfilades per somiar, i en-
tre els seus convidades ja vam 
poder descobrir l’última ten-
dència en looks de convidada 
de casament: portar faldilla 
llarga o midi i una americana 
entallada a sobre. Potser cre-
guis que és millor portar un 
vestit llarg o de còctel, però 

vas pensar el mateix amb el 
vestit jaqueta i segur que és 
una opció que sí que has estu-
diat dur a aquestes noces que 
tens al maig.
Les editores de moda de París 
han triat el que a nosaltres ens 
sembla el look de convidada 
diferent, elegant i molt senzill 
de portar i fer-ho bé. Una fal-
dilla vaporosa midi o llarga de 
l’estil que creguis que millor et 
senti: prisada, de taules, de tul, 
de gasa, setinada i per marcar 
cintura, a sobre una america-
na entallada que faci la silue-
ta ‘new age’ de Dior que es va 
fer popular en els anys 40 i 50. 
Torna aquesta tendència tan 
femenina en forma de dues 
peces que ens agraden tant i 
que a més es poden reultilizar 
per separat en un altre tipus 
de looks molt més casual.
Les convidades amb faldilla 
llarga o midi i americana re-
cuperen aquesta essència de 
l’elegància d’aquests anys 40 i 
50, amb els tocs de tendència 
actuals per a un resultat plus-
quamperfet.
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“Hi ha més d’un cen-
tenar llarg de models 
diferents d’aliances 

de boda, però les més 
venudes són dues. 

I es tracta dels models 
més clàssics”

Laura Llucià: “D’una boda, una comunió o un casament, 
només en queden per sempre dues coses: les fotos, i les joies”
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es joies, o els rellotges, 
acostumen a ser ele-
ments inseparables de 

les festes i celebracions impor-
tants. No hi ha un gran esde-
veniment familiar en què una 
joia no ocupi un espai  predo-
minant, amb records que per-
duraran per sempre. 
La joiera igualadina Laura 
Llucià, amb molts anys d’ex-
periència del negoci familiar, 
ho expressa amb una frase 
senzilla, però clarament defi-
nitòria de què això significa. 
“D’una comunió, d’una boda o 
d’un bateig, quan s’han acabat, 
només en queden dues coses: 
les fotografies i les joies”. 
Es tracta d’un sector que per-
dura amb el pas dels segles, 
però que també ha sabut evo-
lucionar gràcies a les noves 
tecnologies. “Sí que hi han 
evolucions tècniques, i sobre-
tot de disseny, però mira, et 
diré que nosaltres tenim fins 
a 144 models diferents d’alian-
ces de boda, però les més ve-

Restaurant Scorpia - Ctra. NII, km 559,1 - 08711 Òdena-Igualada (BCN) 
 Tel. 93 806 05 55  -  scorpia@restaurantscorpia.cat

Menús de noces a partir de 67€

C/ ÒDENA 14,  08700   ·   IGUALADA   ·   Tel.93 803 58 05

nudes són dues. I es tracta de 
models clàssics”, explica Llu-
cià. Pot semblar sorprenent, 
especialment entre les genera-
cions més joves. “Volen veure 
de tot, això sí. Or negre, per 
exemple, o que es pugui gra-
var el nom per damunt, fins 
i tot hi ha anells de casament 
on hi pots posar la teva em-
premta digital... Les parelles 
volen veure-ho, sí, però quan 
se n’adonen que estàs al dia, 
llavors prefereixen els models 
més clàssics. És així”, explica 
la coneguda joiera igualadi-
na, alhora presidenta actual 
d’Igualada Comerç.
El mateix succeeix amb les 
comunions. La tradició, cen-

tenària, de portar una Mare 
de Déu dona pas a detalls més 
moderns, però al final, sem-
pre el  client s’acaba decantant 
per  allò “de sempre”. “De fet, 
casar-se o fer la comunió ja és 
clàssic de per sí, i la gent el què 
vol és una joia que els duri per 
sempre, que es mantingui tota 
la vida”. 
El què està evolucionant més 
és l’equitat de sexes a l’hora 
d’apropar-se a una joieria, o 
la importància que té en les 
noves generacions. Fa poc que 
Joieria Llucià ha proporcionat 
complements en el vestir del 
grup musical Lerica i els can-
tants Abraham Mateo i Omar 
Montes per a un videoclip 
filmat a Madrid. “Han acabat 
comprant les joies, ens ha fet 
molta il·lusió. Als homes els 
agrada molt la joia, i als joves 
els collars grans, els anells... 
Això està canviant, i molt. En 
el tram d’edat de 16 a 22 anys 
es nota força, i especialment 
d’aquella joia que brilli, amb 
pedreta, creus, símbols...”, ens 
explica la Laura Llucià.

On es nota més la tecnologia 
és en els rellotges. “Els smarts, 
els rellotges intel·ligents, estan 
de moda. Es connecten al mò-
bil, et compten les passes que 
fas, les pulsacions del teu cor, 

les calories que gastes, fins i 
tot el grau d’estrès que tens. 
Hi ha marques especialitzades 
només en això, i els joiers hem 
hagut d’adaptar-nos als nous 
temps”. 
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Tots els nuvis volen recordar 
el dia del seu matrimoni amb 
un gran somriure. Encara que 
no existeixen manuals per un 
casament perfecte, la meta és 
que els nuvis i els seus éssers 
estimats celebrin l’amor d’una 
forma divertida, emocionant, 
i per què no ?, original! Si vo-
len donar-li un toc diferent a 
la cerimònia i a la festa, com-
partirem amb vosaltres algu-
nes idees perquè tots la passin 
de luxe.

Arribada triomfal
Sorprenguin a tots els convi-
dats arribant a la festa a bord 
d’un transport diferent. Què 
els sembla una moto, una fur-
goneta vintage o un camió? 
Són opcions genials per cri-
dar l’atenció.
Racó de fotos divertides
Imaginin el genial que seria 
recopilar fotos divertides dels 
nuvis al costat dels convidats i 
col·locar-les totes en un racó. 
Serà un regal divertit per a 
tots els seus éssers estimats!
Lletres amb llums
Els detalls poden marcar la 
diferència i donar una im-

pressió sorprenent, fins i tot 
sense necessitar de molt pres-
supost. Si volen donar-li un 
toc rústic a la decoració de 
les seves noces sense que dei-
xi de ser cool, poden armar 
o enviar a elaborar les lletres 
inicials dels noms dels nuvis 
en format gegant amb fusta 
reciclada, i col·locar-li llums 
per fer-la brillar. ¡Quedarà 
fantàstic!
Food Trucks

Ha arribat l’hora de dinar! 
Una opció fabulosa i actual és 
canviar el tradicional banquet 
per unes camionetes amb di-
ferents opcions per consumir. 
Serà un original còctel a l’aire 
lliure!
Videobooth o Photobooth
Ideal per registrar els millors 
moments! Pots contractar un 
equip professional que instal 
un videobooth o Photobooth 
en el teu saló de festes o jardí 

perquè tots es portin un engi-
nyós record de la celebració.
Xous diferents
En els casaments és comú 
comptar amb un DJ, música 
en viu o tots dos, però també 
hi ha altres opcions d’entre-
teniment! Què els sembla la 
idea de contractar un artista 
urbà, un mag, un malabaris-
ta, ballarins, un pallasso o un 
caricaturista? Tot depèn dels 
seus gustos!
Figures personalitzades per 
al pastís
Hi figures prefabricades dels 

Que el nostre casament sigui un dia molt especial
nuvis, però és molt millor 
que aquestes imatges puguin 
reflectir el que són en veri-
tat. Fins i tot, si ho desitgen, 
aquestes figures poden repre-
sentar els seus gustos o pro-
fessions. ¡Feu-ho diferent!
Karaoke
Res més alliberador que una 
sessió de karaoke. Diviértan-
se i deixin que els seus convi-
dats treguin l’estrella que por-
ten dins mentre canten per a 
tothom.
Calçats còmodes per als 
convidats
Després de ballar intensa-
ment, canviar les sabates i les 
sandàlies de taló alt per unes 
sabatilles o xancles serà glori-
ós. Sorprèn als teus convidats 
amb aquest regal perquè se-
gueixin gaudint còmodes!
Quadre d’empremtes
Recordes els llibres de sig-
natures? Doncs aquest sug-
geriment és molt més actual 
i divertida. Fes que els teus 
convidats deixin les seves 
petjades en color sobre un 
quadre que tingui una figura 
que es pugui omplir. Pot ser 
dins d’un cor, en les branques 
d’un arbre, dins d’un núvol o 
de les muntanyes, etc.

Bodes i celebracions de
cap de setmana
amb allotjament

Santa Margarida de Montbui
Tel. 607160270

hola@canalemany.com
www.canalemany.com



Festes infantils divertides i saludables
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L es festes i celebracions 
són moments molt es-
pecials per als infants i 

les seves famílies. Compartir 
una estona agradable i diver-
tida, jugant i menjant amb els 
amics i familiars, és una bona 
manera de celebrar l’aniversari, 
els assoliments esportius, les 
cloendes de curs i moltes al-
tres ocasions especials a la vida 
quotidiana dels més petits. El 
més important de les festes in-
fantils és que els nens i les ne-
nes es trobin en un entorn on 
juguin plegats i amb alegria.
Amb petites idees, trucs i re-
ceptes, els infants podran gau-
dir d’una oferta de begudes i 
aliments deliciosos i saluda-
bles; al mateix temps, evitarem 
que els adults hagin d’interve-
nir restringint o limitant la in-
gesta d’aliments superflus, que 
no convé que es consumeixin 
en excés.

Els aliments també estan de 
festa!
Decorem els aliments per a 
l’ocasió posant-hi per sobre là-
mines d’ametlles, coco en pols, 
fulles de menta, encenalls de 
xocolata, fruites del bosc, etc.
Donem formes diferents als 
sandvitxos, fruites i verdures 
fent servir, per exemple, mot-
lles de formes variades.
Servim plats i aliments origi-

nals i poc habituals fent servir 
ingredients nous per a recep-
tes tradicionals, o incorporant 
propostes noves al costat de 
plats ben acceptats.

Posem-hi colors!
Busquem combinacions de 
colors ben vius i diferents: ro-
danxes o daus de taronja amb 
raïms grocs o verds i raïms 
vermells, cirerols (“cherrys”) 
de diferents colors, bastons de 
pastanaga i de cogombre, de 
pebrot taronja, vermell i verd, 
bols de macedònia fresca...
Afegim esquitxos de salses de 
colors (crema de vinagre, salses 
tipus coulis...) a patés tipus hu-
mus, patates bullides, iogurts o 
cremes de iogurt...
Triem fruites atractives i de 
temporada: cireres, maduixes, 
albercocs, prunes, rodanxes de 
diferents tipus de melons, ro-
danxes de síndria, mandarines, 
móres...

Propostes dolces per a tots els 
gustos
- Batut de llet o iogurt amb 
fruites
- Bols de fruites dessecades: 
panses, prunes seques, orella-
nes, plàtans...
- Bols de macedònia
- Broquetes de fruites fresques 
(cal vigilar amb el bastonet de 
les broquetes, per als més petits 

pot ser perillós.)
- Compota de poma, pera...
- Daus gelats de suc de fruita
- Pa de pessic
- Petitsuís gelat
- Sandvitxos o entrepans de 
crema de xocolata
- Coques i pastissos casolans
- Sorbets gelats de fruites

Per beure saludablement
- Aigua
- Aigua amb rodanxes de ta-
ronja, llimona o llima
- Sucs de fruita naturals
- Llet
- Batuts de llet i fruites
- Llet merengada (cuita amb 
canyella i llimona)
- Llet freda batuda amb cacau

El moment més especial: el 
pastís d’aniversari
Podem preparar el pastís d’ani-
versari juntament amb l’infant, 
convertint-ho en una activi-
tat familiar divertida i que ens 
permet escollir ingredients 
més saludables (oli enlloc de 
mantega, menys quantitat de 
sucre, etc.). A més, així es po-
den escollir els ingredients que 
més agraden al nostre fill o filla 
(decorar-lo amb rodanxes de 
plàtan, fruites seques tritura- 
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des, maduixes, encenalls de 
xocolata, etc.).
Evitem comprar pastissos de 
gominoles i altres llaminadu-
res, que, encara que puguin 
semblar atractius a la vista, no 
són tan bons com els pastissos 
que puguem fer nosaltres (i 
són més cars!).

Ens divertim i aprenem ju-
gant!
El joc lliure i espontani és l’acti-
vitat més important dels nens, 
malgrat la poca estona que 

tenen durant el dia a dia per 
jugar sense el control dirigit 
de l’adult. Fem de les festes un 
espai de joc actiu i creatiu!
Oferim un espai adequat, amb 
materials i propostes atractives 
(pilotes, cordes, anelles, gron-
xadors i tobogans, matalassos 
i coixins, patinets, patins, bici-
cletes, dis-cos voladors, estels, 
bitlles), pintures, papers, estris 
per construir i crear, instru-
ments musicals, etc. i deixem 
que els infants es diverteixin i 
aprenguin jugant.



Sabates planes per a les núvies que 
no volen portar talons
REDACCIÓ / LA VEU 

S erà dels dies més especi-
als de la teva vida, però 
precisament per això 

no vols deixar de ballar ni de 
gaudir per un mal de peus. Si 
has decidit casar-te amb sa-
bata plana o amb taló mitjà, 
aquí van algunes idees que no 
tenen res a envejar a el més alt 
dels stilettos.
Ja tens el vestit però ara toca el 
torn a una de les eleccions més 
complicades (i també plaents) 
de l’estilisme nupcial: les saba-
tes. Una qüestió vital, tant que 
per a moltes el procés de selec-
ció és l’invers: primer escullen 
les sabates i després constru-
eixen al voltant d’ells el vestit. 
Són aquestes núvies que apro-
fiten el dia del seu casament 
per fer-se amb el parell dels 
seus somnis; els Hangisi de 
Manolo Blahnik, les sandàlies 
Tribute de Saint Laurent o les 
mules perles de Jimmy Choo. 
Però fins i tot per a aques-
tes núvies, en què l’elegància 
comença pels peus, hi ha un 

moment de la nit (o del dia) 
en què baixar-se de l’stiletto és 
necessari per seguir dansant 
còmodament.
També n’hi ha que volen lluir 

des del primer moment una 
sabata plana; per comoditat, 
per qüestió d’alçada, o per 
simple qüestió estètica. És 
més, moltes de les núvies més 
elegants de tots els temps (ve-
geu Audrey Hepburn) ho han 
fet. Tant per unes com per a 
altres, l’opció aquí no ha de 
remetre únicament a les tí-
piques espardenyes blanques 
(que també) sinó que l’espec-
tre s’amplia tant com persona-
litats i gustos hagi: ballarines 
de tall romàntic, mules amb 
essència aristocràtica, botes 
blanques de estil western per a 
les que no renuncien a la seva 
ànima rock & roll ... per a gus-
tos, colors. O millor dit, núvi-
es, perquè cadascuna és dife-
rent i única i cada vegada els 
looks s’articulen de forma més 
personalitzada i sofisticada. 
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ctra. Valls cantonada c/Sant Miquel (davant de l’Ajuntament) 
Sta. Mgda. de Montbui Tel. 93 805 53 50

Slipers de lona blanca amb 
pedreria en forma de papallones 

de Sanayi 313 (756€

Salons de PVC amb aplics
daurats 

de Louboutin (695€)

Mules color crema amb perles 
(235€) de Miista

Salons destalonats 
de Uterqüe (79€

Slippers en dos tons, 
de Aquazzurra (495€

Ballarina joia, 
de Uterqüe (89€) 

Vestits personalitzats 
de núvia
REDACCIÓ / LA VEU 

L es núvies actuals, en 
comparació amb les 
noies que es casaven 

fa alguns anys, busquen co-
ses diferents. Els dissenyadors 
han observat una clara evolu-
ció en els seus gustos que, en 
certa manera, està condicio-
nada per una major exposició 
a la moda i a les tendències. 
Les xarxes socials permeten 
que tinguem accés a una in-
formació que abans no es tro-
bava amb tanta facilitat. I això 
modifica la percepció de el 
món que ens envolta, les as-
piracions i desitjos. Una cosa 
que, unit al fet que l’edat mit-
jana per casar-se augmenta en 
països com Espanya fins als 
35, fa que les núvies no no-
més tinguin clar el que volen, 
també el que descarten. Pe-
culiaritats que influeixen en 
tots els nivells d’organització 
del casament, des de l’elecció 
de l’càtering a la selecció dels 
racons que formaran part del 
seu gran dia. I, per descomp-
tat, en el vestit.

L’aposta pel disseny 
a mida
Segons dades de l’estudi Mi-
llennial Brides. Néixer en els 
80, casar-se avui, elaborat per 
José Luis Nueno, les noies que 
ara ronden la trentena aposten 
a l’màxim per la personalitza-
ció. Una cosa que es tradueix 
en l’increment dels vestits dis-
senyats a mida, la recerca de 
peces que evolucionin al llarg 
de la cerimònia o l’elecció de 
vestits que permetin una certa 
personalització. Una tendèn-
cia a la qual s’ha sumat Pro-
novias amb el llançament de 
My Dream Atelier, una nova 

col·lecció càpsula amb la qual 
la signatura convida a totes 
les núvies a personalitzar el 
vestit fins a trobar el disseny 
dels seus somnis. “Avui dia la 
núvia busca que el seu ves-
tit sigui únic i especial per a 
ella, que tingui un significat 
en el dia més important de la 
seva vida, i quina millor ma-
nera de fer-ho, que deixant-li 
tota la llibertat per fer-se seu 
el vestit dels seus somnis. Jo 
crec que cada núvia ha de sen-
tir-se segura en el seu gran dia 
i per a això, el vestit que porti 
ha de seguir el seu propi estil 
i personalitat, i si a més pot 
posar-se detalls personals que 
representin la seva història 
d’amor em sembla una cosa 
preciosa”, explica Alessandra 
Rinaudo, Chief Artistic Offi-
cer de Pronovias.
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Des de fa uns anys les 
tendències han entrat 
amb molta força en el 

sector dels casaments. Ja no és 
suficient un menjar exquisit i 
un servei excel·lent, cal també 
que tot l’esdeveniment compti 
amb una gran cura per l’ambi-
entació i els detalls decoratius. 

Tendències i estils com Bo-
ho-chic, Velvet, Cottage, Ne-
oclàssic o Mediterrani són 
l’últim crit en els casaments i 
evolucionen constament. Però 
què hi ha més enllà d’aquestes 
etiquetes?

Des d’Espai Gastronomia ges-
tionem el Castell de Tous, Ca 
n’Alzina i Can Macià, i el fet de 
tenir 3 finques ens ha obligat a 
dotar d’un estil ben diferenci-

Les tendències que entren amb força en els casaments
at cada una d’elles per a trobar 
el seu lloc dins del sector i ens 
obliga a repensar cada any els 
estils. Us descobrim algunes 
de les claus perquè el vostre 
casament sigui de revista!

La primera norma és que 
s’han trencat les normes. En 
un casament ja no hi ha lloc 
pels protocols i hi reina la in-
formalitat, així que no dubteu 
en trencar esquemes i barrejar 
taules rodones amb taules llar-
gades o no utilitzar estovalles 
per lluir una bona taula de 
fusta massissa. 

Les cadires també han trencat 
esquemes molt arrelats. Han 
passat a la història les clàs-
siques fundes de roba amb 
grans llaçades per amagar el 

cadiratge. Les cadires han de 
tenir caràcter propi i són un 
dels elements més vistosos. 

El parament de taula també 
és un dels grans protagonis-
tes. La coberteria daurada se-
gueix creant tendència des de 
fa dues temporades, acompa-
nyada de cristalleria treballa-
da o fins i tot un got de vidre 
de color. Els plats de presen-
tació també són un element 
clau per a marcar caràcter a 
la taula i la utilització de so-
ta-plats de vímet. 

El disseny de les minutes no 
ha quedat fora de les modes, i 
és que les il·lustracions manu-
als i les aquarel·les d’elements 
naturals són l’estrella. Però el 
toc final li dona una branca 
de planta natural lligada amb 
un cordill. 

I és que la connexió amb la 
natura és present en totes les 
tendències. És per això que la 

decoració floral ha passat a te-
nir una gran importància dins 
l’esdeveniment. Queda enrere 
quan s’encarregava un ram de 
núvia i unes flors per les tau-
les. La tendència floral és cap 
a l’abundància i l’exuberància. 
Arcs florals en les cerimònies, 
composicions plenes de varie-
tat i color, centres florals d’un 
metre d’alçada, camins de tau-
la naturals, i fins i tot taules 
amb garlandes florals suspeses 
a l’aire. Verd per a tot arreu i 
molta vida!

Així s’ha traslladat també en la 
roba de taula: estovalles amb 
estampats florals d’estil anglès, 
tovallons de color, combinaci-
ons impensables que trenquen 
amb la monotonia. 

I amb tot això, l’exterior és 
un dels reis del sector: ceri-
mònies a l’aire lliure, aperi-
tius a sol i ombra, sopars 
sota les estrelles i chill outs 
a la fresca de la matinada.

