
Divendres, 10 de febrer de 2017 - 35è any - Núm. 1795 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

El president Puigdemont i representants del Penedès i dels grups parlamentaris, dimecres al Parlament. Foto: Jordi Puiggròs.    Pàgines 8-10
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Club Natació Piera
@CNPiera

   
Campionat de Catalunya absolut “OPEN” de nata-
ció. Gran campionat, felicitats equip @CNPiera !!!

L’EDITORIAL

Aprofitem-ho!
L a Vegueria Penedès ja és una realitat. Des-

prés d’una dècada llarga de pressió social 
-més potent a les comarques naturals del 
Penedès que al Garraf o a l’Anoia, tot sigui 

dit- el Parlament va aprovar dimecres la modifi-
cació de la Llei de Vegueries que permet la creació 
de la vuitena regió catalana, de manera que gran 
part de l’Anoia aban-
dona definitivament la 
Catalunya Central, amb 
la que poc -o gens- hi ha 
tingut a veure mai. Els 
vuit municipis de l’Alta 
Anoia han preferit man-
tenir-se on eren, però, 
no ho oblidem, amb la 
voluntat, lícita, de voler 
constituir-se com una 
comarca pròpia, l’Alta 
Segarra, seguint les pas-
ses del Moianès.
Tot plegat significa que, llei en mà, la Conca 
d’Òdena i l’Anoia Sud formen part a partir d’ara 
d’una nova realitat geogràfica que es plasmarà 
aviat en un nou Pla Territorial Parcial que marca-
rà no només el futur urbanístic del territori, sinó 
també l’escenari per a una nova generació d’opor-

tunitats. La Vegueria Penedès ha rebut el vistiplau 
del Consell Comarcal de l’Anoia i la totalitat dels 
municipis del territori, a excepció d’un. Té, per 
tant, un ampli consens polític, al qual s’ha sumat 
també un acord clar dels principals agents socio-
econòmics. També cal agrair el treball, consistent 
i tenaç, de la gent de la Plataforma per una Ve-

gueria Pròpia -sobre-
tot als de l’Anoia- que 
han sabut recollir els 
fruits després d’anys 
de feina sense soroll, 
persistent, trepitjant 
el territori i ajudant 
a entendre els bene-
ficis del que ja avui 
és una nova oportu-
nitat. Sens dubte, la 
Vegueria Penedès és 
el triomf polític més 

evident de la societat civil catalana en la darrera 
dècada. En podem estar ben orgullosos de la part 
que ens toca.
El Penedès és una oportunitat. Comencem de 
zero, i, per tant, demà no ens perdonaríem mai 
prou no haver sabut aprofitar-ho. Compartim, su-
mem, i avancem!

 La Conca d’Òdena i l’Anoia Sud 
formen part a partir d’ara d’una 

nova realitat geogràfica que 
marcarà també l’escenari per a 

noves oportunitats. 
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Albert Mateu
@almateu

Raúl López i la seva armada invencible 
#hispanofail. Però no li pregunten x Igualada, 

on les excuses ja no valen.

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol 

 
Avui #DiaMundialContraElCancer un record 
pels que no hi són, una abraçada pels que hi 

lluiten, coratge als que investiguen.

Jordi Puiggros
@jordipuiggros67

  
Se ve que hablar con terroristas era muy legal y 

constitucional, pero poner urnas no. 
Curiosa nación esta #Juicio9NARV

Toni Bou Oficial
@tonibou_oficial  

Gran nit ahir a Barcelona! @trialindoorbcn va 
ser excel.lent! Gràcies públic, sense vosaltres no 

hauria estat possible!

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix  

Impressionant. Uns mesos més de treball, con-
fiança i determinació i ja ho tenim: #republicaca-
talana #9NSomTots. La democràcia no s’imputa

Marta Pallarès
@martapal_igd

 Bon dia! Sorpresa matinal mirant #Montserrat 
amb una enfarinada #meteocat #324eltemps 

#arameteo

Roger Soler Bou
@rogersolerbou

La inversió en les teves xarxes socials és cada 
cop més necessària, però per no llençar els di-
ners has de saber on, quan i com. #socialmedia

Parcmotor Castellolí
@Parcmotor  

 Más de un centenar de pilotos han pasado por 
nuestras Zonas de #trial des de principios de 

año. Ni la nieve los para!!! #Parcmotor

#latevaveu

La Mostra d’Igualada
@mostraigualada

Enguany iniciem la campanya #mostraSOLI-
DARIA, fent suport a l’ONG @SavetheChildren, 
hi podreu col·laborar amb la compra d’entrades!

Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat, ha declarat “Aquest judici 
és una venjança” per afegir “Quatre 
engrunes en inversions no podran 
comprar el projecte sobiranista”.

Francesc Homs, diputat al Par-
lament, va demanar a la Fiscalia 
el processament de Mariano Ra-
joy, president del Govern, Alfon-
so Alonso, ex ministre de sanitat 
i Susana Camarero, ex Secretaria 
d’Estat de Serveis Socials, calcant 
els mateixos arguments que s’han 
fet servir en la seva contra “és la 
prova del cotó per saber si el 9N 
jutja una desobediència al Tribunal 
Constitucional o alguna cosa que 
els ha irritat.” 

Carme Forcadell, Presidenta del 
Parlament, va publicar un article 
al New York Times, on entre altres 
coses deia: “el meu delicte va ser 
simplement complir els meus deu-
res com a Presidenta del Parlament i 
permetre un debat que havia esta sol-
licitat per una majoria a la cambra.”

Alejo Vidal-Cuadras, exeurodi-
putat i líder de Vox, ha declarat que 
“fora de l’estat de dret els conflictes 
es resolen per la força”

Joan Puigcercós, exconseller de la 
Generalitat i expresident d’ERC, va 
valorar la situació del procés dient 
“els tancs ja han arribat, són hisen-
da i els jutjats.”

Rafael Català, ministre de justícia, 
va dir “potser al Govern català s’es-
tan fent un mal ús de fons públics, 
o potser s’estan cometent uns de-
lictes”. Xoquen aquests comentaris 
en el ministeri que ha de vetllar per 
les garanties processals.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelo-
na, va comentar en el nout brot del 
cas del 3% “La investigació contra 
Trias venia del Ministeri de l’In-

terior i aquesta és una investigació 
judicial.”

Neus Munté, portaveu del govern 
de la Generalitat, davant les ame-
naces va demanar la compareixença 
davant el Parlament català de Soraya 
Sáenz de Santamaria, vicepresiden-
ta del govern,  “perquè preveu impe-
dir el referèndum per la força” i vol 
que “detalli l’operació precinte i les 
mesures coercitives que té intenció 
d’emprendre per subjugar l’exercici 
del dret d’autodeterminació català.”

L’Associació de Jutges i Magistrats 
Francisco de Vitòria, va publicar 
un manifest censurant la manifes-
tació dels encausats pel 9N “és des-
coratjador i injust per a la professió, 
que aquells que, agradi o no, han 
de ser jutjats, es valguin de la seva 
capacitat de convocatòria per do-
nar-se un banys de multituds i ge-
nerar un tumult innecessari.”

Isona Passola, presidenta de l’Acadè-
mia del Cinema Català, va declarar 
“no vull especular sobre la sentència, 
però per com està tot de manipulat 
és plausible que ja estigui feta.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



E l Parlament de Catalunya acaba de fer 
oficial l’existència de la Vegueria Penedès 
per la qual la major part de l’Anoia, deixa 
de formar part de la Catalunya Central.

El procés que ha portat a la creació de la Vegueria 
Penedès va sorgir de la societat civil que, a través 
d’una impecable i sòlida campanya de mobilització, 
va aconseguir suport polític transversal -amb ex-
cepcions- per fer sentir la veu del territori. I sorgint 
de la societat civil ha arribat al Parlament de Cata-
lunya que ha fet possible una divisió territorial on 
quatre comarques que quedaven dividides en tres 
“províncies” quedin ara agrupades en un sol ens.
La campanya ciutadana va patir no poques incom-
prensions al principi. Recordo alguns alcaldes que 
em varen dir: “Això és il·legal i no us en sortireu 
perquè caldria modificar la divisió en províncies i 
la Constitució no ho permet”. Cal que us digui que 
es tracta de dos alcaldes del PSC? Fins i tot queda 
encara algun ajuntament -del PSC- que no ha do-
nat suport a la proposta de nova vegueria... Per sort 
ja no fa falta.
Formar part de la Vegueria Penedès ens permet 
elaborar plans territorials coherents i redactats des 
de la proximitat i en conjunt, escoltant les necessi-
tats de cadascuna de les comarques i tenint un in-
terlocutor directe amb el govern de la Generalitat. 
En aquest sentit, més enllà de la bona notícia que a 
la Catalunya del futur hi haurà vuit vegueries i que 
nosaltres formarem part del Penedès, s’obre una 
finestra carregada d’oportunitats per als anoiencs. 
També als que encara ara s’hi oposen.
No cal preguntar-se si la sabrem aprofitar. Ni cal 
preguntar-se quins polítics que fins ara han donat 
l’esquena a la Vegueria Penedès, voldran aprofitar 
l’avinentesa per buscar-se la menjadora. No cal 
preguntar-ho perquè estic segur que és tan positiu 
tenir la decisió al mateix territori, que per poc que 
ens hi esforcem, millorarem en infraestructures, 
serveis i competitivitat. I com que els centres de de-
cisió són més propers, no serà tan fàcil que algun 
llest ens pugui ensarronar.
Amb tot però, el que més m’agrada de la creació 
de la Vegueria Penedès és que hem demostrat una 
altra vegada que a Catalunya el poble és escoltat... 
pels seus parlamentaris. Al llarg de la meva vida he 
viscut moltes campanyes justes que han acabat a la 
paperera. I si al principi de tot haguéssim fet cas a 
alguns dels portaveus parlamentaris, no tindríem 
Vegueria Penedès i els plans territorials els seguiri-
en fent des d’un despatx a la Diagonal de Barcelona.
Benvinguts a la Vegueria Penedès  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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Estem en plena mutació. Mentre cauen les 
darreres pedres del Mur de Berlín se n’aixe-
quen altres a Palestina i Mèxic. Es continua 
volent resoldre els nous problemes amb les 

velles receptes de sempre. Conduir mirant el retrovi-
sor. Un món estrany. Ganes d’explorar opcions, però 
poques de canviar. Es prediquen noves idees, però 
venen d’històries arnades, on els polítics estan més 
preocupats per les demandes socials que els exigei-
xen, que de conduir la societat vers un futur exigent. 
Ningú sap explicar on es va, però ens hi adrecem a 
gran velocitat. I tot serà molt diferent al que s’ha vis-
cut fins ara. 
La transició pot durar anys, però els canvis seran dis-
ruptius. S’especula amb les religions, dades, algoritmes 
i control de les masses. Entrem en el món biotecnolò-
gic, la vida sintètica competint amb la vida orgànica 
i la immortalitat cibernètica. Però ningú planteja en 
què es convertirà l’espècie humana i quin efecte tindrà 
aquesta transformació. No és tan sols és què farem, 
sinó com serem. Hi ha qui s’ho mira amb recel. Ve-
uen acostar-se el caos, el col·lapse del sistema finan-
cer i els enfrontaments militars. I volen amagar-se a la 
seva closca. Però estem absolutament interconnectats. 
Viatgen sense control, missatges, dades, malalties, 
diners i gasos atmosfèrics. Es barregen turistes, ter-
roristes i refugiats. El brot d’una malaltia infecciosa 

en un país pot convertir-se en una amenaça a la salut 
mundial (el SARS, l’ebola o el zika). Els estats sobirans 
no poden aïllar-se. No sols tenen drets. També obliga-
cions. D’ací les lluites pels tractats del canvi climàtic 
(tots estem  exposats als seus efectes), la llibertat en 
el ciberespai (clau de la informació i comunicacions 
 internacionals) i la salut (on l’OMS a vegades es veu 
com el llarg braç de la indústria farmacèutica).  
El Nou Ordre avança imparable. No serà fàcil acon-
seguir un consens sobre drets i deures i com gestio-
nar les obligacions compartides. S’hauria d’avançar 
de manera voluntària i no per imposicions. Però hi 
ha qui vol mantenir els seus drets territorials i histò-
rics. Per a ells la negociació és debilitat. Prima l’en-
frontament per damunt de la cooperació. S’utilitza 
la força. Els governs s’envolten de tècnics, científics 
i estrategs. Tant fa que siguin d’ultradreta, com d’es-
querra  extremista. Ambdós basen la seva estratègia 
en aixecar murs, en lloc de bastir ponts. En això són 
iguals. Exerceixen el poder d’exclusió. S’oposen a tot 
i a tothom. Volen anorrear el contrari. Si cal violen-
tament. Odien tot el que és diferent, sigui una ètnia, 
idees o cultura. No pensen que la política és el vehi-
cle per fer un món millor. L’han convertit en  l’ins-
trument per guanyar el poder i imposar regles. I cal 
una actitud diferent, perquè aquest món és de tots i 
per a tothom. 

El nou ordre mundialJa som Vegueria

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensaci—  i la instalálaci— et surt gratis!

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.laci—
i manteniment

de calderes
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 del lector

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

Els Moixiganguers d’Igualada estrenen nova seu. Ara els podrem 
trobar a les antigues cotxeres de la Hispano, a l’Estació Vella, da-
vant de la màquina de tren.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

AGRAÏMENT DE LA 
COMISSIÓ CAVALCADA 
DELS REIS D’IGUALADA 
F. P.
Comissió Organitzadora de la 
Cavalcada dels Reis d’Igualada F. P.

La Comissió Organitzadora de la 
Cavalcada dels Reis d’Igualada vol 
agrair a l’Ajuntament d’Igualada, al 
Patronat Municipal d’Esports, a la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals 
de la Generalitat de Catalunya, a les 
entitats públiques i privades,  als co-
merços, a les empreses de serveis i de 
transports, als col·laboradors i volun-
taris, als mitjans de comunicació i als 
ciutadans, la cooperació rebuda i l’en-
tusiasme mostrat en el decurs de tots 
els actes que han conformat la Festa 
de Reis 2016-2017. 
Moltes gràcies a tothom!

ELS REIS D’IGUALADA i 
LA UNESCO
Josep Marí i Llacuna.

Ens remuntem al dia 28 de desembre 
del 2004 i ens trobem al pavelló de les 
Comes davant  l’arribada de l’emissari 
de Ses Majestats. 
El Patge Faruk, a les acaballes del seu 
parlament, va llençar a l’aire un pro-
nòstic dient que en un futur no mas-
sa llunyà la festa dels Reis d’Igualada 
seria declarada Patrimoni Cultural de 
la Humanitat per la UNESCO. Cla-
morós aplaudiment de petits i grans.
Van passar uns anys en situació de 
stand-by sense cap gestió o moviment 
burocràtic per part de la Comissió de 
la Cavalcada. Últimament  s’ha re-
activat aquesta sol·licitud però amb 

l’hàndicap que la comissió de la caval-
cada d’Alcoi ha mogut fitxa i presenta 
les seves credencials. 
Estem en llista d’espera i sembla ser 
que la cosa va per llarg i per anar fent 
bullir l’olla i mentalitzar ciutadans, 
forans i dirigents polítics llenço una 
proposta. Diuen que no és dolent co-
piar una cosa si és  bona i ben feta.
M’explico: a Calaf el passat diumenge 
em serveixen un cafè amb un sucre 
molt original. A l’embolcall hi havia el 
dibuix d’un dimoni escuat i el text els 
Pastorets de Calaf: “Calaf, la capital 
dels pastorets”. Considero que és una 
brillant idea i felicito al poble veí.
Aquí a la capital de l’Anoia, la Funda-
ció, l’Ajuntament i amb la col·labora-
ció dels restauradors, es podria fer el 
mateix amb un “logo” del Tres Reis i 
Igualada candidata a la Unesco. A l’al-
tra cara la publicitat de l’establiment. 
Aquí queda. 

ELS BOSCOS
Ernest Pola Romeo

Sóc un igualadí i penso que els boscos 
són imprescindibles per a la vida: els 
arbres ens donen oxigen a nosaltres i 
als animals els dóna un lloc per viure. 
Semblarà una tonteria, però és com si 
vinguessin uns gegants a destrossar 
la nostra ciutat. Tots sabem que els 
incendis no són intencionats (la ma-
joria) com va ser fa poc que es va cre-
mar una bona part de l’Anoia. Però en 

aquest escrit vull explicar que estic en 
contra de la desforestació, ja que pro-
voca escalfament global a l’atmosfera 
i com ja he mencionat, la destrucció 
de l’hàbitat de moltes espècies. Fins i 
tot podríem posar en perill d’extinció 
a algunes de les espècies úniques en 
aquesta regió. Una altra manera de 
tallar menys arbres és reciclar el pa-
per: molts dels arbres són talats per 
la indústria del paper i si recicléssim 
podríem evitar una gran part d’arbres 
que s’haurien d’haver tallat. Ara no 
és el major problema, però en un fu-
tur podria suposar “la destrucció del 
món”. Espero que algun dia tothom 
en sigui conscient.

“SARDALANESQUE”
Agrupació Sardanista d’Igualada

El passat dimarts, 17 de gener, el pro-
grama ‘Tu sí que sí’ de ‘La Sexta’ va 
comptà amb una actuació diferent: 
‘Sardanalesque’. Consistí en una in-
tervenció d’un conjunt de dones que, 
al compàs de la música de la cançó Les 
sardanes de la Trinca, i tot imitant el 
ball d’una sardana, s’han anat despu-
llant.
L’actuació ha tingut molt bona rebu-
da per part del públic i el jurat del 
programa. En aquest sentit, un mem-
bre  del jurat, l’actriu Sílvia Abril, ha 
qualificat la sardana com “la dansa 
més avorrida del món”. Sigui com si-
gui, la proposta  artística ha passat a 
la següent ronda. Ara caldrà veure si 
el grup participant oferirà una nova 
versió picant d’una   dansa tradicional 
d’una altra part del món.
Pel que fa al col·lectiu sardanista, hi ha 
hagut una allau de crítiques a l’escarni 
en vers a la nostra dansa, així com  
el component sexista de la proposta, 
sobretot a través de les xarxes socials. 

Justament, a través d’aquestes plata-
formes  hi ha hagut una important 
menció al món de la sardana entre 
persones, sobretot de la resta d’Espa-
nya, molt allunyades  al nostre col·lec-
tiu. També una bona part dels mitjans 
de comunicació s’han fet ressò de la 
funció i el rebombori que ha provo-
cat.
Aquesta proposta artística és obra de 
l’Escuela Barcelona Burlesque Ex-
perience, de Marina Salvador. De fet,  
aquesta actuació ja es va a començar 
a promocionar el passat mes d’agost, 
com es pot comprovar a YouTube.
El ‘burlesque’ vol explicar històries 
amb un sentit paròdic però s’ha as-
sociat gairebé des del principi amb  
actuacions de, sobretot, dones exube-
rants amb poca roba molt provoca-
tiva, també anomenades a vegades 
‘vedettes’. La  posada en escena, la 
il·luminació, la música i d’altres as-
pectes artístics també volent poten-
ciar determinats aspectes  murris. Els 
exemples de teatres on és habitual 
aquest espectacle són els cabarets i lo-
cals de varietats.

Amb aquesta nota aclaridora vo-
lem fer esment que en la notícia 
sobre el lliurament de premis del 
Concurs de teatre Amateur de Pi-
era pel que fa a la categoria a la 
Votació Popluar, el tercer premi 
no és per el grup Talion de Lleida, 
sinó per la Companyia La Trapa 
de l’Agrupació Congrés de Bar-
celona que van representar Terra 
Baixa d’Angel Guimerà. 