Però si parlàvem de trencar 
esquemes, la tendència que 
no deixa de sorprendre’ns 
cada dia són els “destinati-
on weddings”: parelles es-
trangeres que creuen el món 
amb tota la seva família per 
venir-se a casa a l’Anoia, 
atrets pel sol, els paisatges 
mediterranis, la pedra i la 
nostra gastronomia. Però 
d’aquests ja us en parlarem 
un altre dia. 
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Després de la boda ve el mi-
llor: uns dies per conèixer 
nous entorns, gaudir de no-
ves aventures, descobriments, 
o simplement relaxar-vos en 
una platja paradisíaca, assa-
borir els aromes i les textures 
més exòtiques… 

Vietnam i Cambodja
Una combinació ideal! Dei-
xa’t fascinar per l’exotisme 
en estat pur a Vietnam, per 
la màgia dels seus contrastos 
naturals i per la seva infinita 

riquesa cultural i històrica. 
Endinsa’t en els paisatges de 
platja més fascinants del sud-
est asiàtic a Camboja, desco-
breix els seus impressionants 
temples i deixa’t contagiar 
per la vida incessant dels car-
rers de les seves ciutats més 
emblemàtiques. T’espera una 
aventura inoblidable!
No et perdis els imprescindi-
bles de Vietnam: la Badia de 
Halong, els mercats flotants 
de Mekong els museus de 
Hanoi i de Ho Chi Minh, les 

El viatge dels teus somnis
muntanyes de Sapa, els salts 
d’aigua de Ban Gioc…
A Cambonja t’esperen algu-
nes atraccions com: Ankor, 
Ankor Wat, els temples, els 
mercats i la vida autòcto-
na als carrers,  les platges de 
Sihanoukville, l’illa de Koh 
Rong o Koh Rong Samloen…

Bali
Bali és la destinació ideal per 
a les parelles més romànti-
ques. Platges envejades en tot 
el món, postes de sol que dei-
xen sense alè, paisatges d’in-
terior formats per volcans, 
boscos, llacs i coves, ciutats 
on gaudir de la vida noctur-
na, una gastronomia marcada 
pels aromes intensos, especi-
ats i les textures més insos-
pitades… deixa’t seduir per 
l’illa dels contrastos!
Imprescindibles a Bali: Luhur 
Uluwatsu – un temple situat 
a sobre d’un penya-segat a 75 
metres d’alçada que ofereix 
vistes espectaculars -, Ubud, 
una ciutat emblemàtica amb 
personalitat pròpia, una com-
binació de racons tradicio-
nals i històrics, i d’altres de 
moderns i sorprenents, els 
arrossals típics de l’illa, els 
temples més importants com 
Pura Besakih o Pura Tanah 
Lot, els salta d’aigua envoltats 
de paisatges salvatges…. Un 
somni fet realitat! I per cert, 
no deixis de tastar la cuina 
balinesa… pura delícia!

Japó
Cultura, cultura i més cultu-
ra… Japó té tot el que pugui 
desitjar una parella curiosa, 
agosarada, amb ganes de des-
cobrir un racó del món on 
s’uneixen els paisatges més 
captivadors amb un patrimo-
ni històric insuperable… i és 

clar, una gastronomia apta 
pels paladars més exigents. 
Una destinació a l’alçada 
d’aquest meravellós moment 
de les vostres vides!
Imprescindibles al Japó: Ciu-
tats com Tòquio i Kyoto, o 
fins i tot Osaka et deixaran 
sense alè. Són un oasi de cul-
tura, tradició i entreteniment, 
on no trobareu ni un minut 
per l’avorriment. Kamakura 
ofereix un munt de temples 

de màxim interès històric. 
La ruta dels 88 temples de 
Shikoku, Hiroshima  – no 
deixis de passejar pels Jardins 
Zen de Shukkei, amb la seva 
flora exòtica -. Les postes de 
sol de Miyajima són roman-
ticisme en estat pur. Fushimi 
Inarri, el famós parc amb els 
Torii, és una altra de les mol-
tes visites obligades. Enamo-
ra’t del Japó!

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat
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CAPELLADES / PEP VALLÈS 

De les boniques tradi-
cions que tenim a la 
vila, trobem el Car-

nestoltes infantil que de fa 
molts anys organitza la colla 
de pares i mares de La Xarxa, 
entitat dedicada al món de 
l’espectacle infantil i juvenil.
Molts dies abans, de ben se-
gur que es troben per pensar 
dissenyar i preparar la festa 
que podran gaudir tants nens 
i nenes de Capellades, conjun-
tament amb els més grans de 
la colla, que agosaradament 
també són capaços de disfres-
sar-se. 
Els conec i se que volen fer i 
fan les coses ben fetes. Pro-
va de tot plegat és la resposta 
massiva de públic que partici-
pa de l’esdeveniment. 
A les cinc de la tarda hem es-
tat convocats a la plaça Cata-
lunya on una munió de gent 
multicolor s’hi aplega per fer 
gatzara. 
Destaca al bell mig de la plaça 
el camió de Cal Tino Garden 

Carnestoltes infantil de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Com cada any, el segon 
diumenge de Quares-
ma arribarà el Mercat 

Figueter de Capellades amb 
moltes i variades propostes.
Així per exemple dissabte al 
matí tindrà lloc el Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy, 
que enguany arriba a la seva 33 
edició i que dedicarà el seu pre-
mi Capellades a “Exteriors de 
la torre i de la fàbrica Guasch”.
El Mercat Figueter coincidirà 
amb el Dia de la Dona Tre-
balladora i per això moltes de 
les activitats seran en clau de 
gènere. Aquest serà el cas, per 
exemple, dels dos passis de 
“Memòries líquides. Veus dels 
safareigs”, que Rosa Vendrell 
escenificarà a la plaça Verda-
guer, dins El Safareig.
Els més joves també tindran 
propostes dissabte, amb el Bub-
ble Football + Archery Tag, un 
futbol que es juga dins una 
bombolla i un posterior com-
bat d’arquers.
El plat fort de dissabte al vespre 
serà el concert Rise, amb The 
Sey Sisters, que es farà al Teatre 
La Lliga  - amb entrada general 
a 12€ i 9€ per als socis i sòcies 
de La Lliga.

El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Àngel Soteras, explica 
com “la nostra Fira sorprendrà 
tothom aquest 2020. Sabrem 
encaixar la commemoració 
del 8-M en una programació 
eminentment lúdica i pensada 
per a totes les edats. Avancem 
activitats a dissabte per po-
der-ne programar més i habi-
litem una gran zona d’aparca-
ment diumenge per facilitar 
l’arribada de visitants. A més, 
tenim reservada una sorpresa 
que farà que l’edició d’enguany 
sigui recordada durant molt de 
temps, ja ho veureu!”.
Durant tot el diumenge, els 
actes són diversos i estaran re-
partits pels carrers i places de la 
vila. A la plaça de Catalunya hi 
haurà entitats i comerços i s’hi 
anirà fent diferents actuacions 
i propostes. A la plaça Verda-
guer hi haurà una mostra de 
vins i caves de proximitat; al 
passeig Immaculada Concep-
ció, exposició de caravanes i 
autocaravanes; ambientació 
floral al centre; animació te-
atral als carrers i sorpreses en 
espais fins ara no habituals. 
Es consolida també el Ral·li 
fotogràfic, concurs reconegut 
enguany per la Federació Cata-
lana de Fotografia.

El Mercat Figueter torna 
a Capellades el 8 de març

conduit pel Jordi amb co-pilot 
disposats com sempre  a les 
patums més engrescadores on 
la col·laboració és indispensa-
ble. 
Un camió guarnit d’un iglú 
amb pingüins inclosos que 
mans traçudes i pacients han 
construït en el temps, aprofi-
tant material reciclat que bona 
gent han anat guardant al llarg 
dels dies. 
A l’entorn del camió, uns di-
buixos de l’incansable Ton que 
amb la seva traça acaba de po-
sar la cirereta on calgui. (... el 
Ton que el mateix dia ha estat 
nomenat fill adoptiu de la vila 
capelladina). 
Comença la rua. M’agrada 
més dir la cercavila. Al davant 
de tot, seguint impecablement 
al ritme de la música una colla 
de d’ossos polars que dansen 
constantment sense parar els 
compassos que els han ense-
nyat a Dance & Fun, amb la 
Sònia al davant, que en aques-
ta ocasió va al darrere amb la 
seva batuta invisible i sobretot 
amb el seu exemple constant. 

De fet aquest centre ens va 
tenint acostumats en la seva 
col·laboració i presentació 
desinteressada en actes mul-
titudinaris de la població (Ca-
valcada de Reis, Carnestoltes, 
Hallowen, Saló de la Infància, 
Festes del Carrer, Centenari 
del Futbol, La Marató...) 
Al darrere seguint la comiti-
va una colla de pingüins amb 
els seus esquimals que molt 
ben vestits pasturen el remat. 

(Algun dissimulant la coixesa)  
Em ve al cap el pensament que 
al costat de tot això hi deuen 
haver mans molt experimen-
tades de modistes que punta-
da a puntada han aconseguit 
un vestuari tan perfecte.
Per cert, em fan saber que el 
dia abans van participar a la 
rua d’Igualada, obtenint un 
dels premis. Enhorabona! I 
que sigui per molts anys. 
No puc anomenar una per 

una totes les disfresses, per-
què eren moltíssimes i molt 
boniques. N’hi ha hagut qua-
tre que m’han cridat especi-
alment l’atenció: una ossa, un 
pingüí, l’spiderman i un pa-
llasso que amb les seves cares 
mostraven la il·lusió viscuda 
per tants nens i nenes. Segu-
rament l’amor i la passió d’avi 
facin exagerar les sensacions. 
No he arribat fins l’interior del 
poliesportiu, doncs la capaci-
tat d’atabalament per l’edat, ha 
canviat notablement d’aquells 
temps en que també hi érem 
a l’hora de fer caure l’esperat 
confeti. 
Em consta que en Jaume Bar-
ri no va deixar ni un moment 
per al descans i tot saltant, 
ballant i brincant la mainada 
devia arribar al berenar abans 
de dir adéu, fins l’any vinent.
Gràcies a la gent de Xarxa i 
a tants pares i mares que en-
tenen que fent això, ajuden 
a créixer amb l’exemple  als 
seus fills i filles, que amb 
ulls oberts ho capten tot i hi 
veuen clar.    

CAPELLADES / LA VEU 

L’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, va fer 
entrega aquest diumenge 

del títol de Fil Adoptiu de Ca-
pellades a Ton Argelich Iglesias 
davant un pleníssim teatre La 
Lliga.
Seguidament, va intervenir 
l’homenatjat per agrair la pre-
sència de totes les persones as-
sistents i compartir més anèc-
dotes de la seva trajectòria.
Prèviament s’havien fet diverses 
glosses per repassar la seva vida 
i projectes des de diferents àm-
bits ja que la seva col·laboració 
amb la vila i les entitats ha estat 
llarga i fructífera.
La Comissió organitzadora 
va recordar la seva aportació 
en el món teatral on, a banda 
d’actuar, també ha col·laborat 
més intensament; la creació de 
diversos espais emblemàtics de 
la vila com ara el Racó de Sant 
Jordi o la font del carrer Fondo; 
també amb vàries capelles com 
la de la Verge de Montserrat o la 
del carrer d’Oló. 
Una de les seves facetes més 
conegudes relaciona el Ton amb 
diverses peces de la imatgeria 
capelladina. Va ser qui va res-
taurar els Capgrossos de Cape-
llades, quan van aparèixer molt 
deteriorats a les golfes de l’Ajun-

tament i després va construir 
els motlles per fer-ne de nous. 
També va “reviure” el Drac de 
Capellades, després que l’origi-
nari es cremés. Va col·laborar 
en la creació dels Gegantets 
de Capellades, el Capelló i la 
Miramar, els capgrossos de Fil 
i Canya, els caps del Petit Prín-
cep...
Fora de la imatgeria, va ser un 
dels promotors de la restaura-
ció de la Capella de Santa Bàr-
bara, a la Font de la Reina, que 
estava molt deteriorada.
Tal com es va destacar al llarg 
del reconeixement, una de les 
virtuts destacades és la gran 
multiplicitat de tècniques de 
treball utilitzades, que li han 
permès recuperar peces anti-
gues per integrar-les a obres 
noves -a la Font del carrer Fon-

do o a la mateixa Capella de 
Santa Bàrbara-.
En aquest sentit el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, en va 
destacar durant la presentació 
que “cadascun de nosaltres co-
neixem el “nostre” Ton Arge-
lich, aquell que ha col·laborat 
amb qualsevol de les iniciatives 
en què hem pres part. Avui co-
neixerem els “altres” Tons Ar-
gelichs, el qui ha col·laborat en 
tantes i tantes accions on no hi 
érem. I comprovarem, segur, 
que tots són el mateix Ton: la 
persona afable, discreta, sem-
pre disposada..., el tipus de 
persona que tots volem per als 
nostres pobles”.
L’acte va acabar amb un re-
frigeri per als assistents al 
Pati de La Lliga, per fer un 
brindis conjunt.

Acte de reconeixement a Ton Argelich
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PIERA / LA VEU 

La 4a experiència a la Bi-
blioteca de Piera ve de 
la mà de la Simona Levi 

amb un relat contra les noves 
formes de manipulació, men-
tida i falsificació 
#Fake You. Fake news y des-
información, és el títol de l’ex-
periència que la Simona Levi 
presenta el proper dijous 5 de 
març a la Biblioteca de Piera. 
Amb la Simona Levi parlarem 
sobre fake news, un fenomen 
que no és nou i del que dar-
rerament tothom en parla. 
Levi exposarà investigacions 
que desmunten els mites en 
els que es recolza l’onada de 
legislacions lliberticides que 
patim en l’actualitat i plan-
tejarà eines contra les noves 

formes de manipulació, men-
tida i falsificació. 
Simona Levi és directora de 
teatre, dramaturga, estratega 
tecnopolítica, artista multi-
disciplinària, investigadora i 
docent. Els seus espectacles 
s’han presentat en teatres i 
festivals de tot Europa. Com 
a activista, en els últims anys 
s’ha centrat entre d’altres en 
la cultura lliure, la democrà-
cia digital, l’ús estratègic de 
les eines digitals per a l’orga-
nització, la comunicació, l’ac-
ció col·lectiva i la renovació 
de la democràcia. 
El 7 d’experiències serà el di-
jous 5 de a les 19h i compta 
amb la participació del perio-
dista pierenc Jordi Quinta-
na Serradell. L’acte és d’accés 
lliure.

El 7 d’experiències ens 
aproparà a les fake news 

PIERA / LA VEU 

El Carnaval de Piera va 
tornar a convertir-se, 
un any més, en un 

dels més participatius de la 
comarca de l’Anoia. L’edició 
d’aquest 2020 va començar 
divendres a la tarda amb les 
rues de les escoles Apiària, 
Les Flandes i l’escola bressol 
La Tortuga.
El plat fort arribava dissab-
te al vespre amb la rua del 
Carnaval i la desfilada de les 
comparses participants en el 
concurs de carrosses. Aquest 
any, mig miler de persones 
van participar en aquesta ce-
lebració entre batucada, ani-
madors i comparses que hi 
participaven fora de concurs. 
Els premis lliurats van ser els 
següents:
1r premi. La Tribu del Mar 
(Ca n’Aguilera)
2n premi. Els Taracoma (AFA 
Herois del Bruc)
3r premi. Els Guerrers del 
Foc (AMPA Les Flandes)
Millor coreografia: Los Chur-
retes
Millor vestuari: Víquings Pi-
era
Van participar en el concurs, 
tot i que no van aconseguir el 
premi, Els Gumiland, Stran-
ger Things, Ay Ho-Ay Ho i 
Creixà Maps. La rua va estar 
animada, en tot moment, per 

l’escola Dance Luxury, acom-
panyant el rei Sol, rei del Car-
nestoltes, i els ritmes de la ba-
tucada dels Sbombat’s.
El diumenge, el Carnaval In-
fantil omplia de gom a gom la 
Nau de Cal Sanahuja, on es va 
fer la desfilada de disfresses i 
hi va haver l’actuació del grup 
d’animació infantil Kids Par-

Mig miler de persones participen 
en la rua del Carnaval

ty Show. El punt final als actes 
de carnaval el posarà aquest 
proper dimecres l’enterra-
ment de la sardina, organit-
zat pels Diables de Piera. La 
comitiva fúnebre sortirà a les 
20 hores de la plaça Jove i bai-
xarà fins a la plaça del Peix, 
on es llegiran els versots i hi 
haurà una sardinada popular.

PIERA / LA VEU 

El passat dilluns 24 de 
febrer es va donar per 
finalitzada la quarta 

edició del projecte que duen 
a terme de forma conjunta el 
departament de pediatria del 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) i l’Aula Municipal de 
Música de Piera.
L’objectiu és educar els nens 
i nenes i les seves famílies 
a través del joc i la música i 
lluitar contra l’obesitat infan-
til. La valoració és molt po-
sitiva atès que al llarg de les 
diferents sessions s’han donat 
consells i recomanacions a les 
famílies participants, que han 
anat incorporant hàbits salu-
dables en l’alimentació.
Tant la musicoterapeuta de 
l’Aula de Música com la in-
fermera del CAP tenien clar 

que el projecte volia fugir de 
la idea de fer dieta, atès que és 
una pràctica que pot acabar 
estigmatitzant l’infant. A les 
sessions, els nens i nenes fan 
activitats diverses com saltar 
a la corda o propostes amb 
instruments sempre amb un 
to molt lúdic i musical.
En aquesta edició, s’ha comp-

Cloenda de la 4a edició del projecte 
Musicoteràpia en família

tat amb la col·laboració del 
Supermercat BonPreu Esclat 
de Piera, que ha obsequiat 
amb un lot de productes eco 
a les famílies que han assistit 
a totes les sessions.
Aquest programa de musico-
teràpia és gratuït gràcies a la 
subvenció de l’Ajuntament de 
Piera.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A Serra Alta es repetia 
la imatge de conte-
nidors plens al carrer 

Noruega fruit, també, d’al-
guns usuaris de poblacions 
veïnes on s’aplica la recollida 
porta a porta que utilitzaven 
els contenidors de la selectiva 
de la nostra població. Aques-
ta setmana s’ha fet el canvi 
al Polígon 2 de Serra Alta on 
s’hi han instal·lat els conteni-
dors i s’ha deixat net el punt 
on s’hi acumulaven les deixa-
lles del carrer Noruega.
Paral·lelament a aquesta ac-
tuació s’ha ampliat la periodi-
citat de la recollida del rebuig 
als diferents carrers de Serra 
Alta i Can Fosalba passant de 
dos a tres cops per setmana 
fruit de la distribució tam-
bé al nucli que passa de sis a 

cinc cops setmanals, la qual 
cosa no representa cap cost 
addicional. Des d’ara, el ser-
vei tindrà lloc els dilluns, els 
dimecres i els divendres a les 
urbanitzacions esmentades, 
mentre que al nucli el rebuig 
es retirarà tots els dies de la 
setmana menys els diumen-
ges i els dimecres.
Recordem que pera  al reco-
llida de voluminosos que es 
fa setmanalment a les urba-
nitzacions es pot utilitzar el 
telèfon 900 701 073.

Canvis en la recollida 
de residus a Serra Alta i 
Can Fosalba
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Per segon any consecu-
tiu els veïns i veïnes de 
La Torre de Claramunt 

es van tornar a bolcar amb la 
Xocolatada Solidària, que sota 
el lema “Taca’t pel càncer in-
fantil, comparteix amb els teus 
una xocolatada que dona mol-
ta vida!” va tenir com a finali-
tat, recaptar fons per a la lluita 
contra el càncer infantil.
El recapte aconseguit durant 
aquesta segona edició va ser 
de 888,91 euros que es desti-
naran íntegrament a projec-

tes pioners de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona per 
al diagnòstic i tractament del 
càncer infantil. 
La xocolatada va estar acom-
panyada de ball, música am-
bient i amb l’actuació del Mag 
BON petits i grans van poder 
gaudir d’una tarda màgica. 
Durant la jornada també es 
van vendre amb la mateixa fi-
nalitat les polseres solidàries 
Candela.
Aquesta activitat és iniciativa 
d’un grup de pares de l’escola 
La Torre sota l’empara i amb el 
suport de l’AMPA.

Més d’un centenar de 
persones es bolquen amb 
la Xocolatada Solidària de 
La Torre de Claramunt BRUFAGANYA / LA VEU 

Un dels diferents àm-
bits de “Sant Magí 
2020” és la protecció, 

classificació i divulgació de la 
flora i la fauna de la Brufaga-
nya. Amb aquesta finalitat els 
dimarts de cada setmana en 
Jordi Solé, Joan Teruel i Josep 
Maria Amatller, tots ells dels 
Amics de Sant Magí, dediquen 
algunes hores a caminar per 
boscos i camins, per trobar i 
analitzar tot tipus de plantes. 
Per aprofundir més en els seus 
coneixements s’ha demanat la 
col·laboració de Josep Nuet 
Badia, botànic i cartògraf, un 
dels fundadors de l’Equip de 
Recerca Botànica del Centre 
Excursionista de Catalunya. 
El dia dimecres 29 de gener 
es va celebrar, a Santa Colo-
ma de Queralt i a Sant Magí, 
una jornada tècnica a càrrec 
de l’esmentat Josep Nuet, ano-
menada “Les eines digitals en 
l’estudi de la flora” i va estar 
dividida en tres blocs:
- En el primer bloc, a la sala 
gran del castell de Santa Co-
loma, es va donar una visió 
general de la feina d’estudi de 
la fitodiversitat i de les eines 
informàtiques que poden 
ajudar (Catalunya offline, 
Zamiadroid) i del programa-
ri B-VegAna.