Nota aclaridora sobre 
el Concurs de Teatre 

de Piera
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nuen esmolant la mala llet contra l’acte de Brussel·les: 
bon senyal!
I fins dilluns, 6 de febrer.  La convocatòria de l’ANC, 
Òmnium i AMI a manifestar-nos aquest dilluns, quan 
començaven les causes contra el president Mas i les con-
selleres Rigau i Ortega, adquireix una significació i una 
importància cabdals per al futur del procés. De Madrid 
estan convençuts que l’acció judicial serà suficient per-
què ens esbravem; i que si aguantem aquesta primera 
carregada, hi seguirà la inhabilitació de la presidenta 
Forcadell.  Amb tot el que signifiquen aquests judicis: 
la negació de qualsevol dret democràtic emanat de les 
institucions catalanes i recordar-nos la negació de la 
nació catalana. Per tot plegat va ser molt important la 
manifestació de dilluns, demostrant que som un poble 
conscient del que ens juguem, que som al costat dels 
nostres representants, que som conseqüents amb l’aspi-
ració democràtica d’assolir la sobirania. En aquest sen-
tit, em sembla pertinent recordar el gest magnífic que 
vam fer a Igualada, i a tantes ciutats del país, quan amb 
motiu del 9N ens vam autoinculpar en el jutjat que llu-
eix al carrer Lleida. Centenars de persones, aleshores, 
vam fer un gest que aquest dilluns es consolidava do-
nant suport als qui són jutjats per haver posat les urnes. 
I del jutge Santi Vidal?, què voleu que us  digui... Sap 
greu que s’hagi posat en evidència i donat oxigen als 
unionistes. Pensem, però, que en el fons el que deia -fal-
sament- es referia a un fet objectiu com és que l’Estat 
(l’espanyol, és clar) té totes les nostres dades (oh!) i que 
un dia el nostre Estat (el català, és clar) també les tin-
drà...
Per cert, el grup  Ara Va de Bo va fer les delícies de gene-
racions d’infants i de no tan infants amb cançons com 
“La cançó de les mentides”, d’unes mentides infantils i 
innocents ben diferents de les que ens i es munten els 
“pajarus” de Madrid i els de per ací.  

Seguint la consigna del 
Pep Guardiola, ens và-
rem llevar ben d’hora, 
ben d’hora, ben d’ho-

ra. Potser una mica massa i tot, 
abans de les 6. Tot era fosc i ne-
gre. Feia vent i fred. Per això, un  

cop a l’autobús, vàrem intentar fer una clapadeta 
per recuperar una mica el son interromput. Però 
no ens va privar d’embadalir-nos davant una es-
plèndida sortida del sol com feia temps que no 
veia (parlo per mi, és clar).

A l’entrada a Barcelona, els embussos de tràn-
sit habituals ens varen fer arribar al passeig Llu-
ís Companys gairebé a misses dites. El grup de 
corals entonava el darrer cant. Els més lleugers 
varen tenir el temps just per saludar amb crits de 
suport el president Mas i les conselleres també en-
causades. Poc després, els organitzadors de l’acte 
varen pujar a l’estrada i varen animar els concen-
trats a no defallir. No calia de fet. Els crits de “in- 
inde- inde-pendèn-ci-a” estaven a totes les goles; 
em vaig fixar en un petit detall: el crit final era 
“independència, ja!”. Tot un avenç...
Després dels discursos, els organitzadors varen 
donar l’acte per finalitzat. Eren només 2/4 d’onze 
i alguns dels nostres es plantejaven de reprendre 
el camí de retorn. Però no ens havíem llevat ben 
d’hora per quedar amb un pam de nas. ¿Havíem 
fet tot allò només per anar a fer un cafè en un bar? 
Al final, i per decisió assembleària, es va decidir 
quedar-nos fins a la una, atès que transmetien 
l’interrogatori amb altaveus al carrer.
Mentre ho escoltàvem, una sorpresa va fer les de-
lícies de la concurrència. La meteorologia va vo-
ler-se posar al nostre favor. La força del vent va fer 
desprendre un agafador de la bandera espanyola 
que presidia la façana del Palau de Justícia. La tela, 
sense control, es cargolava sobre ella mateixa en 
el seu propi pal, o tocava sense èxit la de la UE, 
situada a la seva esquerra. Mentrestant, la senyera 
aguantava ferma la ventada, tremolosa però tensa, 
ben agafada i segura.
La gent es va adonar tot seguit del simbolisme, i 
quan uns operaris varen voler arreglar la situació, 
es varen veure obligats a baixar la bandera. El crit 
de la gent va ser unànime. “Fora, fora, fora, / la 
bandera espanyola”; però aviat també va substi-
tuir “bandera” per “justícia”. 
La sortida dels encausats va ser apoteòsica. Crits 
i cants. Els rostres de la multitud, congestionats 
pel fred, mostraven aquella alegria que només es 
veu en les Diades de l’Onze de Setembre. No hi 
havia por sinó ganes de plantar cara, passés el que 
passés. Alguns s’acomiadaven “fins a la propera”. 
La moral era de victòria. I és que aquesta vega-
da fins i tot els elements van posar el vent a favor 
nostre. Per a molts dels presents, Madrid és una 
entelèquia. Pertany a una altra galàxia. Es cargola 
en ella mateixa, sense sortida. Pot amenaçar, però 
és el cant del cigne, els darrers escarafalls previs a 
la ranera de la mort.  

A ra va de debò. I no és el 
nom de cap grup d’ani-
mació infantil. Per bé 
que  aquestes setma-

nes han estat ben animades, farcides 
d’esdeveniments, amb la culminació 
aquest dissabte del “vist i plau” de la 

CUP als pressupostos i l’episodi de les maldestres de-
claracions del jutge Santiago Vidal.  Entremig hem vist 
passar l’episodi de Brussel·les, que ens ha tingut ben en-
tretinguts i no per l’acte en si protagonitzat per Puigde-
mont, Junqueras i Romeva al Parlament europeu sinó, i 
sobretot, per la reacció dels reaccionaris de sempre. Els 
qui fins fa quatre dies se’n fotien del procés perquè, ens 
venien a dir, era una obsessió d’Artur Mas per salvar-se  
ell mateix amb el suport de TV3 i de quatre arreplegats. 
Amb el pas del temps, aquesta colla s’ha hagut d’em-
passar el seu fel davant les demostracions dels Onzes 
de Setembre, la gran jornada de la Consulta del 9N i 
els resultats inapel·lables del 27S que ens van donar el 
Govern  i el Parlament que tenim. La colla d’indocu-
mentats han fet, fan  i faran tot el que no està escrit i 
més per acabar amb el procés. Només cal recordar els 
“hits” d’aquests mesos fins a l’actuació desbocada de la 
Justícia espanyola (des de Madrid i des d’aquí)  que ens 
ocupa avui.  
Deixeu que m’entretingui  en l’acte de Brussel·les. Tinc 
la impressió que hem viscut un moment de gran relle-
vància per a la nostra història, ressaltat encara més pel 
comportament del govern d’Espanya -quina gent els 
Rajoy, Garcia Albiol, Arrimadas i el cos diplomàtic es-
panyol!- que s’ha posat en evidència fent mans i màni-
gues per desprestigiar l’acte i que no hi acudís ningú.  A 
la vista de la imatge d’una sala  plena de gom a gom, els 
nostres amics no s’han estat de rebaixar-ne l’èxit i ridi-
culitzar els assistents amb acusacions gairebé infantils; 
el primer premi, però, una vegada més se’l va empor-
tar el president del govern d’Espanya quan va fer befa 
d’un acte que encara no s’havia celebrat. Val a dir que 
el senyor de Badalona també va fer mèrits per a meda-
lla quan es va embolicar a esmentar la gent de  Calafell 
que hi havia a la segona sala més gran del Parlament 
europeu... A la caverna mediàtica, dia rere dia, conti-

La convocatòria de l’ANC, Òmnium i 
AMI a manifestar-nos dilluns adquireix 

una significació i una importància 
cabdals per al futur del procés.

“La llei de quotes no apode-
ra als homes ans el contrari, 
obligues a posar homes per-
què sí i no pas pels seus mè-

rits, per tant acaben sent HOMES 
FLORERO”.
“No vull que m’obliguin a escollir 

un home per ser home, vull triar a la millor persona”.
“La llei de quotes discrimina clarament a les dones 
perquè estableix que cap dels dos sexes pot estar re-
presentat per sobre del 60%”.
“Si hi ha més d’un 70% de dones alcaldesses és per-
què són les persones més ben preparades, no existeix 
la desigualtat”.
L’absurditat impregna aquestes afirmacions, però 
sembla que aquest qualificatiu d’absurd desaparegui 
quan de qui estem parlant són de les dones. Afirmar 
que la “Llei de quotes” discrimina a les dones no té 
sentit, però en canvi quan es diu que la llei de quotes 
discrimina als homes sembla que la societat li ator-

FRANCESC RICARTJOSEP M. CARRERAS

Amb el vent a favor 6F i més

Homes florero
gui tot el sentit del món.
De la mateixa manera que ho pot ser dir que si el 
70% de les alcaldies estan ocupades per dones és per-
què estan més ben preparades que els homes i, en 
canvi, no ens posem les mans al cap quan aquells que 
les ocupen són homes.
Mai es posa en qüestió la vàlua dels homes però en 
canvi la vàlua de les dones sempre es troba en un 
qüestionament constant. Que per la societat aques-
tes frases manquin de sentit per una banda i l’adqui-
reixin completament per l’altra, no és res més que la 
mostra d’un masclisme enquistat.
Quin argument es pot fer servir per defensar que els 
homes que ocupen els espais de poder són les perso-
nes més preparades quan tenim uns índexs de cor-
rupció ingents, una desigualtat social creixent i un 
medi ambient vulnerat?
És una mostra d’allò que ja venia afirmar la filòsofa 
Simone de Beauvoir: “No ens enganyem, el poder no 
tolera més que les informacions que li són útils”.   

MÒNICA MORROS, politòloga
@monicamorros
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democràtica, i pacífica. 
La voluntat majoritària d’un poble, mantinguda 
en el temps, com és el nostre cas, és molt difícil de 
tombar. Perquè ja ha penetrat en el fons del nostre 
imaginari. El pas previ a la independència és actu-
ar de facto com un Estat. I això ja ha començat en 
la nostra percepció com a poble (i també en l’ac-
ció de la Generalitat). Això és l’autocentrament: 
la capacitat d’una determinada societat humana 
d’observar-se des de la perspectiva de si mateixa, 
de poder identificar els seus propis interessos col-
lectius i prescindir de les visions interessades que, 
sobre aquesta, tinguin unes altres comunitats (de-
finició del col·lectiu e-criteri.cat). 

I, encara més. Tot i que a vegades no ens ho cre-
iem, tenim capacitat d’anar junts. De fer acords. 
De caminar plegats. I aquest és i serà un element 
clau en els pròxims mesos. L’Estat espanyol ha in-
tentat trencar-nos però no ho ha aconseguit. 