- El segon bloc consistia en 
recollir dades amb l’aplica-
ció Zamiadroid i el programa 
B-VegAna directament als 
boscos de Sant Magí.
- Finalment acabava la jorna-
da amb una nova sessió a la 
sala gran del castell per intro-
duir dades i publicar-les a dis-
positius mòbils i ordinadors, 
gestió dels fitxers, extracció de 
dades en llistes i catàlegs, etc...  
A la xerrada hi van assistir, a 
més d’alguns membres de la 
secció de botànica dels Amics 
de Sant Magí, la tècnica de tu-
risme del Consell Comarcal 
de la Conca Maite Fusté.
El diumenge 9 de febrer el 
mateix Josep Nuet va acom-
panyar el grup de Recerca 
Botànica del Centre Excursio-

Recerca i classificació de la flora, una 
activitat de Sant Magí 2020

nista de Catalunya a fer la seva 
sortida mensual, aquesta ve-
gada a la Brufaganya. El grup 
el formaven una quinzena de 
persones i els van acompanyar 
també durant una estona al-
guns membres dels Amics de 
Sant Magí que ja havien par-
ticipat el la jornada del mes de 
gener. 
Després d’un bon esmorzar a 
la Capella de les Fonts el grup 
es va dirigir al barranc del Pi 
de la Fou on van començar a 
fer la recerca. Durant el dia i 
fins ben entrada la tarda van 
seguir tot el barranc fins dalt 
a Rocamora i també tota la 
carena de Rocamora fins a les 
pallisses i van anar anotant 
tot tipus de plantes fins a 134 
plantes diferents. 

h
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VALLBONA D’A / LA VEU 

El passat dimecres 19 de 
febrer, la vicepresiden-
ta  de la Diputació de 

Barcelona, Carmela Fortuny 
va reunir-se amb l’alcaldessa 
de Vallbona, Meritxell Baqué 
acompanyada del regidor, 
Roc Farreras,  per lliurar l’es-
tudi de mobilitat urbana del 
municipi i conèixer la realitat 
i les necessitats del territori i 
les problemàtiques del mu-
nicipi. Entre altres es va trac-
tar l’obertura de la piscina, el 
pla econòmic financer que té 
aquest any l’ajuntament, la 
zona de mobilitat peatonal al 
voltant de l’escola, etc.
D’altra banda, la diputada, va 
fer entrega de l’estudi de mo-

bilitat urbana del municipi,  
un treball que té com a objec-
tiu millorar la qualitat de mo-
bilitat dels vianants i fomen-
tar l’ús racional del transport 
privat. L’estudi fixa diferents 
propostes orientades a afavo-

Carmela Fortuny, visita Vallbona i 
lliura l’estudi de mobilitat urbana

rir la mobilitat dels vianants, 
la utilització racional del ve-
hicle privat, fomentar ús de 
la bicicleta, eliminació de les 
barreres arquitectòniques, 
millorar de la seguretat vià-
ria, entre altres. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia ce-
lebra la rua i ball de 
Carnestoltes el proper 

dissabte 29 de febrer, amb des-
filada de disfresses pels carrers 
del poble, ball al Pavelló, pre-
mis per a les millors disfresses i 
més festa durant la nit a la sala 
Jaume Calveras.
El punt de trobada per a tots els 
participants serà a la plaça de 
l’Església a partir de dos quarts 
de 7 de la tarda. La rua de Car-
nestoltes recorrerà els carrers 
de la vila acompanyats de les 
Gralles i Tabals de Capellades 
fins al Pavelló, on la festa con-
tinuarà amb l’actuació musical 
del Grup Rovell d’Ou i s’anun-
ciaran els guanyadors de les 
disfresses en categoria infantil 

de 0 als 13 anys i en categoria 
familiar de comparsa.
I a partir de dos quarts d’11 
de la nit la festa continuarà a 
la sala Jaume Calveras, amb 
més música, Dj i l’entrega dels 

Vallbona d’Anoia celebra aquest cap de 
setmana la rua de Carnestoltes

premis al concurs de disfres-
ses dels participants majors 
de 14 anys, en les categories 
de disfressa individual o de 
parella i la categoria de com-
parsa o grup.

CARME / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 23 de febrer es va 
celebrar a Carme la 

festa del Carnestoltes.
Va ser una celebració força 
concorreguda, en la que hi 
van prendre part una gran 
quantitat de nens i nenes, fa-
mílies i grups lluint les seves 
disfresses. 
La festa va començar amb les 
inscripcions als concurs de 
disfresses, per donar pas, tot 
seguit, a una rua pels carrers i 
places nucli antic, amenitzada 
pel grup La Cremallera... un 
clàssic d’aquesta festa.
De tornada al teatre, es va 

prosseguir amb la desfilada de 
disfresses, amb molta disbauxa 
i unes coreografies molt treba-
llades.
A continuació, el jurat del con-
curs va fer públic el seu vere-
dicte i va entregar els premis 
corresponents. Les disfresses 
premiades van ser: Mary Pop-
pins i Les meduses, en la cate-
goria individual o en parella i 
La granja de la Llar d’infants i 
La banda dels dòlars, en la de 
grups.
El final de festa va comptar amb 
pilotes gegants, confeti i molta 
xerinola per part dels assistents, 
engrescats pels músics i el seu 
bon humor. L’acte va acabar 
amb un berenar per a tothom!.

Carnestoltes a Carme

EL BRUC / LA VEU 

Montserrat i camps d’oliveres, 
una excel·lent combinació. Un 
paisatge d’oliveres al peu de 
Montserrat és singular, únic, 
és el diferencial que caracterit-
za el peudemont del Bruc.
Els olis del Parc Natural de 
Montserrat provenen, prin-
cipalment, de la varietat au-
tòctona d’oliva vera, tot i que 
també es conrea el palomar i 
l’arbequina.

Durant aquesta cinquena 
edició del tast d’olis joves del 
Bruc, es farà una presentació 
i divulgació de la seva genèti-
ca, els caràcters agronòmics i 
els caràcters sensorials. Poste-
riorment procedirem a fer la 
presentació i cata d’aquests 
olis amb els seus productors.
Finalment, maridarem la jor-
nada amb una degustació gas-
tronòmica del món de l’oli a 
càrrec del Restaurant Sant Je-
roni del Bruc.

 

5è Tast d’Olis Joves del Bruc

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
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CALAF / LA VEU 

Un any més, des de 
l’Associació La Pol-
seguera de Calaf en 

col·laboració amb la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament or-
ganitzen la Festa del Pellofa, el 
carnaval de Calaf, que tindrà 
lloc el divendres 28 i dissabte 
29 de febrer. 
El divendres 28 de febrer a les 
10.30h començaran les acti-
vitats amb una rua escolar de 
carnestoltes on hi participaran 
la llar d’infants, l’escola i l’ins-
titut. A les 11.30h, al pati de 
l’Escola es realitzarà l’espec-
tacle infantil “Que comenci la 
festa” amb Jaume Ivars.
A partir de les 22.30 h a l’enve-
lat situat al pàrquing de l’antiga 
serradora tindrà lloc la “Club 
Super 3 Party”, on es convida a 
tothom a venir disfressat d’al-
gun personatge de dibuixos 
animats. A més, aquest any 
es repetirà el torneig de “beer 
pong”. Durant la nit, tres disc 
joqueis amenitzaran la festa: 
dj Desviades, dj Stop the Dra-
ma i  Virgi Energy. 
El matí del dissabte 29 de fe-
brer es durà a terme el concurs 
de botigues. La comissió de 
carnaval passarà pels establi-

ments participants per veure 
l’ambientació i disfresses dels 
botiguers. 
A les 16.30 hores s’iniciarà, 
des del Casal de Calaf, la Gran 
Rua del Pellofa amb el con-
curs de carrosses i comparses. 
El recorregut estarà amenitzat 
per diferents batucades i cul-
minarà amb el pregó de les 
Reines Pellofa i l’entrega de 
premis a l’envelat. A més, en 
acabar hi haurà una estona de 
música enllaunada perquè els 
més petits puguin gaudir tam-
bé de la seva revetlla. 
A les 21.00 hores tindrà lloc 
la XIV Mamada, el multitu-
dinari i popular corre bars de 
carnaval, que començarà a la 
plaça dels Arbres. Recorrerà 
diversos bars de Calaf i s’aca-
barà a l’envelat al ball de dis-
fresses.
Seguidament, a les 00.00 ho-
res, tindrà lloc el Gran Ball de 
disfresses que enguany comp-
tarà amb la música de l’Or-
questra Mitjanit, Sixtus i dj 
Markus Wolf. A les 03.30 de la 
matinada hi haurà l’entrega de 
premis a les millors disfresses 
participants en el ball. El preu 
per entrar és de 5 euros per a 
persones disfressades i 7 euros 
per a no disfressades. 

ARGENÇOLA / LA VEU 

El Trill, Associació cultu-
ral del terme d’Argenço-
la organitza el diumenge 

1 de març, la matinal d’inter-
canvi de llavors, que enguany 
compleix nou anys, vol ser un 
espai on els amants, aficionats i 
professionals del món de l’agri-
cultura intercanvien experièn-
cies i coneixements, a més de 
retornar al cicle de cultiu, lla-
vors de varietats que tenen el 
perill de quedar en l’oblit. L’en-
torn del municipi d’Argençola, 
privilegiat, ens ha acompanyat 
en totes les edicions.
Les activitats de diumenge 
començaran a les 9 del matí, 
amb una caminada popular 
“Matinals del Trill 2020” Ruta 
de la Serra de la Portella, per 
participar-hi cal inscripció 
prèvia a la plana web del Trill 
www.eltrill.org.
També compta amb una Jor-

9a Matinal d’intercanvi de llavors de la Catalunya 
interior d’Argençola

Calaf es prepara per a la 
Festa del Pellofa

nada Tècnica PAT, “Visió d’un 
món on viure des de la perma-
cultura”, a la Sala polivalent de 
l’Ajuntament d’Argençola.
Durant tot el matí s’habilitarà 
un espai de trobada on inter-
canviar llavors i un petit mer-

cat de productes de proximitat, 
on podreu esmorzar i a les 2 
del migdia participar en el di-
nar popular amb la degustació 
d’una paella de verdures, amb 
vins i caves del Viticultors de la 
Conca d’Òdena.
Les llavors que any rere any 
són l’element aglutinador de la 

jornada prenen un punt més 
de protagonisme des de l’edi-
ció passada, on a part d’estar 
exposades per què cada un dels 
participants es pugui endur les 
que li puguin interessar men-
tre deixa les seves pròpies, es 
fa una tasca de caracterització 
d’aquestes llavors. L’objectiu 

d’aquest segon pas és que to-
tes i cadascuna de les persones 
que participen en la matinal, 
en aportar els seus exemplars, 
ens informin de les particulari-
tats d’aquests. Per la qual cosa, 
us demanarem que, abans d’en-
trar ens ompliu una fitxa amb 
informació sobre les llavors 
que porteu vosaltres en l’in-
tercanvi. Per fer aquesta tasca 
més efectiva, els voluntaris de 
l’associació el Trill, estaran a la 
vostra disposició per resoldre 
els dubtes que podeu tenir.
Les llavors presenten un pa-
trimoni genètic que l’home ha 
tardat milers d’anys en modelar. 
Des que les llavors comercials 
han entrat de ple en el món de 
l’agricultura, aquest patrimoni 
s’ha vist escapçat quasi en la 
seva totalitat. Aquesta matinal 
pretén posar el seu granet de 
sorra per què les llavors ances-
trals que encara sobreviuen, ho 
continuen fent.
En cas de mal temps la mati-
nal es farà en espais coberts.

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 16 � / 13 �

28/29 FEB / 1 MAR

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2020

TEATRENI CON TRES VIDAS 
QUE TUVIERA

 (MADRID)

UN IMPACTANT ESPECTACLE BASAT EN L'ENTREVISTA DEL PERIODISTA 

JORDI ÉVOLE A L'EXTERRORISTA IÑAKI REKARTE. UNA INVITACIÓ AL DIÀLEG 

I A LA PRESA DE PARTIT ESTRENADA AMB ÈXIT A MADRID.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

DE JOSÉ PASCUAL ABELLÁN 
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MONTMANEU / LA VEU 

La festa va començar 
dissabte a les 18 hores 
amb una cercavila de 

carnestoltes pels carrers del 
nostre municipi, molt partici-
pada pels veïns de Montma-
neu i pobles de l’entorn, amb 
l’animació del reconegut grup 
¾ de 15. La cercavila va aca-
bar a la “Sala” de Montmaneu 
amb una desfilada de disfres-
ses i una gran xocolatada per 
a tothom.
El diumenge pel matí, a partir 
de les 8:00 hores, els calderes 
van fer l’encesa dels focs per 
posar a bullir les 5 calderes, 
més la caldera juvenil que 

enguany ha estat elaborada 
per l’Ot Palmés i l’Oriol Cruz, 
sota la supervisió del mestre 
calderer Josep Parera. Durant 
tot el matí, el públic va poder 
passejar per tota la població 
gaudint de les nombroses 
parades d’artesania i alimen-
tació ubicades als carrers del 
nostre municipi.
Com cada any, a les 9:00h tot-
hom qui va voler, va poder 
gaudir del tradicional esmor-
zar de les viandes de l’hostal, 
botifarra blanca, negra, can-
salada, ou ferrat, vi i aigua. 
A partir de les 11:00 hores, 
diversos cantants repartits 
pel nucli de Montmaneu, van 
interpretar fragments d’òpera 

CALAF / LA VEU 

A conseqüència dels 
canvis en les condi-
cions de potabilitat 

de les aigües del servei mu-
nicipal d’abastament de Ca-
laf pels efectes de les pluges 
del temporal Glòria del 20 
de gener d’enguany, en data 
3 de febrer es va declarar la 
no potabilitat per contin-
guts de nitrats per sobre de 
50 mg/l.
El motiu va ser que les 
pluges van comportar un 
augment significatiu del 
contingut de nitrats de les 
aigües superficials de la 
riera de Mantellí, i també 
en els pous del Molí i en el 
punt de compra a Calon-

ge de Segarra. Com a me-
sura addicional es va posar 
en funcionament el pou del 
Rector i es van adaptar les 
proporcions d’aigua captada 
en les tres fonts de subminis-
trament (riera Mantellí, pou 
del Rector i pou del Molí) a fi 
i efecte d’aconseguir que tots 
els paràmetres de potabilitat 
complissin amb el que esta-
bleix el decret 140/2003. 
Tot i el descens progressiu 
dels nitrats des del 6 de fe-
brer però, s’ha mantingut un 
nivell de terbolesa de l’aigua. 
Per això, l’Ajuntament de Ca-
laf va convocar una reunió 
amb Aigües de Manresa i el 
Departament de Sanitat que 
s’ha realitzat avui dimarts 
25 de febrer on s’ha valorat 

la situació i on el consistori 
ha demanat emprendre amb 
urgència les mesures neces-

sàries per revertir la situació. 
En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Calaf ha sol·licitat 

a Aigües de Manresa que 
a partir de demà es realit-
zin les operacions de ne-
teja del dipòsit regulador 
i  la purga de xarxa per tal 
de facilitar la renovació de 
l’aigua de la xarxa i accele-
rar el procés de millora de 
la qualitat.
Aquestes operacions de 
purga a la xarxa poden 
afectar transitòriament i 
per temps molt limitat la 
pressió de subministra-
ment en alguns punts. Tan-
mateix, Aigües de Manresa 
informa que les condicions 
de les aigües de captació 
poden empitjorar de nou 
en cas repetir-se episodis 
de pluja molt intensa. 

És manté l’avís de no consumir l’aigua de l’aixeta de Calaf 
fins buidar, netejar i purgar tota la xarxa

molt conegudes. A les 12:00 
hores els Moixiganguers 
d’Igualada van oferir una 
gran actuació castellera amb 
tres pilars de quatre de salu-
tació, un set de sis, un tres de 
set, un quatre de set amb agu-
lla i un vano de cinc , tots ells 
amb èxit.
A la sortida de missa, es va 
fer el nomenament del calde-
rer d’honor que aquest any va 
ser l’Hble. Sr. Damià Calvet 
Valera, Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya, l’Hereuet 
i la pubilla de Montmaneu, 
Guillem Paín i l’Abril Sama-
ranch li van fer entrega d’una 
reproducció de les calderes 

Montmaneu va celebrar amb gran èxit la tradicional 
Festa de la Caldera

de Montmaneu.
A les 14:00 hores i després de 
la benedicció de les calderes, 
a càrrec del mossèn Enric 
Garcia, es va fer el reparti-
ment de les 6 calderes entre 
tot el públic assistent.
A les 18:30 hores, l’humorista 
Fel Faixedas va fer un diver-

tit monòleg interactiu, que va 
fer gaudir al nombrós públic 
assistent.
Des de l’Ajuntament agraïm 
a tots els veïns que van par-
ticipants a la cercavila del 
carnestoltes i als calderers i 
calderera que van elaborar les 
magnífiques calderes.

El conseller Calvet acompanyat de l’alcalde de Montmaneu 
i l’alcalde d’Igualada
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Un Igualada sense idees perd a Vilafranca
FUTBOL / LA VEU 

FC VILAFRANCA 1
CF IGUALADA 0

Els igualadins visitaven 
la capital de l’Alt Pe-
nedès per enfrontar-se 

a un equip de la zona alta de 
la classificació, que tenia for-
ces baixes.  No obstant això, 
el matx es va desenvolupar 
segons els interessos dels lo-
cals: joc molt travat amb molt 
migcampisme i sense excessi-
va profunditat. Amb aquesta 
dinàmica, durant els primers 
quaranta-cinc minuts només 
es van veure arribades a l’àrea 
a partir de jugades a pilota 
aturada. No hi havia manera 
de trobar la porteria del rival. 

Així va ser com es va arribar 
al descans amb l’empat a zero.
A la represa, la tònica era la 
mateixa. Joc molt directe, 
sense que hi hagués control 
per part dels dos equips. Però 
una errada de contundència, 
al minut 71, per part dels 
anoiencs, va fer que els locals 
s’avancessin en el marcador. 
A partir d’aquell minut, ja no 
es va jugar més. Moltes inter-
rupcions que no permetien 
que el joc s’anés desenvolu-
pant de manera normal i els 
minuts van anar caient fins 
arribar al final del duel.
Dura derrota, que ha de fer 
reaccionar als blaus, que la 
setmana vinent viatgen fins a 
Peralada per jugar la següent 
jornada.

El Monbus CB Igualada perd un partit que no va 
dominar en cap moment
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 76
SESE 77

E l Monbus CB Iguala-
da venia de derrotar 
amb solvència a do-

micili als Maristes Ademar. 
Aquest passat dissabte 22 de 
febrer tocava rebre a les Co-
mes la visita del MCNTEAM 
SESE. El partit començava 
amb una alta intensitat per 
part visitant que no permetia 
que els igualadins entressin 
en el partit i que fossin els 
visitants qui arribessin al fi-
nal del primer període amb 
avantatge, 17-19.
El segon període seguiria 

amb la mateixa tònica, el lo-
cals no trobaven encert des 
de la distància i això perme-
tia als visitants seguir-se im-
posant en el marcador, per 
sis punts de diferència a la 
mitja part.
A la represa, les defenses dels 
dos equips s’imposaven als 
atacs, els 5 primers minuts 
van ser dominats pels visi-
tants i els 5 últims pels locals 
que deixaven el marcador 
parcial del quart empatat a 
16 i es mantenia la diferència 
de 6 punts a favors del SESE 
en el marcador a falta de 10 
minuts de partit.
En l’últim període els igua-
ladins aconseguien trobar 
una mica més el seu ritme 

i encert de 3, però graciés a 
triples des de llarga distància 
dels barcelonins, no aconse-
guien capgirar el marcador. 
El Monbus CB Igualada va 
tenir l’últim llançament per 

forçar la pròrroga, però fi-
nalment no va ser possible. 
Resultat final de 76 a 77 que 
significa la quarta derrota 
del Monbus CB Igualada. 
Balanç de 15 victòries i 4 

derrotes per als igualadins 
que mantenen la segona pla-
ça del grup C-A de lliga EBA. 
Aquest cap de setmana els 
toca visitar al Martorell.

sinergiah2o.com

Tel 659 43 09 14
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BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 69
CB ROSER 59

El passat dissabte l’Any-
time Fitness CB Igua-
lada va disputar a 

casa el partit contra un dels 
grans equips de la categoria, 
el CB Roser. Des de l’instant 
inicial es va poder apreciar 
un gran joc col·lectiu local, 
aconseguint així un primer 
avantatge en el marcador. 
Més endavant l’enfrontament 
es va endurir i les defenses 
van passar a ser protagonis-
tes per part dels dos equips, 
igualant-se el resultat. Du-
rant la segona part, l’equip 

igualadí va tornar a imposar 
la seva superioritat, sobre-
tot en el joc interior, on de 
mica en mica va aconseguir 
augmentar la diferència en el 
marcador amb un estil de joc 
molt marcat i mostrant una 
gran disciplina tàctica que 
va donar la victòria a l’equip 
local. Així el marcador final 
era de 69-59 

Fitxa tècnica
Parcials 20-13 16-20 18-9 
15-17 
Anotadores: Compte (0), 
Carner (6), Gener (0), En-
rich (0), Lamolla (21), Jane 
(10) Amatlle (5), Aniento 
(3), Escuert (10), Lauren (10) 
Segues (4), Carrasco (0).

El joc interior dona 
la victòria a l’Anytime 
Fitness CB Igualada

L’Igualada Rigat es deixa anar en els 
últims 15 minuts i cau derrotat

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 3
CH CALDES 7

L ’Igualada Rigat va per-
dre per 3 gols a 7 en el 
partit que l’enfrontava 

al Caldes, derrota que els fa 
perdre la quarta plaça – tot i 
que hi ha un empat a 40 punts 
amb el CE Noia, que és tercer 
-. Després d’una primera part 
molt igualada, els del Vallès 
Oriental van reeixir al segon 
temps i van sentenciar el par-
tit, després d’una jugada que 
va anul·lar l’hipotètic 3 a 1 a 
favor de l’Igualada Rigat que 
va desconnectar als arlequi-
nats del matx.
A la primera part, els igua-
ladins van remuntar un gol 
inicial i matiner de Ferran 

Rosa amb una diana de Ro-
ger Bars, en la segona acció 
d’un llançament de penal, i 
una altra de Tety Vives, amb 
un tir llunyà a mitja alçada. 
Amb el 2-1 i una primera 
part igualada es va arribar al 
descans.
A la segona part, passada 
la mitja hora de joc, Jordi 
Méndez va fer el que podria 
haver estat el 3 a 1. La pilota 
semblava haver entrat però 
Gerard Camps, el porter vi-
sitant ha va treure la bola rà-
pidament i la parella arbitral 
formada per Ivan González i 
Tània Pardo van anul·lar la 
diana, al·legant no haver-ho 
vist. Per segon partit conse-
cutiu els àrbitres no van con-
cedir un gol totalment legal 
a l’Igualada, l’altre va ser el 
penal de Jordi Méndez que 

hauria estat el seu setè gol 
contra el Taradell i que va 
sortir de la porteria després 
de tocar-ne el pal interior.
Aquesta decisió va descen-
trar d’una manera excessiva 
als jugadors arlequinats que 
van veure com en 13 minuts 
el Caldes els castigava amb 
un parcial duríssim d’1 a 6. 
Rosa va fer el 2 a 2 i després 
Rovira, Jiménez (2), Chris-
tian i el mateix Rosa van fer 
explotar un marcador que 
Bars va maquillar amb un 
gol al segon pal a falta de 15 
segons.
Ara, els arlequinats prepa-
raran el partit contra el seu 
immediat perseguidor, el 
Reus, amb la lliçó apresa del 
que no es poden permetre 
de repetir contra el Barcelos 
a la WSE Cup.

Foto: Xavier Garcia
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L’IHC torna a convocar 
eleccions després que no 
es presentés ningú
HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada HC ha de tornar 
a repetir el procés electoral 
després que no es presentés 
cap candidatura en les elec-
cions convocades a finals de 
l’any passat. Així doncs, l’ac-
tual junta gestora del club ha 
fet una segona convocatòria a 
la presidència de l’entitat. El 
passat dilluns, 24 de febrer, 

s’obria el termini per presen-
tar les candidatures, que es 
tancarà el proper 10 de març. 
Aquell dia es proclamaria la 
candidatura guanyadora en 
cas que només se’n presentés 
una, i en cas que hi hagués 
més d’un candidat es celebra-
rien les eleccions el proper 4 
d’abril, coincidint amb el par-
tit d’OK Lliga contra el CH 
Palafrugell.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

En una jornada on els 
dos equips sènior des-
cansaven, les iguala-

dines del FEM15 ‘A’ guanyen 
els dos partits del cap de 
setmana, sumen sis punts, i 
tenen la classificació directa 
al Campionat de Catalunya a 
tocar.
Divendres es desplaçaven a 
Sant Vicenç de Castellet per 
sumar els tres punts contra 

un equip ‘hostil’ que va po-
sar molts pals a les rodes a 
les igualadines per empor-
tar-se la victòria per 1 a 8.
El diumenge, a Les Comes, 
partit plàcid contra un Mar-
tinenc voluntariós però que 
no va poder evitar la clara 
victòria igualadina (11-0) i 
que deixa a les blaves a un 
pas del Campionat de Cata-
lunya.
De classificar-se pel Cam-
pionat de Catalunya, aquest 

grup participaria en la fase 
final d’aquest Campionat per 
quarta ocasió consecutiva, 
guanyant en la darrera edi-
ció la medalla de bronze com 
a tercer millor equip de Ca-
talunya. Precisament aquest 
mateix equip, serà un dels 
finalistes als Premis Neptú, 
en la categoria ‘Equip base 
femení més destacat’, que se 
celebrarà a l’Ateneu Iguala-
dí, el proper diumenge 8 de 
març.

El FEM15 ‘A’ DE l’IFHCP té a tocar 
la classificació directa per al 
Campionat de Catalunya

RUGBY / LA VEU 

Dissabte els sot 16 de 
l’Anoia Rugby Club i 
l’Esparreguera Rug-

by Club es desplaçaven fins 
a Martorell per jugar el partit 
corresponent a la novena jor-
nada de la lliga regular de ter-
cera en front el conjunt for-
mat pel Rugby Club Martorell 
i el Rugby Club Cornellà.
Des de l’inici del matx es va 
veure que el domini era pel 
conjunt de l’Anoia i l’Espar-
reguera i que el protagonis-
me el tindria la línia de tres 
quarts amb constants car-
reres que acabaven gairebé 
sempre en assajos mentre 
que la defensa s’encarrega-

va de parar els atacs, menys 
nombrosos, del Marto-
rell-Cornellà.
Els Hipovikings, doncs, arri-
baven a la mitja part amb un 
avantatge de 20 punts amb 
un 7 a 27 al marcador.
La segona part va seguir en 
la mateixa tònica i tot i que 
l’equip de casa ho va intentar 
amb una mica més de força 
el tanteig final de 17 a 67 ex-
plica perquè, ara mateix, els 
de l’Anoia i l’Esparreguera 
son líders provisionals de la 
classificació.
Ara toca preparar el pro-
per partit que es disputarà a 
casa a Les Comes d’Igualada, 
demà dissabte 29 amb la vi-
sita dels Cérvols de Cervelló.

El Sots-16 de l’Anoia 
Rugby segueix sumant

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Els benjamins de la casa 
van poder demostrar 
el seu nivell de joc a 

Sabadell davant un Gadex B 
que, tot i plantar cara, no van 
poder dominar les 3 parts del 
partit, i batre només en una 
sola vegada, al porter iguala-
dí. Els visitants, en aquests cas 
els igualadins, van donar-ho 
tot per poder guanyar amb 
claredat i seguir segons ens la 
classificació i seguir lluitant 
per estar entre els 4 millors i 
poder disputar el play off. 

Gadex 1 - Aleví HLI 6
Partit ràpid i fàcil el que es va 
disputar darrera el benjamí el 
dissabte dia 22 a Sabadell. Els 

alevins, amb l’ajuda dels ben-
jamins, aconseguien, durant 
la primera part, un bon avan-
tatge en el marcador gràcies 
a les jugades entrenades i la 
bona defensa empleada dins 
a pista. En la segona meitat, 
va seguir la tònica de la pri-
mera, encara que les jugades 
eren més relaxades i s’inten-
taven provar jugades cara els 
pròxims partits. 

Tucans 2 - Infantil HLI 2
Matx  molt intens, on els dos 
equips van estar molt igua-
lats, però la manca d’encert de 
cara a porteria feia que l’em-
pat quedés curt, havent donat 
tot el possible per guanyar el  
partit. Tot i així, els jugadors i 
entrenador estaven molt con-

tents per aquest empat.

Infantil HLI 1 - Rubí A 7
Segon partit del cap de set-
mana pels infantils i compli-
cat, ja que es jugava contra el 
primer classificat en la seva 
categoria a la Lliga catala-
na. Tot i això, en la primera 
part es va aguantar el resul-
tat d’1-3, on la concentració 
dels jugador no minvà en 
cap moment. Tot i la derrota, 
els infantils segueixen fent 
equip i mirant ja els pròxims 
partit per disputar la tercera 
seu or infantil espanyola a 
Elx. 
Aquest cap de setmana a 
Igualada es realitzarà la se-
gona  Seu de la Lliga Plata 
Nacional.

Els equips de la base de l’Igualada HL 
agafen el protagonsime en un cap de 
setmana sense partits del sèniors
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Doble victòria per als primers equips de l’Igualada VC
VÒLEI / LA VEU 

El primer equip mas-
culí, Jorba Sola,  s’en-
ganxa a la victòria i 

aconsegueix la segona conse-
cutiva per sortir dels llocs de 
descens. En un partit irregu-
lar dels locals, marcat per les 
baixes i petites lesions que 
no han deixat disposar de tot 
l’equip en cap partit en els úl-
tims 2 mesos, els igualadins 
guanyaven 3-2 al CV Hospi-
talet, un rival directe per la 
permanència i es situen em-
patats amb el 4t classificat. 
Per la seva banda, primera 
victòria del sènior femení a 
la fase d’ascens a 2a Catala-
na. El primer equip femení 
de l’Igualada Vòlei Club va 
aconseguir els tres punts a 

la pista del CV Torelló. Tot 
i cedir el primer parcial, les 
igualadines van saber entrar 
a temps al partit i mantenir 
el nivell per remuntar el par-
tit fins l’1 a 3 definitiu. Amb 
aquesta victòria, les jugado-
res del SFA es situen amb 5 
punts i a 1 punt de la fase 
d’ascens. 
El SMB va jugar el dissabte a 
casa contra els panteres gro-
gues de Barcelona, el partit 
va ser molt disputat malgrat 
el resultat de 0-3. Els nois 
van jugar amb moltes ganes 
i amb una gran il·lusió.
Finalment, cap de setmana 
de partit per les noies del 
SFB de l’Igualada Vòlei Club 
que s’enfrontaven al Sagrat 
Cor en partit de Fase d’As-
cens a 2a Catalana. Després 

d’un primer set on l’IVC SFB 
va desaparèixer per complet, 
les noies del fortí van treu-
re l’orgull per plantar cara, 

tot i no poder treure més de 
15 punts, tant al 2n com al 
3r set. No va ser fins ales-
hores que es va començar a 

veure un Igualada amb cara 
i ulls que volia lluitar per-
què no caigués la pilota al 
seu camp. 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La població anoienca de 
Piera va ser l’escenari 
que va iniciar la Copa 

Catalana de Trial de Nens 
amb la participació de 32 pi-
lots d’arreu de Catalunya, or-
ganitzat pel Moto Club Piera 
Scan. 
Per primera vegada es va uti-
litzar el nou sistema de pun-
tuació electrònica i que en-
guany es farà servir en totes 
les proves del campionat. El 
trial constava de quatre zones 
naturals i dues d’estil indoor.
Set eren les categories en la 
que estaven distribuits els 
participants: Iniciació, Aleví, 
Aleví8 Elèctrica, Aleví8 Ben-
zina, Base, Promo i Oberta. 
Entre els participants hi ha-
via cinc pilots del Piera Scan, 
aconseguint les següents clas-

sificacions; a la categoria Ale-
ví8 Benzina, victòria del pilot 
txec Richard Kuta amb Beta. 
A Aleví, quarta posició de Pau 
Rafecas i cinquena de Jared 
Ibañez ambdós amb Beta. A 
Promo, segon lloc d’Àlex Me-
dinyà amb TRS i quart Bernat 

Vendrell amb Beta.
Aquest proper diumenge 
dia 1 de març es disputarà 
la segona prova puntuable 
a Esplugues de Llobregat i 
que a la vegada puntuarà pel 
Campionat Provincial de 
Barcelona.

Piera inaugura la Copa Catalana de 
Trial de Nens

CNI / LA VEU 

Aquest diumenge, 1 
de març, es presen-
taran a la Piscina 
Municipal de Les 

Comes els diferents equips 
i seccions del Club Natació 

Igualada. L’acte començarà a 
les 7 de la tarda, està obert a 
tot el públic.
En properes edicions de La 
Veu podrem veure un recull 
fotogràfic d’aquesta presenta-
ció.

El CNI fa la presentació 
dels equips i seccions 
aquest diumenge
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La gala dels Premis Neptú 2020 posarà l’accent en 
l’esport femení d’Igualada
ESPORT / LA VEU 

La celebració de la fes-
ta dels Premis Neptú 
2020 coincidirà amb 

la commemoració del 8 de 
Març, Dia Internacional de 
la Dona. Aprofitant aquesta 
circumstància, l’edició d’en-
guany posarà especial èmfasi 
en el reconeixement de l’es-
port femení. Així, a banda 
d’adherir-se a la campanya 
#ThoEstasPerdent, impulsa-
da per la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Fí-
sica, l’Institut Català de les 
Dones, la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i 
el CAC, es lliurarà una men-
ció al Club Bàsquet Igualada 
i l’Escola Pia, els dos clubs 
de la ciutat que van liderar la 
capitalitat del bàsquet femení 
i s’atorgarà el Premi de reco-
neixement personal a Laura 
Orgué, referent de l’esport 
igualadí i que es va retirar 
l’any passat.
D’altra banda, cal destacar 
també que aquests Premis 
Neptú premien els esportistes 

destacats durant l’any en què 
Igualada ha estat Ciutat Eu-
ropea de l’Esport. En aquest 
sentit, la tinenta d’alcalde i 
regidora de Promoció de la 
Ciutat i Esports, Patricia Illa, 
valora que “aquesta gran fes-
ta de l’esport igualadí és una 
mica el punt final d’aquests 
dotze mesos, que han estat 
intensos i trepidants. Per 
això el tanquem amb la sa-
tisfacció dels beneficis que 
ha aportat. Tota la feina que 
s’ha fet ha permès posar en 
valor el teixit esportiu de la 
ciutat, atraure esdeveniments 
esportius, construir equipa-
ments impulsats amb visió de 
futur i, en definitiva, potenci-
ar una ciutat esportiva i acti-
va”. Illa també ha volgut des-
tacar que “aquest ha estat un 
èxit col·lectiu i, per tant, cal 
agrair l’esforç i la complicitat 
de la ciutadania, dels clubs i 
de les entitats”.
Pel que fa als finalistes, les 
esportistes que opten a la dis-
tinció individual són Cora 
Salas (CAI), Anna Noguera 
(CAI Secció Triatló) i Laura 

Rodríguez (CNI). I els fina-
listes masculins són Marc 
Sánchez (CAI), Albert Mo-
reno (CAI Secció Triatló) 
i Joan Masip (Club Tennis 
Taula Borges).
Opten al premi a esportistes 
que més han destacat en es-
ports col·lectius Carles Fons 
(CBI), Pedro José Calvo 
(CFI) i Sergi Pla (IHC), i No-
elia Garcia (CFI), Maria Diez 
(Club Patí Manlleu) i Teresa 
Bernadas (Club Patí Voltre-

gà).
Els finalistes que opten al 
premi en l’apartat d’espor-
tista promesa són Pol Roca 
(CAI), Aleix Marimon (IHC) 
i Òscar Diez (CN Cervera), 
i Carla Bisbal (CAI), Rocío 
Montes (CV Monjos) i Anna 
Sánchez (CFI).
En l’apartat d’entrenadors, 
els finalistes són Jordi Mar-
tí (CBI), Francesc Martínez 
(CFI) i Teresa Torrents 
(IFHCP), i en l’apartat d’esde-

veniments esportius, opten al 
premi la final de la Superco-
pa de Catalunya d’Handbol, 
organitzada pel CH Iguala-
da, i el Campionat d’Espa-
nya del Clubs de Frontennis 
Olímpic, organitzat pel Club 
Frontennis Igualada. Pel què 
fa als equips base femenins 
finalistes són l’Infantil A del 
CBI i el Fem 14 de l’IFHCP, i 
els masculins són l’Infantil A 
del CHI i l’Infantil A del CFI.

ESQUAIX / LA VEU 

El circuit de 3a de la 
federació catalana va 
passar per Igualada 

amb domini local.
L’esmentada final la van jugar 
l’igualadí Nil Munné i el llei-
datà però resident a Igualada 
Toni Fernández guanyada 
pel primer per 4-1, 11-4, 11-
9, 11-2. Per arribar a la final 
el Nil va guanyar als igua-
ladins Joan Llorach i Carles 
Sánchez a quarts i al vallesà 
Ferran Amaro a semis, men-
tre que Toni Fernández ho va 
fer a 1a ronda davant el local 
Javi Fajardo,  Josep Martínez 
del St Andreu i Oriol Herre-
ro de Terrassa a semis.
De la resta d’igualadins tam-
bé cal destacar 7è lloc del Ser-

gio Rivero, el 8è de la Montse 
Fajardo en gran forma, el 12è 
lloc del Pau Doncel mentre 

Nil Munné domina la prova del 
circuit de Tercera

que el Sergi Rivero jr. i l’Eric 
Morillas ho va fer en la 16a i 
17a posició final. CICLISME / LA VEU 

El passat dilluns 17 de 
febrer el ciclista igua-
ladí Xavier Fernández 

va viatjar a terres uruguaia-
nes per reunir-se amb el seu 
nou equip, l’ALAS ROJAS de 
Santa Lucia, un dels equips 
més importants a nivell na-
cional a l’Uruguai.
L’igualadí disputarà amb el 
seu nou equip del 23 al 29 de 
febrer les Rutas de America 
(7 etapes en línia i 1 contrar-
rellotge amb 208km ja a la 
primera etapa), varies cur-
ses locals i la Vuelta Ciclista 
a Uruguay 2020 (10 etapes 
amb una contrarellotge) del 
3 al 12 d’abril, compartint pi-

lot amb equips continentals.
Una nova etapa per al ci-
clista igualadí en l’àmbit del 
ciclisme internacional 12 
anys després d’haver compe-
tit ja a la Vuelta al Uruguay 
2008 amb l’equip Aragonès 
Renault Auto4

El ciclista igualadí Xavier 
Fernández se’n va a 
competir a Uruguai

Aquest dissabte 9 de febrer 
els primers equips del CBI juguen a Les Comes!

17.45 Monbus CB Igualada vs CB Salt 
19.45 Yvette Pons CB Igualada vs CN Terrassa

Seguiu-nos a                                 @CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

Club Bàsquet Igualada
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Aleix Camats i Àlex González (CAI), 
medallistes del CAI al Campionat 
d’Espanya de Llançaments 
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles/
Jocnet, Aleix Camats i 

Àlex González, van assolir el 
Campionat d’Espanya i el sots 
campionat estatal respectius, 
en les proves corresponents 
al 55è Campionat d’Espanya 
d’Hivern de Llançaments 

Llargs Menors, què es va dur 
a terme a les pistes de Caste-
lló, en doble Jornada de dis-
sabte i diumenge, en les cate-
gories corresponents.
Hi participaren 3 atletes del 
CAI, assolint 1 medalla d’Or, 
1d’Argent i 1 lloc de finalista 
en les proves respectives, amb 
una gran actuació global.
Va sobresortir l’actuació  

d’Aleix Camats, Campió d’Es-
panya en el Llançament de 
Disc Sub-16, amb un millor 
intent de 49,76 m., prova en 
la què era  7è  Albert Gil, amb 
36,04 m.
Àlex González es proclamava 
sots campió estatal en la pro-
va del llançament de Javelina 
Sub-18, amb un millor intent 
de 58,98 m., marca personal. 

ATLETSIME / LA VEU 

L’equip Sub-20 femení  
del C.A.Igualada Pe-
tromiralles va assolir 

la 7a posició en la prova cor-
responent, al 55è Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs, 
diumenge passat, al circuit 
del Monte Valonsadero, a Sò-
ria. L’equip Sènior masculí no 
va poder participar finalment 
en aquesta multitudinària 
competició amb els atletes 
capdavanters de l’especialitat 
a nivell estatal, de les catego-
ries Sub-16 fins a Sènior, amb 
la participació d’uns 2.500 
atletes, amb 428 equips entre 
ells el CAI, i amb transmissió 
televisiva per Teledeporte. 
Les Sub-20 del CAI Petromi-
ralles  assoliren una brillant 

7a posició per equips amb 
160  punts, primer equip ca-
talà, entre un total de 26 clubs 
classificats. La millor classifi-
cada individual va ser Anna 
Torras, 23a general amb 
23’22” per cobrir els 5.500 
m. de cursa, seguida de Carla 
Alemany, 44a amb 24’31”, de 
Judit Ibarra, 48a amb 24’45”, 
i de Berta López, 49a amb 
24’46”, entre 118 atletes clas-
sificades.  Es va imposar per 
equips el Grupompleo Pam-
plona Atletic, i la guanyadora 
individual va ser Claudia Gó-
mez - Suanzes San Blas -.
Es van imposar en el Campi-
onat Absolut masculí els atle-
tes del Playas de Castellón, i 
en categoria Absoluta feme-
nina les atletes del Bilbao At-
letismo.   

El Sub-20 femení del CA, 
7è  al Campionat
d’Espanya de Cros 

ATLETISME / LA VEU 

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

3r lloc en la  prova del Salt 
d’Alçada corresponent al Mí-
ting Internacional d’Atletis-
me de Catalunya, que amb 
organització de la FCA es va 
dur a terme el dimecres 19 de 
febrer, a la Pista Coberta de 
Sabadell.  Hi van participar 6 
atletes del CAI Petromiralles 
amb una gran actuació glo-
bal, assolint diverses mínimes 
per al Campionat d’Espanya 
Absolut PC del proper cap de 
setmana a Ourense, un nou 
rècord d’Igualada en els 1.500 
m.ll. per a Naima Ait Alibou, 
i diverses marques personals.
Marc Sánchez era 3r exae-
quo en el salt d’alçada amb 
2,10 m.,  prova dominada per 
Alexis Sastre (Playas de Cas-
tellón), confirmant la mínima 
estatal absoluta.
Cora Salas era 4a i 1a atleta 

estatal en el salt de llargada 
amb un millor intent de 6,18 
m., igualment mínima esta-
tal absoluta, prova en la que 
Yuliana E. Angulo (Playas de 
Castellón) assolia un nou rè-
cord del Míting, amb 6,44 m.
La Sub-23 Naima Ait Alibou, 
era 11a en els 1.500 m.ll., as-
solint amb 4’28”95 un nou 
Rècord d’Igualada absolut, 
millorant els  4’34”97 asso-
lits el passat 5 de gener per 

la mateixa atleta  a Sabadell, i 
confirmant la mínima estatal 
absoluta.
El migfondista Sub-23 Gui-
llem Carner, era 3r a la final 
B dels 800 m.ll., amb 1’51”74, 
assolint també la minima es-
tatal absoluta. 
Riduan Boulbayem -Sub-20- 
era 9è en els 3.000 m.ll. amb 
8’27”52, marca personal, se-
guit de Lahcen Ait Alibou, 
10è amb 8’35”81.