E l 30 juny de 2014 es va 
presentar a l’Ateneu 
Igualadí el Pacte Co-
marcal de l’Anoia pel 

Dret a Decidir. Una demostració 
de força i unitat a la comarca que 
reclamà el dret a votar el futur del 

nostre poble com a element indestriable d’una de-
mocràcia madura. Tal com la creiem i la volem. 
L’adhesió comptà amb la pràctica totalitat dels 
municipis de l’Anoia amb el suport de més de du-
es-centes entitats locals. Un consens que es palpa 
també arreu del país i que xoca frontalment amb 
la tossuderia de l’Estat espanyol.
Tres anys després, el poble català continua en 
marxa, mentre que l’Estat espanyol només sap res-
pondre perseguint (judicialment, a través de les 
clavegueres, etc..) , acusant-nos i negant-nos. 
Vénen moments decisius que ens demanaren fer-
mesa. L’Estat espanyol augmentarà els nivells de 
pressió, anorreament i amenaces. No han volgut 
escoltar ni han estat capaços d’obrir els ulls a la 
puixança catalana. No són tres sinó desenes o cen-
tenars les vegades que ens han negat. I ara, en no 
quedar-los res, parafrasejant Raimon, no volen ar-
guments, usen la força.
Hem d’estar amatents, en alerta davant els seus 
embats. Tenen eines suficients per fer-nos tremo-
lar les cames, sobretot un Estat, els mitjans de co-
municació, empreses i el gran capital que anhela 
l’statu quo.  Certament, nosaltres en tenim ben 
poques, d’eines, però algunes són essencials, com 
la voluntat i el convenciment d’una causa justa, 

La voluntat majoritària d’un 
poble, mantinguda en el temps, 

com és el nostre cas, és molt difícil 
de tombar. Perquè ja ha penetrat 
en el fons del nostre imaginari. 
El pas previ a la independència 

és actuar de facto com un Estat. I 
això ja ha començat en la nostra 

percepció com a poble

René Descartes comença el 
Discurs del mètode com-
parant-se a un home que 
camina sol i a les fosques 

i que avança lentament vers el co-
neixement. El seu temps, el segle 
XVII, és un moment trepidant, bri-

llant i tenebrós en el qual els avenços de la ciència 
es combinen amb els plecs i replecs de les ombres 
del Barroc i la Contrarreforma. Descartes, un dels 
pares de la geometria moderna i de la matemàtica, 
té un fons metafísic que sovint s’oculta per presen-
tar-nos-el com un home racional, fred, ordenat, fins 
al punt que l’adjectiu cartesià s’empra per elogiar l’or-
dre i la claredat d’una exposició o d’una persona. 
René havia nascut a Le Haye en Tourene, al nord de 
França, i va quedar orfe de mare als 13 mesos. Als 
vuit anys va ser ingressat en una escola jesuïta de Le 
Fleche. El seu pare li va posar el sobrenom de “petit 
filòsof ” per les preguntes que feia de ben menut. La 
seva vida és plena de viatges, alguns com a soldat du-
rant la Guerra dels Trenta Anys, combats d’esgrima a 
hores intempestives, canvis de residencia, contactes 
amb moviments esotèrics com els de la Rosacreu o 
matemàtics i astròlegs com Faulhaber o Kepler. No 
veiem enlloc l’home fred, acadèmic, de vida avorrida 
i rutinària. Més aviat un errantívol viatger, alquimis-

JOAN REQUESENS, Òmnium Anoia
@JoanRequesens / @OmniumAnoia

BERNAT ROCA, Professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

La mata de jonc

La filla de Descartes
ta i religiós, superdotat intel·lectualment i tarannà 
solitari. Però l’anècdota més trista de la seva vida és 
la mort de la seva filla Francine, fruit de la relació 
íntima amb Hel·lena, una serventa d’Holanda, país 
on s’havia establert buscant un ambient tranquil. 
La nena mor en epidèmia pels volts de setembre de 
1640, just quan Catalunya es revoltava contra el rei 
Felip IV en la Guerra dels Segadors. Més endavant, 
Descartes da de testimoni de la mare en la boda amb 
un altre home.

Descartes va ser un home a qui de ben petit li va 
mancar l’afecte, la salut no el va acompanyar i just 
quan va trobar l’amor el va perdre. El 1641 publica 
les Meditacions metafísiques on demostra la immor-
talitat de l’ànima i l’existència de Déu. No hi ha en el 
fons d’aquestes línies  cap rastre d’aquell home mate-
màtic, tret de la lògica argumental i ordenada de les 
proposicions i arguments. En aquestes línies cabdals 
de la història de la filosofia Descartes retorna a vells 
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La coneguda metàfora de la Crònica de Ramon 
Muntaner (1325), ho expressa nítidament: “Si algú 
em demana: “En Muntaner, quin és l’exemple de la 
mata de jonc?”, jo li respondré que la mata de jonc 
té una força que, si tota la mata lligueu ben fort 
amb una corda, i tota la voleu arrencar ensems, us 
dic que deu homes, per molt que estirin, no l’ar-
rencaran, encara que alguns més s’hi posessin; i, 
si en traieu la corda, de jonc en jonc l’arrencarà 
tota un minyó de vuit anys, que ni un jonc no hi 
quedarà”.
L’assagista suecà Joan Fuster reblava amb aquestes 
paraules el cronista de Peralada (Contra el nacio-
nalisme espanyol, 1994): “Els temps canviaren, i 
els dinastes desaparegueren: però la veu del vene-
rable empordanès arrelat a València no ha perdut 
virtualitat. Enfront la divisa “divideix i venceràs” 
s’aixeca la “d’uneix-te i no seràs vençut”.  Això és 
tan vell com el món. De cara la posteritat, la seva 
admonició no ha perdut vigència. Val per als po-
bles, com valia per als reis”.
I tornant als inicis, a la comarca. I a la força de la 
unió. Recentment, també a l’Anoia, càrrecs electes 
de múltiples partits s’han aliat constituint l’Assem-
blea d’Electes de Catalunya (AECAT) per mostrar 
el seu compromís, en raó de la seva legitimitat, de 
representar-nos i garantir el procés democràtic i 
el referèndum. Una nova eina per seguir endavant 
en aquest camí  cap a la llibertat.
I, altre cop, Raimon. “T’adones, company, que hem 
de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si 
no volem perdre-ho tot, t’adones, amic. T’adones, 
company, t’adones, amic”. 

Descartes va ser un home a qui de 
ben petit li va mancar l’afecte, 

la salut no el va acompanyar i just 
quan va trobar l’amor el va perdre.

temes del gnosticisme, explora la possibilitat que el 
món sigui obra del Dimoni per acabar, com el Sidd-
harta de Hesse, somrient malgrat el drama humà, 
confiant en Déu i en la vida de nou.  



El Parlament de Catalunya aprova la Vegueria Penedès, 
que inclou la major part de l’Anoia
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Alcaldes i regidors de 
l’Anoia van ser a la 

cambra catalana, en 
una jornada històrica 
per l’encaix territorial 

de la comarca en el país

Diputats, girant-se i aplaudint el nombrós públic que hi havia al Parlament, dimecres a la tarda.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Vegueria Penedès ja 
és una realitat. Sis anys 
després de l’aprovació 

de l’àmbit funcional, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar 
dimecres la modificació de la 
Llei de Vegueries de Catalunya 
per a incloure’n una vuitena: la 
del Penedès, que inclou ja ofi-
cialment l’Alt i Baix Penedès, el 
Garraf i tot l’Anoia a excepció 
del nord. D’aquesta manera, 
gran part de la nostra comar-
ca abandona definitivament 
la Catalunya Central, i la situa 
en un territori nou que genera 
noves oportunitats.
Al Parlament s’hi van poder 
veure molts membres de la 
Plataforma per una Vegueria 
Pròpia, així com diversos al-
caldes i regidors. Per part 
anoienca, hi eren lògicament 
les diputades de l’Anoia de la 
formació Junts pel Sí, Maria 
Senserrich i Alba Vergés, així 
com els alcaldes de Copons, 
Carme, Castellolí, Capellades, 
la Pobla de Claramunt, l’alcal-
de d’Igualada i vicepresident 
de la Diputació, Marc Castells, 
i regidors de Piera, Vallbo-
na i Vilanova del Camí, entre 
d’altres poblacions. La Veu de 
l’Anoia va ser l’únic mitjà de 
la comarca present en aquesta 
jornada històrica en el Parla-
ment.
La Vegueria Penedès va rebre 
el vistiplau de 91 diputats dels 
125 presents en el ple del Par-
lament, una clara majoria dels 
diputats de JxSí, PSC, CSQP i 
CUP, i el vot en contra de C’s 
i PP. 

72 municipis 
i 4 comarques
La vegueria del Penedès passa 
a estar integrada pels 72 mu-
nicipis de les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia, excepte vuit 
municipis de l’Alta Anoia. Es 
tracta de Calaf, Calonge de Se-
garra, Castellfollit de Riubre-
gós, Prats de Rei, Pujalt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Veciana. Aquests 
vuit municipis continuen for-
mant part de la vegueria de 
la Catalunya Central –com 
s’establia a la llei inicial-, jun-
tament amb les comarques del 
Bages, el Berguedà, Osona, el 
Moianès i el Solsonès.
La creació del Penedès com a 
vegueria també comporta una 
modificació dels municipis 

que finalment integraran la 
demarcació de Barcelona i el 
Camp de Tarragona. En el cas 
de la primera, aquesta queda 
formada pel Baix Llobregat, 
el Barcelonès, el Maresme, el 
Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental. Pel que fa al Camp 
de Tarragona, ara l’integren 
l’Alt Camp, el Baix Camp, la 
Conca de Barberà, el Priorat i 
el Tarragonès.
Tot i l’aprovació per reconèi-
xer el Penedès com a vegueria, 
el desplegament de la nova 
divisió territorial continua 
en pausa. L’any 2011, el Par-
lament va aprovar ajornar la 
constitució de les vegueries i la 
creació dels consells correspo-
nents mentre no es modifiqui 
la norma espanyola per poder 
canviar els límits marcats his-
tòricament per les províncies. 
Tot i això, amb el reconeixe-
ment de la vuitena vegueria, 
la futura divisió territorial ca-
talana estaria conformada per 
Barcelona, Girona, Lleida, el 
Camp de Tarragona, les Terres 
de l’Ebre, l’Alt Pirineu, la Cata-
lunya Central i el Penedès.