Marc Sánchez (CAI), 3r en  Alçada al 
Míting Internacional de Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

Els 6 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
participants diumenge 

al 25è Campionat de Catalu-
nya Màster en Pista Coberta 
de Sabadell, assoliren un to-
tal de 5 medalles: 2 d’Or i 3  
d’Argent, a més d’un lloc de 
finalista en les proves corres-
ponents.
Rubén Piñol era campió 
de Catalunya en M-45 en 
els 3.000 m. marxa, amb 
16’41”99. Jaume Mallén era 

campió de Catalunya M-35 
en salt de perxa,  amb un mi-
llor salt de  3,03 m.     
Lluís Marimon era sots cam-
pió de Catalunya en llança-
ment de Pes M-90, amb un 
millor intent de 4,91 m. i Pere 
Pulido sots campió en el Salt 
d’Alçada M-55, amb 1,51 m. 
Ramon Sánchez Piqué, era 
sots campió català en el llan-
çament de Pes M-40 amb 
12,04 m., essent 4t Josep Mª 
Lagunas amb 11,35 m., en la 
mateixa categoria     

5 medalles per als 
veterans del CAI al 
Campionat de Catalunya

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps
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Triplet a la Duatló Jove de 
Pineda de Mar
TRIATLÓ / LA VEU 

Dissabte, al voltant de 
les cinc de la tarda, i 
sota unes distàncies 

de 2000 m. el primer córrer, 
7 km. el sector de ciclisme 
i 1000 m. a l’última cursa a 
peu, prenien la sortida del 
duatló Jove de Pineda de 
Mar, la Carla Bisbal, l’Ori-
ol Alonso i el Jan Bisbal. 
Els germans Bisbal com-
petien en categoria cadet i 
l’Oriol en categoria infantil. 
En una tarda molt plàcida i 

amb una temperatura molt 
agradable, els 3 triatletes fe-
ien una sortida conjunta de 
les dues categories.
Jan Bisbal ocupava les pla-
ces davanteres des del pri-
mer moment de la cursa, 
entrant a box després del 
segment de ciclisme en una 
segona posició molt ajus-
tada, i després de l’últim 
km de córrer travessava la 
meta en una magnífica 1a 
posició absoluta de la cursa. 
Per la seva part, la Carla 
Bisbal i l’Oriol Alonso van 

dominar en les seves res-
pectives categories des del 
primer moment, compar-
tint el segment de ciclisme. 
La Carla Bisbal arribava 
a meta en 1a posició de la 
categoria cadet femenina 
i 12a de la general i l’Oriol 
Alonso entrava a meta en 
1a posició de la categoria 
infantil i 10a de la general. 
Magnífica tarda pel club que 
assolia un magnífic triplet 
en aquesta duatló, puntuable 
en categoria cadet pel Jove 
Triatleta Complert@

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge es 
va realitzar a Manresa 
la primera fase de la 

Copa Catalana de gimnàs-
tica artística femenina, per 
les categories de Base 8 A i 
Via Olímpica. Representant 
el club igualadí, Anoia club 
Gimnàstic, va participar en 
la categoria de Base 8 A, la 
gimnasta Kala Tolosa Fer-
nandez, es va classificar per 
la segona fase en la vigèsima 
posició a la classificació indi-

vidual general, i va obtenir el 
sisè lloc a l’aparell de terra. En 
la Categoria més elevada, Via 
Olímpica nivell 3, va compe-
tir la gimnasta Jana Busquets 
Casado, com la Kala, també 
va realitzar molt bons exer-
cicis, i es va classificar en la 
individual general, en la dèci-
ma quarta posició, va obtenir 
el novè lloc a l’aparell de salt 
a tan sols 7 dècimes de la se-
gona posició, i també el novè 
lloc a l’aparell de terra. Felici-
tats a les gimnastes i a la seva 
tècnica, Juliana Botelho. 

Bones classificacions a la 
Via Olímpica

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte passat, 10 pa-
tinadores del Club Pa-
tinatge Artístic Iguala-

da van participar al II Trofeu 
de la Misteriosa Llum a Man-
resa, obtenint uns resultats 
espectaculars, coronats amb 
6 podis.
A Categoria Juvenil la Mario-
na Raurich va ser 3a.
A Certificat l’Ainara Varela va 
ser 3ªa
A Iniciació C menors la Berta 
Victor va ser 3a.
A Iniciació E menors l’Elena 
Odainic va ser 2a.
A Iniciació E majors la Berta 

Escoda va ser 1a.
A Promoció la Blanca Grego-
rio va ser 3a.
Tot i no aconseguir podi, tam-
bé van executar uns magní-
fics discs l’Ana Fernandez (8ª 
a Certificat),  la Maria Escoda 
(5ª a Iniciació A), la Juna Orts 
(5ª a Iniciació E majors) i la 
Nayara Salazar (9ª a Iniciació 
E majors).
L’entrenadora del club Ester 
Torrabadella, es mostrava 
molt contenta pels resultats 
obtinguts, destacant el bon 
paper de les petites del club, 
que tot i estar iniciant-se al 
món de la competició estan 
obtenint molt bons resultats.

6 podis pel P.A. Igualada 
a Manresa

FRONTENNIS / LA VEU 

El passat dimarts 18 de 
febrer, la Federació 
Catalana de Pilota va 

donar la llista definitiva dels 
seleccionats per represen-
tar Catalunya al Campionat 
d’Espanya de Frontennis pre-
olímpic 2020 que es disputarà 
del 19 al 22 de Març a Carlet 
(València), en categories In-
fantil, Cadet i Juvenil.
Quatre jugadors del Club 
Frontennis Igualada han estat 
seleccionats:
Categoria Infantil: Oriol 
Claramunt
Categoria Cadet: Aitor Don-
cel, Pau Vergara i Aaron Gon-
zález.
Una bona experiència per a 
aquests jugadors que cada 
dissabte al matí entrenen 
als forntons de Bac de Roda 

(Barcelona) sota la supervisió 
dels entrenadors de la Fede-
ració Catalana. Un orgull pel 
club igualadí tenir jugadors 
representant la ciutat i el club.

Campionat de Catalunya 
per parelles de Pilota Lenta
El passat diumenge es va 
jugar la 2a jornada d’aquest 
Campionat amb 1 derrota i 
2 victòries pel club. La Pa-
rella de Segona formada per 
Pau Vergara i Marc Esteve 
van perdre per 1 a 2 sets amb 
uns resultats de 8-15, 15-13 
i 1-10 contra Independents 
de Roda 3 a la pista de Bac 
de Roda (Barcelona) en una 
partida dura i que en l’últim 
set va dominar la veterania 
dels guanyadors. La Pare-
lla A de Tercera formada 
per Antoni Font i Juan Pe-
dro Moreno va guanyar per 

2 sets a 0 amb uns resultats 
de 15-2 i 15-6 contra Joan 
Martí també a la pista de Bac 
de Roda, en una partida ben 
jugada pels jugadors iguala-
dins que no van donar opci-
ons als contraris. La Parella 
B de Tercera formada per 
Jordi Romero, Paco Fonseca 
i Roberto Fernández van gua-
nyar també per 2 sets a 0 amb 
uns resultats de 15-5 i 15-13 a 
la pista del C.D. Terrassa Ho-
quei en una partida en la que 
el primer set va ser còmode i 
en el segon van haver de suar 
una mica més. 
El proper diumenge dia 1 de 
març, es jugarà la 3a jorna-
da d’aquesta competició als 
Frontons del Molí Nou on 
jugaran dues parelles iguala-
dines i l’altre parella es des-
plaçarà als Frontons de la 
Maurina de Terrassa.

Quatre igualadins convocats per la 
selecció catalana
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MÚSICA / LA VEU 

Diumenge 1 de març 
comença la XXVII 
edició del Festi-

val Internacional d’Orgue 
d’Igualada, dirigit per Joan 
Paradell i Solé, organista ti-
tular de la Capella Sixtina del 
Vaticà i organitzat pel De-
partament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igua-
lada. El primer concert anirà 
a càrrec de Daniel Gottfried 
(orgue), organista titular de 
l’església dels jesuïtes de Vi-
ena i Stefan Gottfried (saxo), 
que interpretaran composi-
cions de Widor, Ravel, Rota, 
Bach, Williams, Alain i Mor-
ricone
El dia 8 de març tindrà lloc el 
concert de Hans Ole Thers, 
organista titular de la He-

lligaandskirken de Copen-
hagen, que oferirà compo-
sicions de Williams, Bach, 
Händel, Widor i Tournemire
El dia 15 de març, Daniel 
Pandolfo (orgue), organis-
ta titular de la Catedral de 

Diumenge comença la XXVII edició del Festival 
Internacional d’Orgue

St. Pere i St. Pau d’Obernai 
d’Alsàcia, de França i Claude 
Rippas (trompeta), de Suïs-
sa, interpretaran un reper-
tori de Händel, Loret, Pla-
nel, Bedard, d’Avola, Baga, 
Piazzolla, Renaud, Albeniz, 

Willscher, Michel i Rippas
El 22 de març, Mathies 
Kjellgren, organista titular 
de l’església de Santa Maria 
de Sigtuna (Suècia), oferi-
rà un concert amb peces de 
Bach, Montsalvatge, Vierne 
i Bonnet.
Per acabar, el diumenge 29 
de març, Stefania Metade-
lli (orgue), organista titular 
de l’església de Sant Sebastià 
de Massa Carrara, d’Itàlia i 
David Riba (flauta travesse-
ra), actualment professor de 
flauta travessera al Conser-
vatori de Música d’Igualada, 
interpretaran composicions 
de Bach, Bossi, Stamm, Be-
ethoven, Morandi, Lefébu-
re-Wély, Rutter i Takle.
Tots els concerts tindran lloc 
a les 6 de la tarda a la Basílica 
de Santa Maria. L’entrada és 

gratuïta. Les presentacions 
dels concerts aniran a càrrec 
de Jaume Planas i Miquel.
El dissenyador del progra-
ma de l’edició d’aquest any és 
Albert Compte, de l’empresa 
Publicicat.

CINEMA / LA VEU 

Ja ho diu el tango “que 
veinte años no es 
nada,…”, però, ep!,… 

arribar als quaranta, ja 
és una altra cosa. Això és 
el que ha fet el Cineclub 
Ateneu, i que s’esdevindrà 
aquest dissabte 29 de fe-
brer: 40 anys d’existència, 
40 anys al peu del canó 
(gràcies a molta i diversa 
gent), 40 anys de vitalitat, 
40 anys per celebrar. I per 
fer-ho, aquest divendres 
28 de febrer, el Cineclub 
té programada la projecció 
de la pel·lícula (escollida 
per votació popular) del 
cineasta novaiorquès, Wo-
ody Allen, Manhattan. La 
cosa, però, no acaba aquí. 

Des d’aquest dia i fins el fe-
brer de 2021, l’entitat propo-
sarà tot un seguit d’activitats 
(força d’elles compartides 
amb d’altres associacions) 
per a tota la ciutat i per a tots 
els amants del setè art.
La primera iniciativa és el ci-
cle que sota el nom de “LA 
MEVA PEL·LI” comença-
rà aquest dijous 5 de març 
(s’efectuarà, cal dir, al llarg 
dels primers dijous de cada 
mes) i consistirà en la pro-
jecció d’un film amb pre-
sentació i posterior col·loqui 
amb la persona que ha triat 
la pel·lícula. Encetem aquest 
acte amb el crític cinemato-
gràfic, Ramon Robert -autor 
de llibres com Locos por ellos. 
Los Beatles en el cine (2001) 
o Les millors 500 pel·lícu-

“La meva pel·li”, nou cicle per celebrar els 40 anys del Cineclub

les de la història del cinema 
(2014)-, qui ha triat el film 
Qué noche la de aquel día! 

(1964) amb direcció de Ric-
hard Lester, i que fou el pri-
mer film de The Beatles. La 

sessió, gratuïta, començarà 
a les 20h a la Sala de Socis 
de l’Ateneu.
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

El sempre actiu Alfons 
Olmo, alter ego de 
VerdCel, presenta un 

ambiciós projecte, la publica-
ció de dos discos sota el nom 
Bifocal. Lluny queda aquell 
VerdCel inicial d’un pop vi-
talista, però continua el gust 
per la literatura i per totes 
els arts barrejades en els tre-
balls de Olmo. I una estima 
immensa per aquest plane-
ta. A Músiques de butxaca, 
el proper divendres dia 6 de 
març, i dins el marc del Fes-
tival BARNASANTS, Alfons 
Olmo presentarà el disc sen-
cer acompanyat de Toni Me-
dialdea, Marcel Ferrer i Raül 
Lorenzo. A més els acompa-
nyarà el Dídac Rocher, que 
farà una col·laboració, tal 
com va fer en el disc.

Qui és Verdcel?
Doncs Verdcel és una pro-
posta de cançó d’autor i és 
com una mena de pseudònim 
per a mi, encara que sempre 
compta amb un equip de 
gent. La música, per si, no és 
una cosa solitària i en projec-
tes com aquests que són una 
mica complexos i interdisci-
plinaris m’agrada poder com-
partir-los amb més gent. Som 
un equip de treball en què 
hi ha músics, productors, en 
Daniel Olmo, el meu germà, 
que fa la part més plàstica i 
que en aquest cas ha fet la no-
vel·la gràfica.

Què podran escoltar els as-
sistents al concert de Músi-
ques de Butxaca de diven-
dres vinent?
Presentarem Bifocal: Ras i 
Pols, que és un doble disc i 
una novel·la gràfica amb un 
poemari de 150 pàgines. Són 
20 cançons. El disc està en-
registrat en estudi però el di-
recte té la gràcia del format: 
sentir, escoltar, veure la mú-
sica. En un escenari com serà 
l’Ateneu amb la proximitat 
del públic i la complicitat que 
genera, serà una bona nit de 
música. 
El concert el formaran una 
vintena de cançons del doble 
disc i potser fem alguna can-
çó d’algun treball anterior o 
potser en recuperem alguna 
d’algun altre autor perquè és 
imprescindible recordar-les 
avui en dia, pels temps polí-
tics que vivim. 

Bifocal és un doble àlbum i 
una novel·la gràfica. És un 
nou concepte de treballar la 
música com a element mul-
tidisciplinar?
Nosaltres hem fet molta fei-
na en aquest sentit. El nostre 
primer treball, un EP amb 
sis cançons ja comptava amb 
una mena de narrativa gràfica 
amb il·lustracions i ja decla-
ràvem unes certes intencions 
que no es van desenvolupar 
fins que no vam tenir els mit-
jans per fer-ho. Van comen-
çar a desenvolupar-se bastant 
amb PaisViatge, el primer 
llarg que vam fer, on hi havia 
13 cançons amb un còmic i un 
poemari. Això ho portàvem a 
escena amb projeccions, amb 
l’artista plàstic també a l’esce-
nari i mentre nosaltres inter-
pretàvem la música, ell feia la 
part plàstica. Hem interactu-
at amb moltes disciplines: el 
teatre d’objectes, amb el gest, 
amb el moviment. També 
hem comptat, en ocasions, 
amb l’aportació de l’Anna 
Hierro, que és una ballarina.

Tot el vostre  treball és de 
producció pròpia?
Tenim una part d’autogestió i 
autoproducció i després hi ha 
el vessant d’utilitzar obra d’al-
tri, com per exemple el 2010 
vam enregistrar Petjades, un 
treballa sobre Raimon, en 
què vam crear un còmic, vam 
recuperar documentals de la 
filmoteca, vam fer un curt i 
vam versionar moltes can-
çons en clau moderna. Això 
mateix ho hem anat fent amb 
altres poetes, també hem fet 

un espectacle sobre memòria 
històrica que s’anomena “Sota 
les cunetes. Justícia”; també 
hem enregistrat un treball 
que havíem fet feia molt de 
temps sobre l’Ovidi Montllor.

Podríem dir que Bifocal és 
un punt d’inflexió en la teva 
carrera?
Bé, Bifocal tanca un quadríp-
tic compost pels elements: 
comença el 2012 amb Els dies 
del saurí, amb el fons de l’ai-
gua, que era un treball emo-
cional, d’acompanyament a 
una persona en la pèrdua de 
condicions laborals; després 
arriba Argilaga, que era el 
foc, era resposta contundent, 
canalitzar la ràbia d’una ma-
nera constructiva. Després va 
venir De plantes, talaies i cims 
(i un aroma), un treball de 
terra que es pregunta sobre 
l’existència, és molt més d’ar-
rel, material. I finalment arri-
ba Bifocal que és aire, és canvi
Quan vam fer els dos primers, 
vam agafar l’obra del Raimon 
per jugar-hi i marcar una mica 
el camí, ara que hem tancat el 
quadríptic penso que hem in-
tentat canviar el sistema tant 
de creació de les cançons, de 
preproducció i de producció. 
Els tres primers els vam fer 
amb una manera de treballar 
i aquest quart hem canviat ra-
dicalment, hem agafat nous 
productors i a l’hora de com-
posar hi ha hagut un plante-
jament de base molt més es-
tricte, de concretar molt més 
la guitarra: si Saurí era més 
rock, Argilaga era més pop i 
Plantes era més arrel, i aquest 

hem volgut que fos més can-
çó, cançó.

Un dels teus referents és 
Ovidi Montllor i el Festival 
Barnasants d’enguany en 
commemora els 25 anys de 
la seva mort.
El Barnasants neix quan falta 
l’Ovidi i és com un llegat que 
a poc a poc ha anat mostrant 
la seva figura com un símbol 
de moltes coses de la societat 
dels Països Catalans i de cer-
tes perspectives polítiques i 
ideològiques que abans es ve-
ien com a contradictòries. La 
figura de l’Ovidi retratava bé 
això: la samarreta vermella i 
la camisa negra que es posava 
a sobre ja eren una metàfora 
del comunisme, l’anarquisme, 
del nacionalisme i el tema 
d’esquerres molt propers a les 
teories comunistes. Ara, en 
els moments que vivim, això 
s’entén una mica millor, però 
a l’Ovidi no era considerat 
prou nacionalista per a la gent 
d’esquerres i per altra banda 
per als nacionalistes era mas-
sa d’esquerres. Jo crec que era 
un avançat al seu temps, una 
mena de visionari. 
El Barnasants omple molt bé 
aquest recosiment de retalls 
i, contra l’hegemonia cultural 
de la cultura de l’entreteni-
ment, busca aquella altra que 
aporta sentit crític, reflexió. 

La cançó protesta també ha 
format part dels teus tre-
balls. Fa un parell d’anys 
juntament amb d’altres mú-
sics, vàreu enregistrar Sota 
les cunetes, un homenatge a 

Alfons Olmo -VerdCel-, cançó d’autor 
a Músiques de Butxaca

les víctimes del franquisme. 
És necessari encara do-
nar-ne veu?
Sí, perquè bàsicament encara 
no s’ha fet res, s’ha anat dei-
xant que el temps curi. Per 
molts, l’amnistia que hi va 
haver al principi de la Transi-
ció va ser un punt i final i per 
altres va ser una continuació. 
Com deia Neus Català, aques-
ta gent que durant quaranta 
anys va exercir el poder no es 
mereixin una violència física 
ni una revenja però tampoc 
que continuessin en el poder 
com si no hagués passat res. I 
no és un punt i final, encara 
queda molt per fer, falta re-
parar moltes injustícies i això 
és el que d’alguna manera es 
reivindica.

Músiques de Butxaca és un 
cicle de concerts en petit 
format que es duen a terme 
a l’escenari del teatre amb 
poc públic. És més còmode 
actuar en aquesta proximi-
tat amb el públic o fer-ho 
des de dalt l’escenari?
A mi m’agrada molt actu-
ar d’aquesta manera i de 
teatres n’hi ha alguns que 
imposen molt. Tens la sen-
sació que has de tenir-ho 
molt clar, que estàs envoltat 
i que això se’t pot tornar en 
contra. En canvi, recuperar 
aquest concepte que porta 
Músiques de Butxaca, que 
hi ha un caliu, que no és un 
ambient fosc amb un silenci 
impenetrable, fred... després 
el públic pot ser d’una ma-
nera o una altra o agradar-li 
més o menys el teu treball, 
però el format de concert 
m’agrada molt. El més im-
portant d’aquest cicles de 
concerts és que la gent està 
educada en què va a veure, 
sap què es trobarà, tal com 
quan vas al cinema a veure 
una pel·lícula subtitulada, 
per exemple.

De professió: músic o 
geògraf?
Músic. Tot i que vaig estudiar 
Geografia, em vaig formar a 
fora, vaig treballar en el mon 
del paisatge però dedicava 
més temps a la música. I quan 
vaig posar a la balança les 
dues professions, la música 
va sortir guanyadora. A partir 
d’aquí, ja fa 15 anys, l’engra-
natge de Verdcel va agafar la 
intensitat i empenta que ens 
han dut fins ara.

FOTO: Juan Miguel Morales



54  |  CULTURA Divendres, 28 de febrer de 2020

TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge dia 
1 de març, a ¼ d’1 del 
migdia, el grup Xarxa 

Igualada presentarà l’espec-
tacle de la companyia Gira-
màgic Hai, la pescadora de 
somnis al Teatre Municipal 
l’Ateneu. L’obra, interpretada 
per Joana Rhein que també 
l’ha ideada i dirigida amb Mi-
quel Crespi. Compta amb les 
cançons originals i la música 
de Mario Cortizo.  Un conte 
indígena amb màgia, teatre, 
titelles, poesia visual, músi-
ca i moviment. Una aventura 
poètica per l’oceà de la imagi-
nació. El més de maig passat 
va obtenir el Premi Drac d’Or 
2019 del Jurat Infantil (Fira 
de titelles de Lleida). Prope-
rament participa a La Mostra 
Igualada. 
El preu de l’entrada serà de 
5 euros per als socis i 6 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de La 
Xarxa per poder obtenir el 
descompte. Com és habitual, 
es poden comprar les entra-
des anticipades al web www.

teatremunicipalateneu.cat i el 
mateix diumenge des d’una 
hora abans de la funció a la 
taquilla del teatre, al passatge 
d’en Vives.

Hai, la pescadora de somnis
Units per la “Màgia”, Joana 
Rheingantz i Miquel Crespi 

comparteixen la inquietud 
d’explorar el potencial teatral i 
poètic d’aquest art mil·lenari. 
El 2018 estrenen Hai, la pes-
cadora de somnis, i la porten 
des d’aleshores a diverses ciu-
tats i festivals. Volen d’un lloc 
a un altre atrets per conèixer 
nous mons i maneres de viu-

‘Hai, la pescadora de somnis’. La Xarxa porta màgia 
i teatre visual a l’Ateneu

re i amb la consciència que la 
via artística és el camí direc-
te de cor a cor. La Joana i el 
Miquel busquen explorar el 
potencial poètic de la màgia 
donant més valor a l’univers 
que s’expressa que al truc en 
si. Ella, després de set anys 
de pràctica de ‘keep moving’ 
amb Joana Boronat ha assolit 
un estat de presència creativa 
que li permet tenir alhora, la 
precisió d’una maga, l’espon-
taneïtat d’una clown i la fluï-
desa d’una ballarina. 
Un cargol de mar emet la mú-
sica de l’oceà en un vaixell de 
cartró. Hai, la pescadora de 
somnis inicia la seva aven-
tura. Hai convida el públic a 
submergir-se en aquest viatge 
oníric de màgia, titelles i mo-
viment acompanyant la pro-
tagonista en el seu somni per 
la llibertat, en una experièn-
cia psicomàgica on, a la fi, ens 
alliberem tots. L’espectacle 
està creat a partir de materi-
als reciclats i amb música ori-
ginal. Una obra sense text per 
a tots els públics. El públic de 
Hai se submergeix en aquest 
viatge oníric, com una coral, 

de vegades en forma de gestos 
i de vegades en forma de cant. 
D’aquesta manera acompa-
nyen la protagonista en una 
aventura per la llibertat.
La pescadora de somnis és un 
personatge empàtic creat en 
clau de clown, amb l’assesso-
rament del pallasso Leandre, 
que va donar suport a l’artista 
a l’hora d’aprofundir en l’ac-
ció, buscant les intencions i 
els colors de cada escena.  
Per David València i Abel 
Capdevila, de l’Associació 
Màgica de Catalunya: “Hai, la 
pescadora de somnis és un es-
pectacle que transmet màgia 
en majúscules… Una màgia 
molt diferent i original que és 
el resultat de tota una carre-
ra i que s’allunya d’allò que és 
més convencional i, per tant, 
fàcil de fer. Una direcció amb 
molta mà esquerrà per tenir 
un bon equilibri entre teatre i 
màgia, perquè flueixi un món 
màgic dins d’aquesta merave-
llosa obra. Una màgia molt 
especial i real. Una màgia que 
s’ha de viure i s’ha de seguir 
en primera persona”. 

PUBLICACIONS / LA VEU 

El projecte ha estat pos-
sible amb la implicació 
del Govern d’Andor-

ra, la col·laboració de la Ge-
neralitat de Catalunya i de la 
Universitat de Perpinyà, la 
coordinació corre a càrrec de 
l’Associació UNESCO d’Igua-
lada-Centre Internacional per 
a la Creativitat Audiovisual.

De totes les publicacions pe-
riòdiques publicades per les 
Nacions Unides i els seus orga-
nismes especialitzats, El Cor-
reu de la UNESCO ha ocupat 
sempre el primer lloc pel nom-
bre dels seus lectors, així com 
per la varietat del seu públic i 
també per l’alta qualitat i actu-
alitat dels articles que publica.
En el decurs del temps, el 
contingut i la forma del Cor-

reu han evolucionat molt. No 
obstant això, la revista ha ro-
màs fidel a la seva vocació de 
sempre: propagar els ideals 
de la UNESCO, servir de pla-
taforma per el diàleg entre les 
cultures i tribuna per a debats 
internacionals.
Des de l’any 2017, gràcies a la 
generosa ajuda de la Repúbli-
ca Popular de la Xina, aques-
ta històrica revista reapareix, 

oferint-nos l’ocasió inestima-
ble de reafirmar l’adhesió als 
valors que van consolidar la 
seva fundació.
El Correu s’adapta a les ne-
cessitats dels seus lectors dis-
seminats pel món sencer, la 
publicació electrònica en for-
mat PDF, en versions iguales 
per cada una de les sis llen-
gües oficials de l’Organització 
(àrab, xinès, espanyol, francès, 

anglès i rus) i a partir d’ara 
també en català, va acompa-
nyada d’una edició impresa 
amb un nombre d’exemplars 
reduït.
L’edició catalana mantindrà 
el mateix format que la de les 
altres llengües però disposarà 
d’unes pàgines per informar 
de l’activitat del món UNES-
CO a Catalunya, Andorra i la 
Catalunya Nord.

El correu de la UNESCO en llengua catalana, gràcies a Igualada

Aparells de fitness

Btt

Carretera
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TEATRE / LA VEU 

Després d’estrenar-se 
amb èxit a Madrid, 
aquest cap de setma-

na arriba al Teatre de l’Au-
rora l’obra Ni con tres vidas 
que tuviera, de José Pascual 
Abellán, inspirada en l’entre-
vista que el periodista Jordi 
Évole va fer a l’exetarra Iñaki 
Rekarte en el seu programa 
Salvados (La Sexta).
L’obra situa l’acció en el mo-
ment en què un home, que 
acaba de complir condemna 
de 20 anys de presó, torna a la 
vida (la que un dia va sembrar 
d’horror) i s’enfronta a les 
preguntes d’un redactor grà-
fic que ha hagut de preparar a 
fons aquesta conversa directa, 
exempta de sentiment i com-
plicitat. Aquesta entrevista, 
que parla d’un conflicte que 
pot situar-se en qualsevol lloc 
de món, serà l’avantsala de la 
trobada més complicada: la 

de l’assassí amb la família de 
les seves víctimes. Durant 80 
minuts, els protagonistes es 
converteixen en tres vèrtexs 
d’una mateixa història que 
interpel·la l’espectador i fan 
que es pregunti quins són els 

L’obra “Ni con tres vidas que tuviera”, una invitació al 
diàleg, aquest cap de setmana a l’Aurora
L’obra està basada en l’entrevista de Jordi Évole a l’exterrorista Iñaki Rekarte

límits de la moral.
Ni con tres vidas que tuviera 
ens parla de sentiments uni-
versals com la vida, la mort, 
l’amor i el dolor, i ens convida 
a reflexionar sobre qualsevol 
tipus de terrorisme, així com 

sobre la necessitat d’entendre 
i perdonar.
El text, ja estrenat a Madrid i 
aplaudit per la crítica, el fir-
ma el dramaturg José Pascual 
Abellán, autor d’obres social-
ment compromeses com Bo-

ges, Versus i Lo que nos falta. 
A més, l’actor Jorge Cabre-
ra ha estat candidat a Premi 
MAX com a millor actor pel 
paper d’exterrorista en aques-
ta peça.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Ni con 
tres vidas que tuviera, tindran 
lloc divendres 28 i dissabte 29 
de febrer a les 21 h i diumen-
ge 1 de maig a les 19 h. Des-
prés de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades tenen un 
cost de 16 € i 13 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den 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.

MÚSICA / LA VEU 

Aquest any 2020 nova-
ment el músic i pro-
ductor Diego Paqué 

viatja a Alemanya amb re-
novats projectes gestionats a 
través de Latiovisual Cultura.
Escenaris alemanys acolliran 
les composicions de l’autor, 
acompanyat com és habitu-
al pels percussionistes Pedro 
Soriano i Rui Reis.

Una florent aposta oferta per 
Diego Paqué a un públic ale-
many que aprecia entusiasta 
la seva manera mediterrània 
de viure la música.
Amb el seu domini extraordi-
nari de la guitarra espanyola, 
la seva veu modulada al vol-
tant de composicions pròpies, 
els sons càlids, íntims i festius 
se succeeixen per a delit d’un 
públic agraït.
Diego Paqué se sumarà a més 

Primer circuit de l’any Diego Paqué a Alemanya

a la banda de Latin Jazz diri-
gida per Ruddy Estevez, en 
un concert que tindrà lloc al 
Junges Theater, a la ciutat de 
Göttingen el dia 1 de març.
El músic-autor inicia així 
aquest 2020 el seu recorregut 
artístic pel país germànic, que 
tornaran a rebre’l durant prò-
ximes actuacions els mesos 
de maig i juny. Demà dissabte 
serà a Fritzlar i ahir va ser a 
Kassel.

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Els Moixiganguers van 
ser aquest diumenge a 
Montmaneu per actuar 

a la tradicional Fira de la Cal-
dera que es celebra cada mes 
de Febrer a aquesta població 
de l’Alta Anoia. La colla mora-
da ja hi havia actuat als inicis, 
els anys 1998 i 1999, a la Festa 
Major de Setembre. El canvi de 
planificació dels darrers anys, 
avançant l’inici d’assajos al mes 
de Febrer, els ha permès par-
ticipar a la Fira i l’actuació va 
servir per escalfar motors i do-
nar rodatge als castellers.
Tot i el poc rodatge d’assajos, 
els d’Igualada van poder des-
carregar-hi 3 castells de 7 pisos, 
assolint els millors registres 
històrics a Montmaneu. Des-
prés de 3 pilars de 4 de saluta-
ció, van començar però amb un 
castell de 6 (el 7 de 6) amb una 
estructura lleugera i integrada, 
de segons en amunt, exclusiva-
ment per dones. A continuació 
van descarregar sense compli-
cacions el 3 de 7 i el 4 de 7 i a 
quarta ronda ( fet poc habitual 

en actuacions convencionals 
però sí en actuacions en solita-
ri) van completar el 4 de 7 amb 
l’agulla després de desmuntar 
un intent previ que pujava amb 
inestabilitat i mides no prou 
correctes. Van acabar l’actuació 
amb un vano de 5 ( un pilar de 
5 central acompanyat de 2 pi-

Els Moixiganguers obren temporada 
a Montmaneu
Porten castells de 7 pi-
sos a la Fira de la Cal-
dera. Aquesta setmana 

inicien els assajos de 
dimecres.

lars de 4).
Aquesta setmana s’inicien els 
assajos de dimecres en hora-
ri habitual ( de les 19 fins les 
21:30h a Les Cotxeres) per 
encarar la primera actuació a 
Igualada del 22 de Març, on els 
Moixiganguers podrien por-
tar-hi ja castells de 8 pisos.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

El passat divendres dia 
21 va tenir lloc l’as-
semblea per escollir 

una nova Junta Directiva per 
l’Associació Cultural Des-
sota, gestora de la imatgeria 
festiva sense foc de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
De forma majoritària, les 
persones associades van do-
nar recolzament al projec-
te liderat per Joan Llorach, 
amb Miquel Tíscar com a 
sotspresident, Elisabet Vi-
ves i Meritxell Bros com a 
secretàries, Jordi Uix com a 
tresorer i Joel Serrano com a 
responsable de comunicació. 

Aquesta nova junta gestiona-
rà l’entitat fins a l’any 2022, 
amb l’objectiu de continu-
ar amb la tasca de l’anterior 
junta, però també d’incorpo-
rar novetats, com per exem-
ple la creació de la diada de 
l’entitat, prèvia a la Festa Ma-
jor.
També, conscients de les 
problemàtiques que s’han 
produït durant els darrers 
anys per Festa Major, la nova 
junta vol reprendre el diàleg 
amb la resta d’entitats i as-
sociacions que fan possible 
la festa any rere any, amb la 
voluntat de trobar fórmules 
que facin una Festa Major on 
tothom hi tingui cabuda.

Nova Junta a l’Associació 
Cultural Dessota

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

EVA CONTRA EVA TEATRE ROMEA
 Dissabte, dia 25 d’abril de 2020   Hora de sortida:  15.45  hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Romea. Entrades garantides a la platea
És una comèdia inspirada en el clàssic “All about Eve” de Joseph L. Mankiewicz. Dues actrius, dues generacions ben diferenciades han d’interpretar un 
mateix personatge. En aquesta coincidència topen dues maneres d’entendre la vida i la professió.
L’actriu jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a conèixer. L’actriu més gran s’esforça per no permetre que el pas dels anys la facin desaparèixer 
dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, són més aviat mirades complementàries que poden aprendre l’una de l’altra, 
sense cap necessitat de destruir-se. 
Autor: Pau Miró
Direcció: Sílvia Munt
Amb: Emma Vilarasau, Andreu Benito, Eduard Farelo i Nausicaa Bonnín.
Producció executiva: Macarena Garcia
Cap tècnic del teatre: Sergi Lobaco i Raúl Martínez
Producció: Bitò i Teatre Romea  
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Dissabte, dia 9 de maig 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
El Teatre Tívoli segueix apostant pels grans musicals i porta a Barcelona El Medico, el Musical Basat en el Bestseller de Noah Gordon, guanyador del Premio 
Millor Musical 2019. El musical El Médico ès un viatge emocionant, ple d’aventures , de l’enigmàtica Londres a la luxosa Persia del S XI i on el protagonista 
Rob J Cole  descobrirà el valor de l’amor, l’amistat, i la superaciò.
El pùblic del teatre Tívoli de Barcelona podrà gaudir d’ una superproducciò de gran qualitat, amb 20 mùsics en directe i 40 actors, que aconsegueix sorpren-
dre i emocionar per igual amb una adaptaciò �del de la Novel·la de Noah Gordon, convertint  l’espectacular Musical El Médico de Noah Gordon en una peça 
ineludible de la temporada.  El Médico El Musical ès el musical que mès premis ha obtingut, del que destaca el Premi Millor Musical 2019 de Broadway World, 
i ès el musical nùmero 1 de la crítica, del que ha dit: “Un musical èpic”, El Periódico; “Impecable”, ABC; “Excel·lents veus, “Metròpoli“ i “Un musical que posa 
en peus a tot el públic, “El País..
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

EL MÉDICO TEATRE TÍVOLI



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, cele-
brarà els 90 anys.

ANY 1915. FÀBRICA SALINES I MUSSONS, “CAL SALINES”. 
Edifici del carrer Roca, cantonada amb avinguda Balmes. El nom durant anys 
estava escrit en castellà!

Dades històriques:

L’empresari Martí Salines i Ferrer va introduir a l’any 1900 el gènere de punt a 
la ciutat d’Igualada; un tipus d’indústria que va créixer ràpidament a partir del 
1908. Tanmateix, va ser el seu fill. el promotor de la construcció d’aquest edifici 
fabril segons el model de les fàbriques modernistes. L’obra és dels arquitectes 
Isidre Gili i Moncunill i Pau Salvat i Espasa, de l’any 1911.
L’edifici, actualment, només conserva el cos dels baixos de la seva façana, i for-
ma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

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

Maria Garganté, Doc-
tora en Història de 
l’Art. Premi Ciutat 

d’Igualada 2005 i Accèssit al 
2011, especialista en barroc 
i en l’arquitectura dels segles 
18è i 19è, va ser a  l’AUGA 
amb una conferència per fer 
descobrir l’art fet per dones. 
L’art que han fet o que fan ac-
tualment les dones artistes.
Des de la possibilitat de que 
algunes pintures rupestres 
fossin fetes per dones i passant 
per petites escultures gairebé 

coetànies de les pintures cita-
des que només podien haver 
fet les dones s’endinsà en ta-
pissos i pintures del segles X 
i Xi fins entrar en el món de 
la pintura i repassà les pinto-
res que poc a poc s’hi feren un 
lloc i tenen obra al MNAC.
Acabà la seva classe amb un 
repàs de les artistes iguala-
dines dels dos últims segles 
incloses les que actualment 
estan treballant amb prou èxit.
I el proper dilluns un home 
d’empresa: Jaume Alsina. Fun-
dador i President de bonÀrea

Maria Garganté i les 
dones artistes

LLIBRES / LA VEU 

Dijous dia 5 de març a 
les 19,30 tindrà lloc 
la presentació del lli-

bre La capsa vermella. L’acte 
se celebrarà a L’Empremta, 
la seu d’Òmnium Cultural 
Anoia, al carrer de Santa Ma-
ria, 12 d’Igualada, i
s’emmarca dins del festival 
FineArt Igualada.
El llibre recull fotografies 
de la Guerra Civil espanyola 
realitzades per Antoni Cam-
pañà (1906-1989).
L’acte serà presentat per Lau-
ra Martín, responsable de 
comunicació del FineArt, i 
comptarà amb la presència 
d’Arnau Gonzàlez, historia-
dor, David Ramos, fotògraf, 
Plàcid Garcia-Planas, perio-
dista, i Joan Tomàs, repre-
sentant de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada.
L’origen de les fotografies re-
collides en el llibre és insòlit: 
van aparèixer en dues capses 
vermelles amagades en una 
casa de Sant Cugat del Va-

llès que s’havia d’enderrocar. 
A les capses hi havia més de 
5.000 fotografies que Antoni 
Campañà Bandranas va fer 
durant els tres anys de Guer-
ra Civil. Com s’explica en el 
mateix llibre, va ser un des-
cobriment del tot inesperat.
Republicà, catalanista i ca-
tòlic practicant, Campañà 
va retratar una realitat trà-
gica i contradictòria, rica en 
matisos, amb contrastos que 
sovint són dolorosos. Des 

d’arcs d’esglésies víctimes de 
la iconoclàstia revolucionà-
ria fins a retrats d’àcrates tan 
atractius que els mateixos 
anarquistes en van acabar 
fent postals. Des de protestes 
per la manca d’aliments da-
vant La Pedrera fins a soldats 
del Tercer Reich desfilant 
per la Diagonal. Acabada la 
guerra, Campañà va enterrar 
les seves fotografies. Sem-
bla que no volia que les ve-
iés ningú. Afortunadament, 
però, no les va destruir. Com 
diuen les persones que han 
treballat en el llibre, “un fo-
tògraf no pot renunciar a 
allò que els seus ulls han vist 
i interpretat. Per a qui era 
aquell testmoni? Avui, sorto-
sament, és per a tots nosal-
tres”.
El reporter Plàcid Gar-
cia-Planas, l’historiador Ar-
nau Gonzàlez i el fotògraf 
David Ramos han treballat 
sobre aquell llegat inabasta-
ble per presentar-ne la millor 
tria i posar Campañà al lloc 
d’honor que li correspon.

“La capsa vermella”, fotografies de la 
Guerra Civil espanyola



Escut d’Igualada 

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Tot i que l’escut d’Igualada ha de 
portar les barres catalanes, al-
guns artistes donen el gruix de 

la Creu de Sant Jordi als pals. Això fa 
que els  manqui espai per encabir-ne 
quatre i en dibuixen sols dues, o tres.
Repassant els programes de la Festa 
Major, del primer mig segle passat, 
en tenim alguns exemples. Anotem:
Ramon Costa, 1923 (2 barres); 
1924 (2); 1925 (2) 1926 (2); Gaspar 
Camps,1927 (2); Antoni Camps Dal-
mases, 1930 (4); Lola Anglada,1932 
(2); 1933 (2), Arxiu Mas,1934 
(4);1939 (2); Salvador Juberet Vi-
dal,1940 (2); 1941 (2); 1942(2); Mi-
quel Llacuna, 1943 (2); Ferrer Sali-
nas,1944 (2); Castelltort,1945 (2); 

1948 (4); Amadeo Freixas,1949(4); 
Bella,1950 (4); Pere Puig, 1951(2)
Durant els primers anys de la post-
guerra, a la portada del programa 
festamajoner venia, a més de l’escut 
de la ciutat, l’emblema d’Espanya: 
1939 (4 barres) 1940 (2) i 1941 (2). 
En tots aquests anys no apareix cap 
escut caironat, com proposa la Ge-
neralitat de Catalunya.
L’any 1923 a la portada hi figurà, en-
cara, l’escut d’Igualada, amb el rusc 
de l’Ateneu Igualadí, de la Classe 
Obrera, al centre. Aquest emblema 
fou vigent, a l’escut de la ciutat, des 
del 1920 al 3 de setembre de 1923, 
per acord municipal. 
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LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada viurà un mes 
de març ple de propos-

tes literàries amb la presenta-
ció de les principals novetats 
de la narrativa catalana actual. 
Així, durant tot el mes autors 
com Gemma Ruiz o Gaspar 
Hernández passaran per la 
Biblioteca per compartir amb 
els lectors el seu darrer títol 
publicat, així com també ho 
faran autors locals. Les pre-
sentacions de març són:
Pluja d’estels, de Laia Aguilar. 
Dimarts 3 de març a les 19 h
Laia Aguilar ha estat la gua-
nyadora del Premi Josep Pla 
de novel·la amb aquesta his-
tòria ambientada al Cap de 
Creus, on un grup d’amics es 
retroben després dels anys en 
el mateix indret on va tenir 
lloc un tràgic incident. Agui-
lar és una autora molt recone-
guda de narrativa infantil i ju-
venil, amb títols reeixits com 
Juno. Ho organitzen: Llibreria 
Aqualata i Biblioteca.
Historias de almas perdidas», 
d’Adrián Lubian. Dijous 5 de 
març a les 19 h
Adrian Lubián Reguero pre-
senta aquest llibre ple d’espi-
ritualitat protagonitzat per la 
Sara, una noia especial que té 
la capacitat d’establir comuni-
cació entre el pla terrenal i l’es-
piritual. Un poder que molts 
voldrien tenir... o no.
Ensenya’m la llengua, de Toni 
Beltran. Divendres 6 de març 

a les 19 h
En aquest llibre Toni Beltran 
explora el lèxic català referit 
a la salut i a les malalties, que 
té unes quantes xacres deriva-
des de la influència del caste-
llà i de l’estandardització de la 
llengua. La presentació anirà a 
càrrec d’Antoni Dalmau.
Ilíada, d’Homer. Dijous 12 de 
març a les 19 h
L’editorial Adesiara recupera 
aquest clàssic amb la traduc-
ció de Montserrat Ros. En la 

presentació hi intervindran 
Jaume Pòrtulas, catedràtic de 
filologia grega de la UB, i Jor-
di Raventós, editor. Durant la 
presentació els assistents po-
dran gaudir del concert Passió, 
llàgrimes i mort, on la soprano 
Eulàlia Ara i el pianista Josep 
Mª Escribano interpretaran 
àries d’òpera relacionades amb 
els poemes homèrics. Aquest 
acte està organitzat per Òm-
nium Cultural Anoia i Adesi-
ara Editorial i compta amb la 

col·laboració de Llegim? Lli-
breria i el CECI.
Mudando la piel, d’Alejan-
dro Penalva. Divendres 13 de 
març a les 19 h
El poeta igualadí Alejandro 
Penalva presenta un poema-
ri que ha estat il·lustrat per 
Lourdes Senserrich. En aques-
ta vetllada recitarà algun dels 
seus poemes, acompanyat 
al piano de Marina Freixas. 
Aquest acte servirà per com-
memorar conjuntament el Dia 

Laia Aguilar, Gaspar Hernández, Gemma Ruiz i Nuria Pradas 
presenten novetats a la Biblioteca

de la Dona i del Dia Mundial 
de la Poesia.
Ca la Wenling, de Gemma 
Ruiz. Dimarts 24 de març a les 
19 h
Després de l’èxit d’Argela-
gues, la periodista i escripto-
ra Gemma Ruiz publica una 
nova novel·la sobre els uni-
versos femenins, ambientada 
en aquesta ocasió en una per-
ruqueria regentada per una 
dona xinesa. Ho organitzen: 
Llegim? Llibreria i Biblioteca.
Tota una vida per recordar, 
de Núria Pradas. Dimarts 31 
de març a les 19h
L’autora catalana ha guanyat 
el Premi Ramon Llull amb 
aquesta novel·la històrica. La 
Sophie Simmons, amb només 
setze anys, deixa la seva famí-
lia a Nova York l’any 1932 per 
anar a Los Angeles en plena 
depressió perseguint el seu 
gran somni: treballar com a 
animadora de dibuixos a Dis-
ney Studios. Ho organitzen: 
Llibreria Aqualata i Biblioteca.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La intimíssima i refinada estètica de les imatges d’Isabel 
Muñoz al descobert a l’edició del FineArt 2020