Tres anys per desplegar dele-
gacions i triar capital
La nova vegueria neix, però, 
sense capital. Tampoc cap ciu-
tat compta amb delegacions 
territorials de la Generalitat. 
La pròpia modificació de llei 
dóna tres anys per a que es faci 
efectiu aquest desplegament. 
A la Catalunya Central, totes 
les delegacions se les van em-
portar Manresa i Vic, i Igua-
lada se la va ignorar des de 
l’inici. Ara, sembla que hi ha 
prou consens entre les quatre 
comarques per a tenir un re-
partiment de delegacions de la 
Generalitat -molt interessant 
de cara a gestions de particu-
lars i col.lectius, i també per 

tenir interlocutors del govern  
directes al territori- que tingui 
sentit comú, en funció de les 
característiques de cada terri-
tori. 
Queda pendent també de dis-
posar d’una regulació pròpia 
que en determini, entre altres 
qüestions, quina en serà la ca-
pital i on s’ubicarà el Consell 
de Vegueria. En aquesta situ-
ació també es troben l’Alt Pi-
rineu, la Catalunya Central i el 
Penedès, mentre que Barcelo-
na, Girona, Lleida, el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
ja tenen estipulat que els con-
sells veguerials s’ubicaran a les 
actuals capitals de província i 
a Tortosa, respectivament.

Delegat territorial
La Generalitat haurà de no-
menar aviat -algunes fonts 
creuen que serà imminent- el 
nou Delegat Territorial del Pe-
nedès, màxima autoritat del 
govern català en la nova Ve-
gueria. No es coneix qui pot 
ser, però lògicament haurà de 
ser algú del territori i vinculat 
a Junts pel Sí, formació que 
governa avui Catalunya.

Triomf de la societat civil
L’aprovació de la Vegueria Pe-
nedès és el colofó dels objec-
tius de la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia (PVP), col.
lectiu social que va iniciar el 
2003 la reivindicació d’acon-

seguir l’oficialitat d’aquest ter-
ritori, talment com havia suc-
ceït fa tres segles. Entitat amb 
membres de les quatre co-
marques, a l’Anoia es va acon-
seguir el suport del Consell 
Comarcal i de la totalitat dels 
municipis del Sud i la Conca 
d’Òdena, a excepció de Santa 
Margarida de Montbui. 
El primer triomf de la PVP, 
que sempre ha tingut en el vi-
lafranquí Fèlix Simón com a 
referent, ja va ser l’any 2010, 
quan el Parlament va aprovar 
l’Àmbit Funcional, equiparant 
la gestió interna i la descen-
tralització de serveis en aquest 
territori a zones com les Terres 
de l’Ebre, el Camp de Tarrago-
na o les Comarques Centrals. 
Aquest nou Àmbit Funcional 
suposa també crear un Pla ter-
ritorial Parcial (PTP), que es 
va començar a treballar l’any 
2014 i que ultima ara la seva 
redacció. Aquest document 
vindrà a ser el POUM del Pe-
nedès, i haurà de ser sotmès a 
debat públic a tot el territori, 
en els propers mesos. 

Àmplia majoria a favor del 
Penedès: JxSí, PSC, CUP i CSQP. 

En  contra, PP i Ciutadans.

La llei aprovada 
dóna tres anys per a 

desplegar les 
delegacions territorials 

de la Generalitat al 
Penedès i a triar 

una capital
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La tribuna es va omplir d’alcaldes, regidors i membres de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.

Les diputades del Penedès amb representants dels grups parlamentaris i Fèlix Simón, de la PVP.

El Parlament, en el moment de la votació per aprovar la vuitena Vegueria de Catalunya: la del Penedès.

L’aprovació de la Vegueria Pe-
nedès no va comptar amb de-
bat. Els grups parlamentaris es 
van limitar a exposar les seves 
posicions, i, a excepció d’una 
petita discussió entre la CUP 
i el PP, el punt va transcórrer 
sense rèpliques i es va passar a 
la votació. 
Després, la nombrosa repre-
sentació del territori va fer-
se la foto de família a l’escala 
d’honor del Parlament. Ja no 
hi era Marc Castells, que va 
marxar del Parlament. Tam-
poc no hi era el president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete. 

“Deixar de ser Perifèria 
per ser Centre”
La presentació de la propos-
ta de modificació de la llei va 
anar a càrrec de la vilanovina 
Neus Lloveras -alhora alcal-
dessa de Vilanova i la Geltrú 
i presidenta de l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia- qui va felicitar-se per l’àm-
plia majoria d’acord en aquest 
punt. “Hi ha hagut una parti-
cipació molt activa”, deia. “La 
Vegueria Penedès no reneix 
de la nostàlgia històrica, sinó 
de la voluntat de mirar cap al 
futur. Hi ha molts arguments 
que la justifiquen, començant 
per la simplificació adminis-
trativa. Jo no he sentit mai 
de cap grup parlamentari un 
posicionament en contra de la 
singularitat territorial del Pe-
nedès”. Lloveras, del PDeCAT, 
afirmava que “el Penedès ha 
de deixar de ser a partir d’ara 
una perifèria, per ser centre, 
amb igualtat de condicions”.
Joan Garriga, de la CUP, eu-
fòric, deia que “aquest és l’es-
cenari que volíem. És fruit de 
la persistència de la PVP, car-
regats de raons que han vol-
gut explicar al territori. Ara 
el que cal és una nova mirada 

Fèlix Simón (PVP): 
“Avui hem recuperat el 
lloc que històricament 
hem ocupat en el con-

junt del nostre país, un 
lloc que ens pertoca per 
justícia, per funcionali-

tat i per dignitat”

a la concreció del mapa, que 
tingui en compte l’educació, 
la sanitat, l’economia, les ne-
cessitats d’infraestructures i 
de transport... Cal revisar-ho 
tot i donar-hi visió global del 
Penedès”.

“Un territori que 
es reinventa”
Hortènsia Grau, en represen-
tació de Catalunya Sí que es 
Pot, afirmava que “aquest és 
un territori que es reinventa, 
i des de moltes perspectives 
diferents, des de la vinya fins 
a les innovacions tecnològi-
ques, i amb vocació de capita-
litat compartida”. La diputada  
va mostrar la seva “preocu-
pació” pel Pla Territorial del 
Penedès. “Hauríem posar-lo a 
debat en el territori quan més 
aviat millor”. 
Eva Martínez (PSC), estava 
convençuda que “aquest és 
l’inici d’un gran camí per al 
Penedès, s’ha assolit la ma-
joria social després de molts 
anys de lluita, això és demo-
cràcia participativa de debò. 
Ara el que cal és dotar de més 
recursos al territori, sobre tot 
als ens locals, i tenir en comp-
te la desindustrialització i els 
problemes d’atur que té l’Ano-
ia i el Baix Penedès”.
A la banda de l’oposició, Santi 
Rodríguez (PP) i Sergio Sanz 
(C’s) van defensar el seu vot 
en  contra. Rodríguez -que és 
de Vilanova i la Geltrú- deia 
que “defensem l’àmbit i tam-
bé el Penedès, però no estem 
d’acord amb la llei de vegueri-
es, perque vol substituir les di-
putacions i les províncies”. 

Fèlix Simón: “Ens toca 
per justícia, funcionalitat 
i dignitat”
El portaveu de la PVP, Fèlix 
Simón, cofoi com no podia 
ser d’una altra manera, de-
clarava que “amb la Vegueria 
Penedès, els penedesencs hi 
guanyarem tots. El Penedès 
som les persones que hi vi-
vim, quasi mig milió, i totes 
elles, encara que moltes no ho 
sàpiguen, avui hem recuperat 
el lloc que històricament hem 
ocupat en el conjunt del nos-
tre país, un lloc que ens perto-
ca per justícia, per funcionali-
tat i per dignitat”.
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Augmenta el número d’usuaris al bus urbà, 
que aviat tindrà wifi gratuït

La companyia concessionària Masats va presentar un nou vehicle, el més gran del servei de bus urbà.

Detingut un lladre que 
acabava de robar en un 
domicili d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls usuaris de bus a 
Igualada es van incre-
mentar en un 4,57%, 

amb un augment de 16.588 
passatgers que va fer arribar la 
xifra total de viatgers fins els 
379.449 durant  aquests dotze 
mesos. Observant les línies en 
detall, pel que fa a les circulars, 
l’LC1 va  créixer en un 5,98%, 
arribant als 188.618 passat-
gers, i l’LC2 es va incrementar 
en un 3,21%, assolint la xifra 
de 190.831. El tinent d’alcalde 
de Qualitat Urbana Jordi Pont 
associa aquest increment de 
viatgers “a la progressiva recu-
peració de l’activitat econòmi-
ca i empresarial a la ciutat, al 
creixent nombre d’estudiants 
del Campus Universitari i a 
estímuls per a la utilització del 
transport públic, com la con-
gelació del preu del bitllet sen-
zill en 1,5 euros, que consistori 
i companyia venim acordant 
cada any des de 2012”. També 
s’ha percebut, segons s’ha de-
tallat, un increment dels esco-
lars que fan ús del servei. 
Pel que fa al conjunt de la Con-
ca d’Òdena, contemplant tam-
bé l’LTF que circula els festius, 
l’LTM que arriba fins a Santa 
Margarida de Montbui i l’LTV 
que dóna servei a Vilanova del 
Camí, hi ha hagut un augment 
del 5,37%, amb una xifra glo-
bal de 797.323 usuaris, segons 
que ha explicat aquesta setma-
na la gerent de la companyia 
Masats, Carme Pros. 

Servei Wi-Fi gratuït 
Dimecres, a la Plaça de l’Ajun-
tament, també s’ha presentat 
públicament el nou vehicle 
que Masats Transports Ge-
nerals incorpora a les línies 
d’Igualada. Es tracta d’un ve-
hicle Otokar del model Kent 
280 LF, amb 10,8 metres de 
llargada, tres portes d’accés 
i capacitat per a 93 perso-
nes. Concretament, disposa 
de 21 seients i espai per a 72 
passatgers drets o bé per a 63 
passatgers drets i una persona 
amb mobilitat reduïda i serà, 
doncs, el bus urbà de més 
capacitat a la capital de l’Ano-
ia. Aquesta adquisició es duu a 
terme per a donar resposta a la 
creixent demanda en les línies 
circulars d’Igualada, especial-
ment en horari d’entrada i sor-
tida dels instituts i del Cam-
pus Universitari. 
Paral·lelament, al llarg del 
primer trimestre d’aquest any 
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Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de l’Anoia van 
detenir el dia 6 de febrer un 
home, de 22 anys, de naci-
onalitat moldava i amb do-
micili desconegut, com a 
presumpte autor d’un delicte 
de robatori amb força a inte-
rior de domicili. Els fets es 
van produir pels volts de les 
20.30 hores del mateix dia 6, 
a la població d’Igualada.