L a vuitena edició del FineArt Igualada 
va comptar amb l’excepcional presèn-
cia de la Isabel Muñoz i Vilallonga 

qui, conjuntament amb el comissari Fran-
çois Cheval, va inaugurar la seva exposició 
“L’antropologia dels sentiments”, una extra-
ordinària mostra que forma part d’un pro-
grama d’exposicions itinerants de Promoció 
de l’Art, que suggereix la descoberta de les 
últimes realitzacions d’aquesta fotògrafa en 
majúscules i guardonada entre molts més 
premis amb el Premi Nacional de Fotografia 
del Ministeri de Cultura i Esport d’Espanya.
Isabel Muñoz va néixer a Barcelona el 1951. 
Descobrint ben aviat el món de la fotogra-
fia va poder comprar-se la seva primera cà-
mera, una Instamatic, amb tan sols 13 anys; 
considerant aquest acte com a un gran regal 
de la vida. Resident a Madrid des de 1970, 
al cap d’uns anys es va lliurar plenament a 
la fotografia després de la seva formació a 
Fotocentro. Així mateix de la mà de perso-
nes significades d’aquest àmbit va  professio-
nalitzar-se com a fotògrafa amb tot tipus de 
treballs per als quals únicament es proposa-
va un objectiu: trobar la bellesa  en tot. Se-
guidament, al decurs dels anys de la “mogu-
da madrilenya”, l’època en què va començar 
a trencar amb el sistema establert, va viure 
moments pletòrics amb els seus treballs de 
foto fixa per als camps del periodisme i la 
publicitat. I és després d’una breu estada a 
Nova York, al 1981, a Madrid va presentar la 
seva primera exposició “Tocs”, un gran èxit, 
al qual li va seguir tot un recorregut d’exposicions 
per diferents ciutats del món.
No obstant això, si alguna cosa va convidar-la a 
orientar-se en una altra concepció de l’art foto-
gràfic aquesta va ser la seva estada a París, una 
avinentesa a partir de la qual entre 1990 i 2007 va 
dedicar-se a recórrer el món per a conèixer altres 

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

expressions artístiques i culturals, gairebé con-
vertint-se en reportera; un itinerari fotogràfic del 
qual en van derivar mostres com: “Shaolín”, “Cam-
bodja Ferida”, “Capoeira”, entre d’altres.
Una mirada atenta a “L’antropologia dels senti-
ments”, pautada i conduïda per ella mateixa i el 
comissari de l’exposició, François Cheval, ha estat 
la invitació a descobrir l’obra d’aquesta  gran fo-

tògrafa. D’una banda, aviat descobreixes 
un excel·lent domini de la tècnica del 
revelat amb el qual ha aconseguit fer del 
blanc i negre, utilitzant l’antic i minu-
ciós procés d’una solució de platí, una 
cosa tan viva que gairebé es pot tocar. 
Un mena de prodigi fotogràfic que mag-
nífica la il·luminació, l’enquadrament 
i la composició. Però potser, més enllà 
de la tècnica, l’àmbit temàtic és el que et 
proposarà d’observar -en cada instantà-
nia- que darrere d’un cos hi ha un ésser 
humà amb la seva plena nuesa, és a dir 
en la seva essència. En paraules seves, i 
en referència al cos, “... estem més acos-
tumats a mirar que no pas a veure”. I 
amb aquest propòsit, del qual n’ha fet el 
seu vertader dogma, les seves fotografi-
es ens presenten un món de personatges 
a propòsit dels quals segueix pregun-
tant-se per la seva història, la seva prò-
pia llum i la seves pròpies ombres; in-
terrogants que no han deixat de formar 
part dels seus més intrínsecs principis 
després d’haver estat testimoni del dia a 
dia d’unes vides no gens afortunades. I 
és aquí on s’obté que Muñoz, realment, 
ha après a mirar amb valentia i sense 
prejudicis, amb tot l’amor i generositat 
de què és capaç. Això és, segons apunta: 
“Per a construir una història d’un ésser 
humà cal que es doni una mena de joc de 
seducció, en el sentit d’aconseguir una 
entrega mútua”.

Al dia següent d’aquesta visita a l’exposició i en-
trevista, Muñoz, conseqüent amb el seu tarannà 
despert i imparable se’n torna cap al Japó per a 
prosseguir amb un altre ambiciós projecte  d’in-
trospectiva fotogràfica del país del sol naixent. 
Però la seva obra es queda a Igualada uns quants 
dies.
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AGENDA

Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE 
Igualada 

Concert amb Daniel Gottfried (orgue), or-
ganista titular de l’església dels jesuïtes de 
Viena i Stefan Gottfried (saxo). Interpre-
taran composicions de Widor, Ravel, Rota, 
Bach, Williams, Alain i Morriconea
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita a l’exposició “Els castells no són de 
princeses” de Mireia Comas. Amb la par-
tiicpació dels Moixiganguers d’Igualada
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell.

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita a l’exposició “Projecte cendres”
Diumenge a les 6 de la tarda al Celler i 
moli de l’antic Sindicat de vinyaters

SARDANES
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans mecànics.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal

DILLUNS 2 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jaume Alsina. “L’home i l’obra”. A finals 
dels anys cinquanta, amb la mecanització 
de l’agricultura, s’abandonaren cases, ma-
sies i pobles sencers de les comarques de 
secà. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 3 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Pluja d’estels” de 
Laia Aguilar  que ha guanyat el Premi Jo-
sep Pla amb aquesta novel·la on explica les 
confidències i misteris d’un grup d’amics al 
Cap de Creus després d’un incident tràgic.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 28 

CINEMA 
Igualada 

Cine Club Ateneu. 40 anys.
Inici dels actes del quarantè aniversari del 
Cine Club Ateneu. El 29 de febrer de 1980 
Miquel Porter Moix inaugurà les sessions 
de cineclubisme amb “La grande bouffe” 
de Marco Ferrer 
Divendres en diversos horaris, a l’Ateneu 
Cinema.

TEATRE 
Igualada 

“Ni con tres vidas que tuviera” ens parla 
de sentiments universals com la vida, la 
mort, l’amor i el dolor, i ens convida a re-
flexionar sobre qualsevol tipus de terroris-
me, així com sobre la necessitat d’entendre 
i perdonar 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

JOCS 
Capellades 

Nova edició de La Lliga de Jocs, per tot-
hom qui li agradi gaudir amb els jocs de 
taula. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga

DISSABTE 29

TALLER 
Igualada 

“Massatge i jocs a les mans”. A càrrec de 
Macrina Paredes. Taller de massatge per a 
famílies amb infants a partir d’1 any. Les 
mans del pare i la mare són un tresor per 
als infants perquè,a més d’acaronar, ju-
guen. 
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblio-
teca Central

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita comentada a l’exposició “Rapa Nui 
3D” de Joan Diez. 
Dissabte a les 12 del migdia al Portal del 
Llevador.

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita a l’exposició “Elna. La corda” de 20 
fotògrafs a l’entorn de l’escultura de la Te-
resa Riba. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Mu-
nicipal d’exposicions.

TEATRE 
Igualada 

“Ni con tres vidas que tuviera” ens parla 
de sentiments universals com la vida, la 
mort, l’amor i el dolor, i ens convida a re-
flexionar sobre qualsevol tipus de terroris-
me, així com sobre la necessitat d’entendre 
i perdonar 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

MÚSICA 
Capellades 

Concert d’Hivern, a càrrec d’Elina Sitnika-
va, violí i Miguel Ángel  Dionis, piano que 
interpretaran obres de Nichifor, Vaxman, 
Bhrams, Monti, etc. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música

CINEMA FAMILIAR 
Capellades 

Cinema familiar amb Drac Màgic on es-
projectarà la pel.lícula “Petzi i la mar sa-
lada”. L’amistat, la sorpresa i la descoberta 
són el fil conductor de les trames dels sis 
episodis que conformen la pel·lícula. 
Dissabte a les 6 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga

TAST D’OLIS JOVES 
El Bruc 

Presentació i divulgació de la seva genèti-
ca, els caràcters agronòmics i els caràcters 
sensorials. Maridatge a càrrec del restau-
rant Sant Jeroni.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Verge de Montserrat.

DIUMENGE 1  

TEATRE 
Igualada 

“Ni con tres vidas que tuviera” ens parla de 
sentiments universals com la vida, la mort, 
l’amor i el dolor, i ens convida a reflexionar 
sobre qualsevol tipus de terrorisme, així 
com sobre la necessitat d’entendre i per-
donar 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

VISITA GUIADA 
Igualada 

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

TEATRE 
Igualada 

“Hai, la pescadora de somnis”
Un cargol de mar emet la música de l’oceà. En 
un vaixell de cartró, Hai, la pescadora de som-
nis, inicia la seva aventura poètica per l’oceà 
de la imaginació. Organitza Xarxa Igualada

DIMECRES 4

CLUB DEL CÒMIC 
Igualada 

“Lo que más me gusta son los monstruos”
Els lectors del Club del còmic comenten 
avui aquesta novel·la gràfica d’Emil Ferris 
que ja ha esdevingut tot un clàssic. Explica 
la història d’una nena-detectiu de 10 anys 
a la fosca Xicago dels anys 60..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CONCERT 
Igualada 

Primer concert gratuït del cicle amb la pri-
mera sonata per a violí i piano i el quintet 
op.16 del compositor alemany. El concert 
anirà a càrrec dels professors Josep Massa-
na, Dolors Almirall, Antoni Rocosa, Martí 
Marsal, M. Josep Fusté i Guillem Martí..
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música

MÚSICA 
Capellades 

“La música de les històries” Paula Colo-
brans proposa un taller destinat a desco-
brir què sentim en escoltar i com transfor-
mar-ho en històries..
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca El Safareig

DIJOUS 5

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Historias de almas 
perdidas”. Adrian Lubian Reguero presen-
ta aquest llibre ple d’espiritualitat protago-
nitzat per la Sara, una noia especial que té 
la capacitat d’establir comunicació entre el 
pla terrenal i l’espiritual..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La capsa vermella. 
La guerra civil fotografiada per Antoni 
Campañà. El reporter  Plàcid Garcia-Pla-
nas, l’historiador  Arnau Gonzàlez Vilal-
ta i el fotògraf David Ramos han treballat 
sobre aquell llegat inabastable per presen-
tar-ne la millor tria i posar Campañà al 
lloc d’honor que li correspon.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a l’Empremta

7 D’EXPERIÈNCIES 
Piera 

#FakeYou. La dramaturga, docent i investi-
gadora Simona Levi exposa investigacions 
que desmunten els mites sobre els quals es 
recolza l’onada de legislacions lliberticides 
en l’actualitat..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca
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Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora 2 Cistelles        

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

JULIÁN BORREGA / ROSER VILA
MARTÍ FERRAN /JOSEP ORPINELL

JAUME JUST JAUME MATEU

JOSEP SERRA

ERNEST PARCERISAS JAN MARIMON MARTA ESCURA 

MARIA OLIVELLA
Mª ANGELS MONLLOR

MONTSE CASTELLS

ROSA Mª MORROS / MAITE CANO
FRANCISCO MESTRE / LUIS CANALES

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 27/3/2020.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà 
amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses 
promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

JOSEP PONS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

2 cistelles 

   Visita caves     
FLORA SANABRA

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada



Horror no visible
Estrena • El hombre invisible

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Escrita per H.G.Wells, la novel·la 
de ciència-ficció L’home invi-
sible fou publicada per prime-

ra vegada a l’any 1897, assolint gran 
popularitat entre els lectors britànics. 
El 1933, els estudis Universal, de 
Hollywood, adquiririen els drets de 
la novel·la i produirien una pel·lícula 
del mateix títol, una mena de comèdia 
de terror de gran èxit a les pantalles 
de tot el món. Des de llavors, s’han ro-
dat distintes continuacions i remakes, 
tant pel cinema com per la televisió.
Ara torna a les pantalles L’home invi-
sible. Allunyada per igual de la cièn-
cia-ficció com de la comèdia fantàsti-
ca, aquesta nova adaptació al cinema 
modifica molts dels trets argumentals 
de la novel·la d’origen i segueix les 
pautes habituals del cinema contem-
porani de misteri i terror. Amb guió i 
realització de Leigh Whannell, aquest 

thriller concentra la seva atenció en 
el personatge de Cecilia (Elisabeth 
Moss), la qual replanteja la seva vida 
després de conèixer la notícia de la 
mort de l’home amb el qui es va rela-
cionar temps enrere, un maltractador 
absolut. Cecilia va tallar amb ell, però 
aquesta relació, a partir d’ara, seguirà 
condicionant la seva existència.
Amb un guió que no desatent les 
metàfores socials i una protagonista 
femenina –la citada Elisabeth Moss,  
excel·lent– molt adequada i afinada 
en el seu paper, la pel·lícula de Leigh 
Whanell esdevé més consistent que 
la majoria de pel·lícules de terror que 
ens han arribat darrerament. Plena de 
tensió i violència, ofereix un versem-
blant retrat dels monstres del nostre 
temps. El monstre invisible clàssic ha 
estat substituït per un nou monstre 
contemporani, igual d’invisible però 
més pervers i danyí que mai

62  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 28 de febrer de 2020

El gran tenor
Estrena •  Pavarotti

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Com ja se sap, Luciano Pava-
rotti (1935-2007) va ser un 
dels cantants contemporanis 

més famosos de les darreres èpo-
ques, tant en el món del cant líric 
com en altres generes musicals. De 
fet, ha estat considerat un dels mi-
llors cantants de tots els temps.
El cineasta nord-americà Ron 

Howard ens presenta un notable 
documental centrat en la figura del 
gran tenor italià. La biografia audio-
visual, que ofereix per igual algunes 
actuacions històriques com imatges 
mai vistes fins ara, compta amb la 
col·laboració de familiars, amics i 
admiradors del tenor, cas del music 
Andrea Griminelli, de la seva dona 
Nicoletta Mantovani, o de Bono, el 
líder del grup musical U2.

Woody Allen a Manhattan
40 anys de Cineclub •  Manhattan

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Per tal d’iniciar la celebració del 
40 aniversari de la seva creació, 
el cineclub Ateneu projectarà, 

en sessió gratuïta al Teatre de l’Ateneu 
(divendres, dia 28, a les 8 del vespre) 
la pel·lícula Manhattan, interpretada i 
dirigida per Woody Allen a l’any 1979.
L’any 1979 Woody Allen ja s’havia gua-
nyat un gran prestigi amb pel·lícules 
com Toma el dinero y corre (1969), 
Bananas (1971) i, especialment, Annie 
Hall (1977), un film amb el qual havia 
guanyat dos Oscars, com a director i 
guionista. Amb aquest bagatge, el di-
rector novaiorquès va decidir arris-
car-se amb una pel·lícula inusual, ja 
que pren com a punt de partida el seu 
amor per Manhattan i per la música de 
George Gershwin i, a més, va optar per 
filmar-la en blanc i negre per a donar-li 
un aire quasi irreal.
Quan va acabar el rodatge, Allen no es-
tava gens satisfet del resultat i pensava 
que la pel·lícula no tindria la repercus-
sió d’Annie Hall. Fins i tot, es va pla-
tejar no distribuir-la! Doncs el mestre 
es va equivocar de totes. Manhattan 

es va estrenar el 25 d’abril de 1979 i va 
ser un èxit aclaparador. Tots recordem 
la imatge de Woody Allen i Diane Ke-
aton asseguts en un banc (aquell que 
tothom busca en arribar a Nova York). 
Una de les moltes imatges de la ciutat, 
d’una bellesa espectacular, que van fer 
que, a partir d’aquest moment, el món 
vegi l’illa a través de la mirada de Wo-
ody Allen i que van convertir Manhat-
tan en una icona cinematogràfica, amb 
imatges que han quedat a la retina dels 
espectadors com les millors postals 
mai fetes. 

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)



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.

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

   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.

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

MANHATTAN
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Woody 
Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, Michael Mur-
phy, Meryl Streepz.
Isaac Davis, un novaiorquès de mitjana edat, odia el seu tre-
ball, te una amiga de 17 anys que el porta de corcoll i una 
exdona lesbiana a la qual desitjaria escanyar. Quan coneix a 
Mary, la sexy i snob amant del seu millor amic, s’enamora 
perdudament d’ella.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

LA LLAMADA DE LO SALVAJE 
Dv: 18:15
Ds: 19.30
Dg: 17:15
Dll: 19.30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

PARASITOS 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE 
Ds: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15
Dj: 17:30

1/EL HOMBRE INVISIBLE
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:15/17:00/19:30/22:00

2/PARASITOS 
Dv Dll a Dj: 16:55/19:25/22:20
Ds: 16:40/19.20/21:55
Dg: 13:15/16:40/19:20/21:55

3/ LA LLAMADA DE LO SALVAJE  
Dv: 18:25/20:30/22.30
Ds: 16:15/18.25/20:25/22:30 
Dg: 13:00/16:15/18:25/20:25/22:30
Dll a Dj: 18:25/20:25
3/ AVES DE PRESA
Dll a Dj: 22:30

4/ THE GENTLEMEN: LO SEÑORES 
DE LA MAFIA
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:45/22:15
Dg: 12:30/17:15/19:45/22:15

5/ EL HOMBRE INVISIBLE
Dv a Dj: 18:30/21:00
5/ LAS AVENTURAS DEL DR DOLITT-
LE
Ds: 16:30
Dg: 12:50/16:30

6/ SONIC, LA PELICULA
Dv: 18:05/20:10
Ds: 16:00/18:05/20:10
Dg: 12:00/16:00/18:05/20:10
Dll a Dj: 18:05
6/ MANHATTAN SIN SALIDA
Dv a Dg: 22:10
Dll a Dj: 20:10/22:10

7/ ADÚ 
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:05/22:40
Dg: 12:40/17.30/20:05/22:40

8/HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE 
Dv Dll a Dj: 18.10/20:25/22:50
Ds i Dg: 18.00/20:15/22:35
8/LA PATRULLA CANINA: RESCATE A 
TODA VELOCIDAD
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds: 16:50
Dg: 12:10/13:30/16:50

PAVAROTTI
Ds: 18:00
Dg: 18:00
LOS MISERABLES   
Dg: 19:4
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SALA GRAN

LA LLAMADA DE LO SALVAJE   
Dv: 20:30
Ds: 18:40
Dg: 19:00
SONIC   
Dv: 18:30
Ds: 16:30/20:45
Dg: 17:00

SALA PETITA

PARASITOS   
Dv: 18:00/20.30
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 16:45/19:15

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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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

Arròs amb fesols i carxofes

GASTRONOMIA  | 65Divendres, 28 de febrer de 2020

Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

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

Espai patrocinat per

es cremi. Tirar el tomàquet 
i el llorer, remoure i baixar 
el foc a el mínim perquè es 
faci el sofregit mentre pe-
lem les carxofes.
Treure els cors retirant les 
fulles externes més dures, 
tallar les puntes i pelar les 
tiges. Fregar cada unitat 
a mesura que es netegen 
amb llimona, per tot arreu 
de forma generosa, perquè 
no s’oxidin. Tallar a quarts i 
afegir a la cassola amb una 
mica de sal.
Sofregir el conjunt uns pocs 
minuts i fer les mongetes 
cuites amb cura. Remenar, 
afegir el vinagre i cobrir 
amb brou o aigua. Coure 
uns 5-8 minuts i tirar els 
grapats d’arròs. Mantenir la 
cocció a foc mitjà fins que el 
cereal estigui cuit i les car-
xofes al punt.

Ingredients
Per a 4 persones:
• Mongetes blanques 250 g
• Cebeta 2
• Gra d’all 3
• Pebrot vermell 1
• Tomàquet triturat 60 ml
• Pebre vermell dolç al gust
• Llorer 1
• Carxofes 5
• Arròs rodó 4 grapats
• Vinagre opcional

Escórrer les mongetes re-
mullades, esbandir amb 
suavitat i posar coure amb 
força aigua freda, una de les 
cebes tendres i un gra d’all 
pelat. Espantar tirant aigua 
freda quan trenqui el bull 
dues o tres vegades, i treure 
l’escuma que surti. El temps 
dependrà del tipus de mon-
geta i de l’aigua, aproxima-
dament 60-90 minuts. En 
olla exprés amb prou feines 
15-17 minuts.
Picar l’altra ceba i els alls 
ben fins. Peleu el pebrot 
vermell -opcional, recoma-
nable- amb un pelaverdu-
res i trossejar en cubs, re-
butjant les llavors. Escalfar 
un fons d’oli en una cassola 
i ofegar la ceba amb l’all i 
una mica de sal, fins que es 
transparentin.
Tirar el pebrot, salteu uns 
minuts i afegir el pebre 
vermell, remenant ràpida-
ment a foc suau perquè no 



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. Prefereixen la navegació en solitari i per tot el planeta / 2. Xarxes 
nervioses per acabar amb els complexes. Os de la cama que permet recular / 3. De les 
dues en punt. Varietat de gimnàstica a cop de tabal. Menys que res / 4. Teixit de llana que 
un bàrbar va prendre per pastís. Se sacrificà per sortir al calendari / 5. Examen ocular. 
Porgador que mata el cirerer / 6. Amics d’Abandonar el Servei. Discussió entre cavallers. 
Boqueta de pinyó / 7. Deixo per després de la deducció. Estan en consonància amb l’alcaic 
/ 8. Enemic número u de l’asmàtic. Passarà de quarta a tercera / 9. S’acaben la carn. Fa que 
l’astronauta sigui lleuger i sembli trist / 10. Acordat als moviments de l’esmentada gim-
nàstica. Prendre’s la propina per la pròpia mà / 11. Para taula. Collarets de mà, i no paris 
de comptar. Tants com dàlmates / 12. Dissenyis cries amb malformacions. Li agraden els 
animals de companyia i els que no / 13. Pescador, segons una concepció artística. Malsana 
per culpa d’una ansa en mal estat.

VERTICALS: 1. Olla petita i d’obertura invertida. Apedaça la roba com escau a una bar-
raca / 2. Extrems del Neuchatel. Tirava l’expedient endavant i amunt. Ronc sostingut / 3. 
Fang amb vel·leitats decoratives. Cop de pistola que va liquidar el distret / 4. A les cases de 
discos sempre els queden grans. La gran enganyifa que amaga el teatre / 5. Història sacra 
de la vida del flautista. Entri, entri, que és per tota la temporada / 6. Ensuma sense badar 
boca. Espantar mortalment amb l’ascensió. Marxa del Vallespir / 7. I entra a l’Alcalatén. 
Com a mínim, dues mil paraules. En Quirze quan no demana per ningú / 8. Embarcació 
de càrrega a la turca. Curació d’una molècula amb mercromina / 9. Tal com grateu ja 
sortirà, el del turbant. Que sona com un bisbe / 10. Principi d’embòlia. Portals fets de tres 
pedres de gran potència explosiva. Crea, i no és gaire fàcil / 11. Telefilm de producció en 
cadena. Desprendiment ja no tan recent de Iugoslàvia / 12. Primer van conquerir el llunyà 
oest i després van travessar Collserola.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Magriñà



Febrer/Març
28: Rufí; Hilari.

29: Romà; Serapió. 
1: Rossend; Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina, .

2: Lluci; Genara; Agnès .  
3: Medir; Ermenter; Celdoni; Màrcia

4: Casimir; Luci I, papa; Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó 
5: Mare de Déu d’Àfrica; Focas; Olívia; Luperc 

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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Dolors Roca i Duch

El seu marit Emili Miramunt i Camps; la seva filla Isabel; el seu gendre Esteve 
Estival i Yani; el seu nét Roc i la seva néta Olga, i la resta de familiars i amics, us 
ho fan  saber i us agrairan, no el record en la mort, sinó el record de la vida, de la 
seva vida acollidora, riallera i generosa. 

(14 de gener de 1947 - 20 de febrer de 2020)

Ens ha deixat, orfes del seu amor,
però molt contents d’haver-la gaudit

En record de

En la Bíblia llegim com 
Moisès planteja al po-
ble el dilema d’escollir 

entre la vida i la mort. Esti-
mar el Senyor i seguir els seus 
camins és optar per la vida. 
Aquest dilema acompanya, 
no solament Israel pel de-
sert i a la terra promesa, sinó 
també tota la història de la 
humanitat. Però, a més, en 
les paraules de Moisès es fan 
presents les dues conseqüèn-
cies de l’elecció de la mort o la 
vida: la felicitat o la desgràcia.
Sant Joan Pau II va denunciar 
moltes vegades la «cultura de 
la mort», per expressar la pa-
radoxa d’una civilització que 
es vanta dels drets de les per-
sones però que vulnera fàcil-
ment un dret tan fonamental 
com el dret a la vida, basat en 
la dignitat de tota persona hu-
mana. Principalment es troba 

en perill en dos moments fo-
namentals de l’existència: en 
el si de la mare i en el llit del 
dolor i del sofriment. Quina 
contradicció! Una cultura 
que diu que té com a paradig-
ma la defensa dels més neces-
sitats oblida que en aquests 
dos moments, en l’inici i en 
el final de la vida, és quan la 
persona és més feble i més 
necessitada i, per tant, quan 
ha de ser més protegida.

L’eutanàsia és la prova clara 
del fracàs de la societat del 
benestar
En la nostra legislació civil la 
vida de l’infant en el si matern 
no té cap dret; la seva vida 
està supeditada al dret d’al-
tres a decidir la seva vida o 
la seva mort. I ara, propostes 
legislatives intenten justificar 
la mort a un ésser humà que 

està en el patiment. És el que 
s’anomena «eutanàsia»: pro-
curar la mort d’una persona 
humana per evitar-li el sofri-
ment, o el sofriment dels qui 
són més propers. En paraules 
encara més clares: és un ho-
micidi per «compassió»; i ho 
poso entre cometes perquè la 
definició de compassió és so-
frir amb l’altre, no pas posar fi 
a la vida de l’altre.
Puc comprendre l’opció per 
l’eutanàsia dels qui posen la 
seva sola confiança en la so-
cietat del benestar. De fet, 
que aquesta societat no pugui 
donar solució al problema 
del sofriment i de la mateixa 
mort és clarament un fracàs 
per a ella mateixa. Si ho pen-
sem bé, la solució de l’eutanà-
sia és la prova clara del fracàs 
de la societat del benestar. 
No hi ha autèntica humanitat 
sense afrontar el sentit del so-
friment i de la mort, que tard 
o d’hora apareixen en tota 
vida humana.
La qüestió de l’eutanàsia no 
és una mera qüestió política 
entre blocs ideològics. Per al 
cristià és escollir entre la vida 
i la mort, i, en el fons, entre 
la felicitat i la desgràcia, entre 
Déu i el no-res.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Avui et toca escollir entre la vida 
i la mort

ESGLÉSIA / FLAMA 

Vivim en un temps 
“contaminat” per 
massa violència ver-

bal, per paraules ofensives i 
nocives, “inundats de parau-
les buides”, i enmig d’aquest 
rumor “ens costa escoltar la 
veu del Senyor”. La Quares-
ma, en canvi, “és temps per 
apagar la televisió”, per “des-
connectar-nos del mòbil i 
connectar-nos a l’Evangeli”, 
és temps per entrar al desert 
amb Jesús, perquè “dialogar 
en silenci amb el Senyor ens 
torna la vida”. En el Dimecres 
de Cendra el papa Francesc 
ha dedicat la seva catequesi a 
reflexionar sobre el significat 
espiritual de desert, cridant 
a tots a recórrer el camí qua-
resmal a través de l’oració, el 
dejuni i les obres de miseri-
còrdia.
Imaginem que estem en un 
desert: ens allunyem dels so-
rolls, de tot el que ens envolta 
habitualment i ens envolta un 
gran silenci. Al desert hi ha 
absència de paraules, i així 
podem fer espai perquè el 
Senyor ens parli al cor: és el 
lloc de la Paraula de Déu. Al 
desert, també ens allunyem 
de tantes realitats supèrflues 
que ens envolten, aprenem 
a “fer dejuni”, que és renun-

ciar a coses vanes per anar 
a l’essencial. Finalment, el 
desert és un lloc de solitud. 
Allà podem trobar i ajudar a 
tants germans descartats per 
la societat, tants germans sols 
que viuen en el silenci i en la 
marginalitat.

Fer lloc a la Paraula de Déu
En un món contaminat per 
paraules ofensives que “la 
xarxa s’amplifica”, el papa 
Francesc convida en aques-
ta Quaresma a fer “silenci al 
cor”, perquè “només en el si-
lenci” es pot escoltar la veu 
de Déu. Enmig de la remor 
de la mundanitat, el Sant Pare 
constata la dificultat d’escol-
tar la veu del Senyor quan, 
en canvi, ens cal parlar amb 
Déu “com el pa, més que el 
pa”, perquè “només davant Ell 
surten a la llum les inclinaci-
ons del cor i cauen els plecs 
de l’ànima “.
El camí a través del desert 
quaresmal és un temps propi-
ci a la nostra vida per apagar 
la televisió i obrir la Bíblia; per 
desconnectar-nos del mòbil i 
connectar-nos a l’Evangeli; 
per renunciar a tantes parau-
les i crítiques inútils per estar 
més temps amb el Senyor, i 
deixar que transformi el nos-
tre cor..

Quaresma, temps per 
desconnectar el mòbil i 
connectar-se a l’Evangeli
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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 28:   ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

 DISSABTE 29:   TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 1: 

  BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 2:  SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 3:   MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 4:  BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 5:  CASAS V.
Soledat, 119
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Un dels problemes 
de salut bucodental 
més comuns són les 

malalties o infeccions perio-
dontals. Aquest terme, que 
en primera instància pot 
semblar massa tècnic per a  
molts, no significa res mes 
que “al voltant de la dent”. Es 
a dir, les infeccions i malalties 
periodontals són aquelles que 
fan mal a les genives i a l’os 
que funciona com a suport 
d’aquesta. 

Entre les causes més freqüents 
de les malalties periodontals, 
hi ha l’acumulació de placa 
bacteriana i càlcul a les dents. 
Problemes que, poden sem-
blar sense massa importància 
en un primer moment, poden 
desencadenar diverses malal-
ties com la gingivitis, una pri-
mera fase en la que les nostres 
genives s’inflamen, enverme-
lleixen i comencen a sagnar. 
En el cas de que aquesta pri-
mera malaltia no es tracti a 
temps, la infecció s’agreuja i 
es converteix en periodonti-
tis, una infecció irreversible. 
En aquest cas, la infecció pe-
netra per sota de la geniva i 
ataca l’arrel i l’os que aguanta 
la dent, fins a poder arribar a 
la pèrdua de la dent. Cosa que, 
més enllà de fer més lleig el 
nostre somriure, pot arribar 
a provocar-nos problemes de 

salut digestius -al no mastegar 
bé, els aliments no es trituren 
adequadament- o, inclús, una 
major probabilitat de tenir cà-
ries.
Per evitar arribar a aquest ex-
trem i totes les conseqüències 
que això comporta (pèrdua 
de gust al menjar, problemes 
estètics i dolor provocats pels 
bacteris), des de VItaldent 
Igualada posen a disposició 
dels pacients un nou Test Ge-
nètic Bacteriològic dins del 
seu pack periodontal (higie-
ne dental professional), que 
permet prevenir la infecció. 
Aquest test no només detecta 
la presència de bacteris pe-
riodontals, capaç d’identificar 
els tipus de bacteris i la seva 
quantitat, així com la medi-
cació recomanada, sinó que 
també permet detectar genè-
ticament els bacteris inclús 
abans que hagi arribat a pro-
duir la malaltia periodontal 
i/o periimplantaria. Un nou 
avanç que situa a la compa-
nyia a l’avantguarda de les úl-
times innovacions, apropant 
l’odontologia microgenètica a 
tots els seus pacients.
Però, què passa si no hem 
tractat la periodontitis a 
temps i hem sofert la pèrdua 
d’una o varies peces dentals?  
En aquest cas, sinó es substi-
tueixen les dents perdudes, les 
peces adjacents es van movent 

i desplaçant, provocant un 
desequilibri a la nostra boca. 
Per això hem de renovar amb 
implants les peces absents. A 
més, quan abans se realitzi la 
substitució de les peces millor, 
perquè no es compliqui la re-
habilitació posterior.
Els tractaments d’implantolo-
gia estan indicats per a pràc-
ticament qualsevol pacient, 
tot i que sempre serà neces-
sari posar especial atenció en 
aquells pacients que presenten 
malalties importants com per 
exemple els que hagin patit un 
infart en els últims 6 mesos. 
En qualsevol cas, l’implantò-
leg haurà de valorar la par-
ticularitat del diagnòstic de 
cada pacient. 
La tècnica dels implants s’ha 
beneficiat dels avenços en 
odontologia. És un tractament 
que no fa mal, només hi pot 
haver una lleugera inflamació, 
que és la forma natural que té 
el cos de manifestar una inter-
venció, un cop, etc. Avui dia, 
els tractaments són menys 
invasius i la cirurgia és més 
breu, sent la càrrega immedia-
ta, una de les millors solucions 
per resoldre el problema de las 
absències dentals.
El tractament de càrrega im-
mediata consisteix en la col·lo-
cació, en el menor temps pos-
sible, tant dels implants com 
de la pròtesi. El gran avantatge 

d’aquest sistema és que es po-
den recuperar tot tipus d’ab-
sències, és a dir, una persona 
sense dents podrà sortir de la 
clínica amb els seus implants i 
la seva pròtesi provisional. En 
aquest cas, la pròtesi és pro-
visional per garantir una cor-
recta cicatrització (fase d’os-
teointegració). Així, aquest 
procediment s’utilitza tant per 
a implants unitaris, de varies 
peces, com per arcades com-
pletes (en les que s’utilitzen de 
quatre a sis implants).
Gràcies a la càrrega immediata 
el pacient pot portar de forma 
constant la pròtesi provisio-
nal sense necessitat d’utilitzar 
pròtesis amovibles, cosa que 
facilita també l’adaptació pro-
gressiva a la pròtesi definitiva.
Un altre aspecte a tenir en 
compte, és l’afavoriment de 
l’estètica dental: els pacients 
poden lluir somriure des del 
mateix moment en què es col-
loquen els implants i la prò-
tesi, cosa que suposa una mi-
llora notable des del punt de 
vista de la seva autoestima, ja 
que poden tornar a somriure 
amb comoditat i confiança.
A clíniques Vitaldent, a més 
de las corones de ceràmica  i 
metall tradicional podem 
oferir-te, sempre que el teu di-
agnòstic ho permeti, corones 
de zirconi monolític. Aquest 
material és molt mes dur i 

resistent a part de ser un ma-
terial biocompatible amb l’or-
ganisme humà i és més lleuger 
que les corones tradicionals. A 
més és un material amb baixa 
conductivitat tèrmica que mi-
nimitza la sensibilitat dental al 
fred i a la calor. 
No volem deixar d’insistir en 
què l’absència de peces den-
tals va més enllà de ser un 
simple problema estètic, ja 
que influeix d’una forma molt 
negativa en el funcionament 
de la nostra boca, inclús, de 
la resta de l’organisme tal i 
com hem remarcat al princi-
pi d’aquest article. Per això, és 
tan important posar solució a 
aquest problema.

A Vitaldent, perquè sabem 
que la salut és el primer, vo-
lem posar al teu abast aquest 
tractament, oferint-te unes ex-
cel·lents condicions de finan-
çament. A més, aquest mes 
podràs beneficiar-te d’un 20% 
de descompte en els nostres 
tractaments d’implantologia, 
ortodòncia i estètica dental  
para tornar la salut, funciona-
litat i estètica al teu somriure. 

Si t’animes a treure el màxim 
partit al teu somriure, t’espe-
rem a la nostra clínica Vital-
dent d’Igualada, demana visita 
al 93 804 75 97

Numero de registre: E08683011

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97 Revisions
GRATUÏTES

Els vitalistes tenim

semestrals

Creiem en l’amor a primera vista.
Vine per primera vegada 

i converteix-te en vitalista.
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Numero de registre: E08683011

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97 Revisions
GRATUÏTES

Els vitalistes tenim

semestrals

Creiem en l’amor a primera vista.
Vine per primera vegada 

i converteix-te en vitalista.

250x148 pv Igualada.indd   1 20/2/20   11:32

Numero de registre: E08683011

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97 Revisions
GRATUÏTES

Els vitalistes tenim

semestrals

Creiem en l’amor a primera vista.
Vine per primera vegada 

i converteix-te en vitalista.

250x148 pv Igualada.indd   1 20/2/20   11:32

SALUT DENTAL - Pack Periodontal i Implantología 
Torna al teu somriure, la seva salut, funcionalitat i estètica



Albert Homs Basas /  
 Cofundador i CFO de Kibus Petcare 

Tinc 30 anys. Soc llicenciat en administració i direcció d’empreses. Màster en Finances  a ESADE. Soc 
d’Igualada de tota la vida. Vinc del món corporatiu de les finances i, juntament amb l’Albert Icart, 
que té experiència en  el sector del pet food, i la Marta Arisa, vam decidir emprendre. Kibus neix per 
donar una solució única als pet parents, que són els propietaris de mascotes que les consideren com a 
part de la família. La solució que hem desenvolupat  consisteix en el primer electrodomèstic que cuina 
aliment saludable per a gossos i gats de forma automàtica. Kibus és una solució innovadora que permet 
alimentar a les mascotes amb una dieta sana i natural de forma totalment còmoda per al consumidor.

El concepte de mascota ha canviat molt en els darrers 
anys. Com és, a què li atribueixes aquest canvi?

Totalment. Cada vegada més, considerem les mascotes 
com a part de la família i són més presents a les nostres 

vides. És per això que busquem donar-los la millor alimentació i 
ens preocupem més per la seva salut. Antigament, per exemple, la 
gent tenia gossos al jardí per a vigilar la casa. En canvi, avui en dia 
són un més de la família. De fet, actualment ja hi ha més gossos i 
gats que nens menors de 15 anys a Espanya, fet que posa de mani-
fest el canvi social que estem vivint on cada vegada es tenen menys 
fills i més mascotes a les llars.

Ens els últims anys s’ha dut a terme una activitat molt important 
de conscienciació sobre la importància d’adoptar en comptes de 
comprar. Encara queda molt per fer, però almenys crec que úl-
timament s’estan fent avenços notables en aquest sentit. És im-
prescindible que s’entengui que tenir un ésser viu a casa és una 
responsabilitat molt gran i cal tenir el coneixement necessari per 
a poder-la assumir. Tenir una mascota, com tenir fills, requereix 
un aprenentatge la primera vegada i cal estar segur de voler-ho 
abans de fer el pas.

Els moviments animalistes, tenen a veure amb el canvi de 
mentalitat de tractament dels animals?

Jo crec que els moviments animalistes són molt amplis i no hi ha 
una sola manera de pensar, inclouen moltes sensibilitats diferents, 
com en qualsevol gran moviment. Crec que és evident que els 
animalistes, entesos com totes aquelles persones que defensen els 
drets dels animals, han canviat la mentalitat de com els tractem. 
Però també penso que les mascotes han tingut un paper molt im-
portant a l’hora d’incrementar la base social de persones que es 

preocupen pel benestar animal. Conviure dia a dia i estimar a una 
mascota com a un membre més de la família contribueix molt a 
conscienciar-se i a tenir empatia amb els animals.  

La dieta de les mascotes. Així com sabem els humans que porta 
additius, sucres i afegits que no són saludables, amb el menjar 
dels animals com ho podem saber? Hi ha prou informació?

Un dels problemes amb què es troben els propietaris de mascotes és 
que els aliments tradicionals, com el pinso, aporten molt poca infor-
mació. I no només pel que fa a la informació dels envasos, sinó que, a 
nivell visual, una croqueta de pinso és sempre molt semblant. És una 
massa d’un color homogeni on no es poden apreciar els ingredients 
originals i no pots saber què porta. A més, el pinso és un aliment 
altament processat, amb un procés productiu industrial en què es 
sotmeten els ingredients a altes temperatures de fins a 200º, amb la 
pèrdua de nutrients que això comporta. Això fa que s’hagin d’afegir 
additius per intentar compensar aquesta pèrdua de nutrients. Per 
això solucions com cuinar a casa o com Kibus són molt beneficio-
ses perquè permeten identificar visualment tots els ingredients i són 
solucions mínimament processades, on es conserva el sabor i els nu-
trients de l’ingredient fresc.

Una bona dieta en la mascota què comporta?

Al final una bona dieta ho és tot i és un dels factors principals 
per a tenir un bon estat de salut que, al seu torn, repercuteix en 
la felicitat. I això succeeix tant amb les persones com amb els ani-
mals. Menjar bé comporta no només viure més anys, sinó tenir 
millor qualitat de vida i prevenir malalties. La nostra missió és 
afavorir que la gent pugui alimentar a les seves mascotes amb una 
dieta mínimament processada perquè s’ha demostrat que té molts 
avantatges per a la salut: a nivell digestiu, d’energia, de pell i pèl,... 

Aporta, en definitiva, millor qualitat de vida i més felicitat a les 
mascotes. Fins i tot s’ha demostrat que alimentar a les mascotes 
amb una dieta mínimament processada incrementa la seva espe-
rança de vida més d’un 30%.

La gent és conscient de comprar o donar el menjar equilibrat a 
les seves mascotes o miren molt el preu? Donar les sobres ja no 
s’estila com anys enrere...

Cada cop hi ha menys gent que dona les sobres a la mascota. O, 
almenys, cada cop n’hi ha menys que les alimenta exclusivament 
de sobres. Hi ha gent que vol cuinar a casa per la seva mascota i 
hi ha fins i tot cursets de nutrició animal. Jo crec que si la gent vol 
dedicar el temps a cuinar expressament per a la seva mascota, això 
és quelcom molt positiu. Però potser no s’ha conscienciat prou del 
perill que suposa fer-ho si no s’equilibra la fórmula. Una mascota 
necessita un seguit de nutrients (proteïnes, greix, fibra, etc.) en 
unes proporcions concretes. Desequilibrar-li la dieta és un perill 
i pot portar conseqüències greus a llarg termini. En aquest sentit, 
nosaltres recomanem sempre una opció formulada per un veteri-
nari o nutricionista (com pot ser Kibus o tantes altres) o, si es vol 
cuinar a casa, informar-se molt bé a nivell nutricional.   

Ens estem passant d’humanitzar els animals?

Depèn. També els humans ens hem anat “humanitzant” i hem 
anat canviant al llarg dels segles. Ben poc ens assemblem  als éssers 
primitius que érem fa mils d’anys. Molts cops es critica la huma-
nització de les mascotes utilitzant com a ideal l’estat de la natura-
lesa. Però de la mateixa manera també passa amb els humans. Tot 
el que sigui procurar per al benestar dels animals penso que és 
positiu, i sobretot pel que fa a la seva alimentació.

Els polítics pateixen amb les crítiques. Algunes, merescudes o no, són de ciutadans i de col·lectius que fan enquestes, preguntes i exposen 
necessitats. No sempre són ben enteses. Les consideren una pressió interessada i, també per què no dir-ho, també per gelosia. Els sembla 
que perden “poder”, perquè ells fan promeses i els altres propostes, encara que massa sovint, ni unes ni altres s’acabin realitzant. Però el 
que porten pitjor són les punyalades que es fan entre ells, siguin o no del mateix partit o del mateix govern. Així quan la consellera Chacón, 
en la cloenda del congrés ProVegueria, va dir que demanaria al vicepresident que inclogués una partida pressupostària pel desplegament, 
unes diputades van advertir a Pere Aragonés pel mòbil titllant-la de “deslleial”. Reacció immediata d’aquest demanant explicacions. Un 
comentari totalment innocu i poc més es converteix en una crisi. I és que la pell està molt prima i qualsevol petita rascada provoca una 
ferida. Per molt que es digui, el poder té la clau per fer les coses, i en una democràcia “representativa” com la que tenim, mana qui té el 
govern. I d’ací que es faci tant per tenir-lo.

“A Kibus oferim una solució sana i natural, 
que és a la vegada còmode per al consumidor”

Pia Prat Jorba @PiaPrat

Divendres, 28 de febrer de 2020