Els inquilins sentien sorolls 
a dins en arribar a casa
Uns ciutadans van alertar els 
Mossos perquè en arribar al 
seu habitatge havien escoltat 
sorolls, com si hi hagués algú 
a la primera planta.
Vàries patrulles van anar al 
lloc per revisar les estances 
de la casa i quan comprova-
ven la zona del jardí van sen-
tir sorolls al solar del costat. 
Els agents hi van accedir i 
van localitzar un home ama-
gat. Portava un passamun-
tanyes i uns guants posats, i 
dins les butxaques diverses 
coses que havia sostret de 
dins la casa.
A l’interior de la casa també 
van localitzar una bossa plena 
d’aparells electrònics i altres 
objectes que el lladre havia 
preparat per endur-se. 
El detingut  va passar el 8 de 
febrer a disposició judicial al 
Jutjat d’Instrucció d’Igualada 
i en va decretar ingrés a presó.

2017 es preveu dotar de servei 
de Wi-Fi gratuït per als usu-
aris tots els autobusos urbans 
de la Conca d’Òdena. El vehi-
cle presentat ara ja incorpora 
aquesta prestació des del pri-
mer moment i es treballa per 
instal·lar els emissors necessa-
ris en la resta d’autobusos en 
les properes setmanes.  

Més andanes de formigó
Pont ha avançat que el con-
sistori i la companyia estan 
acabant de definir aquests 
dies noves ubicacions per a 
instal·lar plataformes de for-
migó que facilitin l’accés des 

de la vorera a l’autobús a les 
persones grans, les que porten 
cotxets de nadons o que tenen 
mobilitat reduïda. 
La passada tardor es van ins-
tal·lar cinc d’aquestes andanes, 
tres a l’Avinguda Barcelona 
i dues més als carrers Santa 
Caterina i Pau Muntades. La 
valoració per part dels usuaris 
i dels conductors de la com-
panyia ha estat molt positiva 
i, per això, ja es treballa per a 
dotar d’aquest recurs cinc o sis 
parades més aquest any 2017. 
Aquesta actuació serà no-
vament possible gràcies a la 
col·laboració amb l’Associació 

de Municipis per la Mobilitat 
i el Transport Urbà (AMTU). 
En tres anys, entre 2015 i 
2017, aquest ens ha conce-
dit a l’Ajuntament un total de 
160.000 euros per al desenvo-
lupament d’actuacions per a la 
millora del transport. 

anys125

14 de febrer
Sant 
Valentí
dia dels enamorats

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

M
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anys12121 5252
de regalar el teu amor

GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES CERCA :

GGRRAADDUUAATT EENN
RREELLAACCIIOONNSS LLAABBOORRAALLSS

Ref. 32xx

Cerquem:
Candidat amb la graduació finalitzada en Relacions 
Laborals, per desenvolupar les seves tasques dins 
l’àmbit d’una consultoria en el departament Laboral.
És imprescindible experiència mínima de cinc anys 
en l’elaboració de nòmines i gestió de personal, 
domini d’Excel i tenir un bon nivell d’anglès; tot i que 
no es descartaran candidatures amb menys 
experiència i amb motivació per formar-se en aquest 
àmbit.
Ha de ser una persona responsable, autònoma i 
orientada al tracte amb el client.

S’ofereix: 
Contracte de prorrogable a fix, possibilitats de 
promoció i remuneració en funció dels valors 
aportats.

Els candidats interessats hauran de presentar-se o enviar CV,  a:

Rambla  Sant Ferran, 45 - IGUALADA 08700
Tel.93 8017237 – Fax.93 8017221 - E-mail: rrhh@gcarles.es



La patronal UEA va presentar ahir els resultats del seu Fòrum 
Empresarial de l’Anoia en un clima d’optimisme
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Més de 400 agents 
empresarials, socials i 

polítics van assistir ahir 
al vespre a l’Ateneu a la 
presentació dels resul-

tats del Fòrum

Prop de 400 persones van assistir ahir al vespre a la presentació dels resultats del Fòrum de la UEA.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) ha as-
solit aquest dijous una 

fita important: reunir més de 
400 empresaris, agents po-
lítics i socials de l’Anoia en 
un acte que ha volgut ser “el 
tancament del període resis-
tencialista i l’inici d’una nova 
etapa de creixement marcada 
per la il·lusió i la cooperació 
empresarial”, en paraules del 
president Blai Paco. 

Participació 
de 350 empreses
L’acte, que ha tingut lloc al Tea-
tre l’Ateneu, ha estat la cloenda 
dels diferents fòrums sectori-
als i territorials que durant tot 
l’any 2016 s’han anat reunint 
a l’Anoia, amb la participació 
de gairebé 350 empreses, i ha 
servit per presentar el docu-
ment “Empresa i progrés. Con-
clusions i propostes dels fòrums 
sectorials i territorials de l’Ano-
ia de 2016” i on es recullen 
desenes de propostes per mi-
llorar la competitivitat de les 
empreses de l’Anoia, fet que el 
converteix en un ambiciós full 
de ruta empresarial de l’Anoia 
per als propers anys. En aquest 
acte han tingut veu una mos-
tra dels empresaris dels dife-
rents sectors econòmics que 
han participat als fòrums.
El president de la UEA Blai 
Paco ha volgut remarcar que 
l’Anoia té molts motius per 
creure en el seu potencial, com 
l’especialització empresarial 
que fa que tingui molt sectors 
punters com ara el paper i el 
packaging, la moda, el metall 
o les TIC, i que és necessari 
donar-los visibilitat perquè 
tinguin més prestigi social i 
atreguin l’interès de persones 
formades. Paco ha repassat 
les diverses lliçons i propos-
tes que han sortit dels fòrums, 
algunes de les quals ja s’han 
materialitzat com la creació 
de grups sectorials, i ha fet un 
prec a les administracions per-
què vagin de bracet en aquesta 
nova etapa que ha d’estar mar-
cada per la cooperació entre 
empresaris però també entre 
representants públics. En la 
seva intervenció, el president 
de la UEA ha remarcat que les 
propostes que es recullen en el 
document que s’ha presentat 
són viables i s’ha compromès 
a tirar-les endavant amb el su-
port dels empresaris i la resta 

d’entitats empresarials.
El Fòrum Empresarial de 
l’Anoia també ha comptat 
amb la presència del Conse-
ller d’Empresa i Coneixement 
Jordi Baiget, si bé va arribar 
a Igualada després del tanca-
ment de la nostra edició, ja 
que era present al ple del Par-
lament.
Finalment ha tancat l’acte el 
periodista Antoni Bassas, que 
ha fet una conferència sobre la 
situació econòmica de l’Ano-
ia. L’acte ha estat presentat pel 
periodista igualadí Joan Maria 
Morros, cap d’Informatius de 
Rac1. 

Gran procés participatiu 
i moltes propostes
El Fòrum Empresarial de 
l’Anoia ha estat un ambiciós 
procés participatiu per conèi-
xer la realitat i les propos-
tes del sector empresarial de 
l’Anoia que durant tot l’any 
2016 ha reunit, sota el liderat-
ge de la UEA, més de 300 em-
preses d’arreu de la comarca 
en diferents fòrums sectorials 
i territorials. 
Els empresaris hi han pogut 
expressar els seus neguits i 
propostes de millora. És trac-

ta d’un exercici inèdit de co-
operació empresarial que les 
empreses han valorat molt 
positivament i que fins i tot 
ja ha donat alguns resultats 
concrets en forma d’accions i 
aliances sectorials.
Els fòrums celebrats han aple-
gat empreses dels sectors de 
la construcció, el metall, l’im-
mobiliari, el químic, el pape-
rer, les TIC, les gestories i els 
concessionaris, entre d’altres. 
També s’han fet fòrums espe-
cífics d’autònoms i de dones 
empresàries, a més dels fò-
rums territorials a Igualada, la 
Conca d’Òdena, l’Alta Anoia i 
l’Anoia Sud. En total 17 troba-
des amb altíssima participa-
ció, que permeten donar una 
visió transversal i completa de 
la realitat empresarial a l’Ano-
ia, la segona comarca més in-
dustrial de Barcelona només 
per darrere del Moianès. 
Les més de 30 pàgines del 
document que s’ha presentat  
recullen idees dels empresa-
ris per a reactivar el sector 
empresarial. Aquestes en són 
algunes:

Millorar l’encaix entre oferta 
i demanda en formació
En el terreny de la formació, 
les propostes són “millorar 
l’encaix entre l’oferta i la de-
manda de professionals qua-
lificats, adequant el sistema 
educatiu a la realitat de les 
empreses i frenar la fugida de 
talent oferint formació adap-
tada a les necessitats de l’oferta 

de feina del territori, evitant 
grans diferències salarials, i 
donant a conèixer de forma 
mes atractiva l’oferta que ge-
neren els sectors madurs”.
En l’àmbit de les comunica-
cions, es demana impulsar el 
Quart cinturó (B-40), la va-
riant Abrera-Masquefa per 
connectar l’Anoia Sud amb 
Abrera, millorar l’autovia A2, 
en una situació “vergonyosa” 
en el tram d’Igualada a Espar-
reguera (en vies de solució), 
reclamar un estudi tècnic de 
la Generalitat “com ja tenen 
altres territoris” perquè es re-
solgui la mobilitat de perso-
nes en transport públic entre 
Igualada i Barcelona i el des-
doblament de la C-15.
Respecte als polígons in-

dustrials, es proposa “que hi 
hagi més coordinació entre 
administracions de la Conca 
d’Òdena per adaptar l’oferta 
de sòl industrial a la deman-
da, amb parcel·les més grans, 
bona provisió de serveis ener-
gètics i de telecomunicacions, 
i una comercialització orga-
nitzada, desplegament imme-
diat de la fibra òptica i la tec-
nologia mòbil 4G als polígons 
i zones industrials, i interce-
dir davant les empreses elèc-
triques perquè es millori la 
qualitat del subministrament 
i s’evitin baixades de tensió i 
micro-talls”. 

La capitalitat d’Igualada
L’estudi de conclusions finals 
també “s’atreveix” a entrar 
en terreny polític i conclou 
que cal “reforçar” la capitali-
tat d’Igualada, quelcom que, 
en gran part, correspon a la 
vessant política. En concret, 
l’informe proposa “millorar la 
coordinació i lideratge dins la 
Conca d’Òdena perquè Igua-
lada sigui una capital més for-
ta, millorant les vies de comu-
nicació entre els perímetres 
de la comarca i la i augmen-
tant l’oferta de sòl industrial i 
naus”. També es demana -per 
enèsima vegada- que es facin 
passes per a que “es doni a 
conèixer l’especialització em-
presarial de l’Anoia: engegar 
campanyes per mostrar l’espe-
cialització empresarial de la 
comarca posant en valor tots 
els actius i projectes estratè-
gics per tal d’atraure inversi-
ons, talent i sensibilitzar a la 
població vers les oportunitats 
laborals que ofereixen aquests 
sectors”.

El Fòrum va aplegar ahir molts representants de la societat civil.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L’entitat Aigua és Vida Anoia 
ha reclamat aquesta setmana 
la seva aposta per l’estudi dels 
avantatges i inconvenients de 
municipalitzar la gestió de l’ai-
gua a Igualada, Vilanova del 
Camí i la Pobla de Claramunt. 
En la roda de premsa, van fer 
públic que Aigua de Rigat ha 
tingut uns beneficis els darrers 
vuit anys de 4.000.000€ d’eu-
ros que, “enlloc de quedar-se 
a la comarca de l’Anoia, han 
acabat en mans del grup AG-
BAR, propietat d’una multina-
cional francesa”. 
Per aquest motiu, i seguint 
l’onada de remunicipalitzaci-
ons que s’estan fent a la resta 
de Catalunya, Europa i arreu 
del món, consideren que és 
necessari estudiar la viabilitat 
de municipalitzar el servei. 
Terrassa serà la primera gran 
ciutat que recuperarà l’aigua 
per a la ciutadania “però no 
serà l’última”. Barcelona, Ba-
dalona i Santa Coloma de 

L’entitat Aigua és Vida insisteix en municipalitzar el servei 
d’aigua a Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt

Gramanet ja han aprovat mo-
cions per estudiar el cost de la 
municipalització.  En aquesta 
línia, Aigua és vida Anoia pro-
posarà que es debati als plens 
municipals d’Igualada, Vila-
nova del Camí i la Pobla de 
Claramunt l’estudi de la muni-
cipalització del servei. 
Segons que van explicar els 
portaveus de l’entitat, a l’Ano-
ia des del 2008 -quan AGBAR 
va comprar el 68% de les ac-
cions d’Aigua de Rigat S.A.-., 
l’empresa ha obtingut uns be-
neficis de 4 milions d’euros. És 
per aquest motiu que l’entitat 
Aigua és Vida Anoia reclama 
“estudiar la municipalització 
del servei de l’aigua a la capital 
de l’Anoia i la possibilitat de 
mancomunar el servei amb els 
altres dos municipis: Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt”. 
En relació al cost de la mu-
nicipalització, l’entitat afirma 
que els 30 milions d’euros 
que va dir el regidor igualadí 
Jordi Pont són “una autèntica 

exageració, sobretot comptant 
que l’empresa valora els seus 
actius en 10 milions d’euros”. 
Des de l’entitat argumenten 
que “sabem que el cost de la 
gestió privada són 500.000€/
any, ara cal veure quin és el 
cost de la municipalització” , 
i que la realització d’un refe-
rèndum a Igualada és la millor 
manera per tal que la ciutada-
nia pugui escollir quin model 
considera més adient.

L’auditoria, a punt 
de fer-se pública
Ara fa uns mesos, l’entitat Ai-
gua és Vida Anoia va demanar 
a l’Ajuntament d’Igualada que 
realitzés una auditoria econò-
mica i tècnica per saber quin 
era l’estat actual del servei i el 
seu cost. Aquesta auditoria, 
que l’Ajuntament d’Igualada 
va encarregar a la Diputació 
de Barcelona el juny del 2016, 

s’ha lliurat una part l’Ajunta-
ment d’Igualada.  
Any Beneficis 
 Ajuntament  AGBAR
2008 274.131’52€ 582.529’48€
2009 275.445’44€ 585.321’56€
2010 298.819’20€ 634.990’80€
2011 94.450’88€ 200.708’12€
2012 214.440’64€ 455.686’36€
2013 227.434’88€ 483.299’12€
2014 236.322.56€ 502.185’44€
2015 271.821’76€ 577.621’24€
Total 1.892.866’88€ 4.022.342’12€

CONTACTEU

PER A VISITES 

PERSONALITZADES JORNADA DE PORTES OBERTES:
19 DE FEBRER DE 10.30 A 13.30H

Llar d’infants Infantil Primària ESO
ANGLÈS
PENSEM-HI
SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ
PSICOMOTRICITAT
JOC HEURÍSTIC
PANERA DELS TRESORS
TAULA DE LLUM
TAULES SENSORIALS

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
FEAC
HORTS URBANS
TREBALL PER PROJECTES
NUMICON
ENTORN TECNOLÒGIC NINUS

APADRINAMENT LECTOR
SCIENCE LAB
EMPRENEDORIA
SONAESCOLA
VISUAL I PLÀSTICA EN ANGLÈS

AUXILIARS DE CONVERSA
APRENENTATGE PER SERVEI
VOLUNTARIAT
CONVIVÈNCIES D’APROFUNDIMENT
ESTADES A L’ESTRANGER
2a LLENGUA ESTRANGERA
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Més de cent tones de roba usada recollida al Banc 
d’Articles Reutilitzables d’Igualada
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La regidora Carme Riera, amb representants de Càritas, Aidar i Atlas.

Tic Anoia porta 
dimarts un ponent 
de luxe per parlar del 
Bitcoin

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Banc d’Articles Reu-
tilitzables i de Material 
Infantil d’Igualada ha 

complert dos anys de funcio-
nament. Durant l’any 2016, ha 
rebut un total de 210 sol·lici-
tuds, 56 més que  l’any anterior, 
i s’han repartit 368 articles. 
Més de la meitat d’aquestes pe-
ticions corresponien a famílies 
i ciutadans que tenen fills al 
seu càrrec. En paral·lel, s’han 
recollit 862 objectes i sis palets 
d’articles de papereria donats 
per la cooperativa Abacus que, 
en aquest cas, s’han distribuït a 
escoles i entitats. 

Peticions de les famílies
Les peticions de les famílies 
corresponen especialment a 
llits, matalassos, armaris, llits de 
baranes i cotxets, coincidint en 
bona part amb les donacions, ja 
que els articles més 
rebuts, procedents de particu-
lars i de la deixalleria municipal, 
han estat matalassos, somiers, 
tauletes de nit, armaris i so-
fàs. El departament municipal 
de Medi Ambient calcula que 
s’han recuperat per a la seva 
reutilització un total de 9.972 
quilos de material, que d’una al-

El grup Tic Anoia presenta el 
proper dimarts una conferèn-
cia molt interessant amb un 
ponent de luxe, l’Alex Puig, 
sota el lema “La Revolució 
que arriba-De la Internet de 
les Coses al Bitcoin”. Puig és 
considerat un expert mundi-
al en blockchain, i serà de 9 a 
12 del matí a l’Adoberia Bella 
d’Igualada per explicar com 
està canviant profundament la 
indústria i serveis a Internet. 
Explicat ara, pot semblar cièn-
cia-ficció, però són ja una rea-
litat en diferents projectes pi-
lot que s’estan desenvolupant 
arreu del món amb una tecno-
logia que arriba per quedar-se: 
la tecnologia de blocs, o blockc-
hain. És una nova manera de 
distribuir amb consens la in-
formació per Internet. Sense 
manipulacions possibles, la 
informació està sempre acces-
sible, repartida entre milions 
d’ordinadors. S’emmagatzema 
en un gran fitxer compartit 
(com si fos una gran peŀlícula 
d’emule o torrent) que creix en 
fragments anomenats blocs. 
A més, cada bloc pot conte-
nir “contractes digitals”, que 
determinen com fer automà-
ticament pagaments o donar 
permisos per realitzar accions.
Alex Puig és fundador de 
Digital Currency Summit, i 
explicarà de manera plana i 
entenedora la revolució que 
arriba en pagaments, contrac-
tes legals, comerç electrònic 
i relació amb l’administració 
pública entre d’altres. L’acte, 
que té el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada i Ubiquat 
Technologies, està adreçat es-
pecialment adreçat a PIMES i 
tot aquell interessat en aquest 
canvi que ve. Per assistir a la 
conferència cal inscriure’s a ti-
canoia.cat

tra manera haurien anat a parar 
a l’abocador. Això suposa 2.442 
quilos més que el 2015. 
La tinent d’alcalde d’Acció So-
cial i Igualtat, Carme Riera, ha 
destacat aquest dimecres, 8 de 
febrer, que “aquesta és una ini-
ciativa cada cop més coneguda 
pels ciutadans i pels comerços 
d’Igualada i això és tradueix en 
un increment tant de les seves 
donacions com de les petici-
ons; aquest és un recurs que, en 
dos anys, s’ha consolidat i ha 
demostrat dur a terme una tas-
ca d’un indubtable caire social 
i solidari”. L’han acompanyat 
en la valoració les represen-
tants de la Fundació Sociocul-
tural ATLAS, del Club Social 
Aidar, i de Càritas Arxiprestal 
Anoia - Segarra, Sílvia Romeu, 
Montserrat Garcia i Montser-
rat Roca. 
El Banc d’Articles Reutilitza-
bles té com a funció principal 
la recepció i la supervisió de 
diferents elements per la seva 
posterior donació a persones 
en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica. Disposa, 
d’una banda, d’una cartera 
d’ofertes i demandes de mobi-
liari i material de la casa i, de 
l’altra, d’una cartera de mate-
rial infantil i escolar, com ara 

cotxets, bressols o hamaques. 
Les donacions ciutadanes són  
totalment voluntàries i gratu-
ïtes; les persones que donen el 
material no reben res a canvi 
i les famílies que el reben no 
han de pagar cap tipus de llo-
guer. 
Aquest projecte compleix dos 
anys de funcionament i su-
posa un treball conjunt des 
dels Serveis Socials i del de-
partament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Igualada 
amb les entitats locals Atlas, 
Càritas Arxiprestal Anoia - 
Segarra i l’empresa municipal 
d’habitatge PIMHA. El 2016, a 
més, l’equipament ha comptat 
amb la col·laboració de tres 
persones provinents del Club 
Social Aidar i d’un alumne de 
l’institut Joan Mercader. 
Els interessats a fer alguna 
donació es poden adreçar di-
rectament al banc, situat al c/ 
Nicolau Tous, 29. Els horaris 
són dimecres i divendres de 9 
a 12h i els divendres de 17 a 
19h. Es pot contactar prèvia-
ment per demanar informació 
trucant als telèfons 93 805 27 
59 i 93 803 19 50 (extensió 
447) o adreçant un correu 
electrònic a l’adreça bancreu-
tilitzables@aj-igualada.net. 

17 contenidors a tota la ciutat
També s’ha fet balanç del ser-
vei de recollida de roba usada a 
la via pública per al seu proces-
sament i reutilització amb fina-
litat social. Els 17 contenidors 
que hi ha distribuïts a la ciutat, 
gestionats per l’associació sen-
se ànim de lucre Solidança, 
han servit per recollir un total 
de 95.847 quilos de roba, fet 
que suposa un increment del 
29% respecte l’any anterior i 
una mitjana de 2,47 quilos de 
roba per habitant i any. 
Els mesos que concentren més 
donacions són juny, agost i no-
vembre, i els punts on més roba 
es recull són l’Avinguda Balmes, 
l’Avinguda Gaudí, el carrer Joan 
Serra i Constansó, el carrer Sant 
Josep, el carrer Lleida i l’Avingu-
da Barcelona. 
Solidança col·labora a Igualada 
amb Càritas Arxiprestal Ano-
ia-Segarra, tant en l’aprofita-
ment de la roba com en l’àmbit 
de la inserció social. Durant 
el 2016 s’han dut a terme tres 
itineraris d’inserció laboral amb 
persones en risc d’exclusió, dues 
de les quals, després de treba-
llar en aquest servei de recolli-
da i gestió del residu tèxtil, han 
aconseguit inserir-se al mercat 
laboral ordinari.

Botiguers, a Txèquia amb el programa municipal RetaiLink
REDACCIÓ / LA VEU 

D es de dimarts i 
fins aquest diven-
dres, una delegació 

d’Igualada Comerç, junt amb 
els representants de l’Ajunta-
ment de la ciutat, està a Libe-
rec, República Txeca dins el 
programa Urbact RetaiLink.
RetaiLink és un projecte a po-
tenciar el comerç en ciutats 
mitjanes, a través del treball 

conjunt i l’intercanvi d’experi-
ències entre deu municipis 
d’arreu d’Europa. El projecte, 
coordinat des del departa-
ment d’Internacionalització, i 
amb el suport de les regidories 
de Dinamització Econòmica i 
de Comerç, s’engloba dins el 
programa Uubact III de la UE.
En les trobades es parla de co-
merç des de la perspectiva de 
tres grans categories: el com-
portament dels consumidors; 

l’oferta comercial de les ciu-
tats; i els aspectes relacionats 
amb urbanisme, mobilitat i 
normatives. Al grup de suport 
d’ Igualada s’hi han implicat 
persones de diferents sectors 
i entitats com Igualada Co-
merç.
Els companys que estan a Txè-
quia, participen en una sèrie 
d’intercanvis d’experiències 
comercials amb 10 ciutats de 
la resta d’Europa. 
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Mor a Mèxic el fundador de Bimbo, 
Lorenzo Servitje, fill d’anoiencs
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Des d’Unesco a Igua-
lada es va intentar que 
la família fes aquí una 
fundació vinculada a 
Bimbo, amb l’objectiu 

de crear un museu, però 
no va prosperar

Lorenzo Servitje, en una fotografia recent.

El diputat Germà Bel, 
dilluns al Museu de la 
Pell en la campanya 
“Fem Futur” de l’ANC

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A questa setmana mo-
ria a Mèxic Lorenzo 
Servitje, un dels fun-

dadors de la multinacional 
Bimbo. Tenia 98 anys d’edat. 
Servitje era fill de dos anoiencs 
que van emigrar a Mèxic, la 
montbuienca Josefina Sendra 
Grimau i l’igualadí Joan Ser-
vitje, que van tenir al seu fill 
Llorenç el novembre de 1918, 
i que van crear un negoci de 
fleca de pa.
Després de la Segona Guerra 
Mundial, un germà de la Jo-
sefina, Jaume, i la igualadina 
Anita Mata, també van emi-
grar a Mèxic, on ja hi eren els 
altres sis germans Sendra. Allí 
feien un pa especial per a un 
client a qui li queien les dents 
i no podia mastegar. Aquest 
producte va resultar un èxit, i, 
juntament amb José T. Mata, 
Jaume Sendra i Jaume Jorba, 
tots ells catalans, Lorenzo Ser-
vitje va fundar Bimbo el 1945. 
Naixia així el que es converti-
ria en una de les grans empre-
ses mundials de l’alimentació.
Diuen que Bimbo -les netes 
de Jaume Sendra ho van ex-
plicar en un programa de TV 
Montbui fa uns anys- va sorgir 
de la combinació del “Bambi” 
de Disney i del joc del bingo, 
molt popular aquella època a 
Mèxic. L’osset que era la imat-
ge de la marca el va fer la igua-
ladina Anita Mata.
Aquesta àmplia família, amb 
orígens a la Conca d’Òdena, no 
ha perdut mai el contacte amb 
la seva terra. Durant la post-
guerra, els Sendra van finançar 
els vitralls de l’església de San-
ta Margarida a Montbui, que 
havien estat destruïts. Per això 
tenen la imatge de les verges 
de Montserrat i de Guadalupe, 
patrona de Mèxic. Fins no fa 
gaire, descendents de la família 
venien a Igualada per veure la 
festa de Reis. L’any 2010 van ve-

Formant part de la campa-
nya “Fem futur” de l’ANC, 
dilluns organitzen una confe-
rència-col·loqui a 2/4 de 8 del 
vespre amb Germà Bel, eco-
nomista i diputat al Parlament 
de Catalunya, sota el títol “Ca-
talunya – Espanya”, moderada 
per Òscar López (Infoanoia.
cat).  

El portaveu de la 
PAH a Espanya, avui 
a Igualada
Carlos Macías, membre de 
Plataforma d’Afectats per l’Hi-
poteca a Barcelona i portaveu 
a nivell estatal, serà avui di-
vendres 10 de febrer a l’assem-
blea setmanal de PAH Anoia. 
Explicarà la seva experiència 
a la PAH, la nova Llei d’ha-
bitatge 4/2016 del Parlament 
de Catalunya, la problemàti-
ca del lloguer i altres aspectes 
que puguin anar sorgint en 
el debat posterior. La xerrada 
començarà a les 19:30 al cen-
tre cívic del barri de St. Pere 
d’Òdena.

Trobades de PIMEC 
Anoia al Centre 
d’Innovació 

PIMEC Anoia desenvoluparà 
trobades individuals amb em-
presaris i emprenedors que es-
tiguin interessats a apostar per 
la internacionalització dels 
seus productes o serveis. Les 
sessions, de caràcter gratuït, 
tindran lloc el pròxim dijous, 
16 de febrer, entre les 9.30 h i 
les 14 h, al Centre d’Innovació 
d’Empreses de Vilanova. 
Durant les sessions, de 45 mi-
nuts de durada, s’abordaran 
els procediments que cal se-
guir per començar a exportar 
de manera eficaç i eficient.  
PIMEC aposta per la interna-
cionalització de les pimes per 
tal d’assegurar la seva continu-
ïtat i millorar la situació actu-
al de la nostra economia. Per 
això, aquesta trobada pretén 
fomentar l’activitat internaci-
onal entre les pimes de l’Anoia 
a través de l’assessorament i 
la consultoria, així com de la 
subcontractació d’un export 
manager a temps parcial, re-
alització d’estudis de mercat, 
gestió de subvencions, contac-
tes amb distribuïdors i clients 
internacionals. Inscripcions a 
l’Agenda de PIMEC. 

nir familiars d’aquesta extensa 
saga expressament des de Da-
llas, als Estats Units.
La vinculació de Bimbo amb 
l’Anoia té encara més episo-
dis. Jaume Sendra va fundar el 
1964 Bimbo Espanya, empresa 
que esdevenia independent 
però conservant els productes 
i el logotip. També hi va in-
tervenir Jaume Jorba, que era 
natural de Terrassa i havia tor-
nat a Catalunya. L’home que 
van trobar per tirar endavant 
l’empresa era un jove Josep 
Mussons i Mata, un igualadí 
per tots conegut, que després 

va ser també vicepresident del 
FC Barcelona.
Quinze anys més tard Bimbo 
Espanya es va vendre a Cam-
pbell, i després, a la multinaci-
onal Sara Lee, fins que el 2011 
va tornar a l’empresa mare, 
Bimbo Mèxico. 
Lorenzo Servitje va ser el cap 
de Bimbo fins 1994, i també 
de diverses agrupacions em-
presarials mexicanes: la Cam-
bra Nacional de Comerç de 
la Ciutat de Mèxic, el Consell 
Coordinador Empresarial, el 
Consell Nacional de la Publi-
citat, la Comissió d’Estudis 

Socials del Consell Coordi-
nador Empresarial, i formava 
part del consell d’administra-
ció de diversos bancs i ins-
titucions: el Banc Nacional 
de Mèxic, el Grup Industrial 
Trèvol, el Banc de l’Atlàntic i la 
International Finance Corpo-
ration, amb seu a Washington.
Casat amb Carmen Montull 
-morta en 2002 i també filla 
de catalans-, amb qui va tenir 
vuit fills, 24 néts i 48 besnéts, 
la mort del president d’honor 
del grup Bimbo deixa l’im-
peri en mans del seu fill me-
nor, Daniel Servitje. Els seus 
hereus reben una fortuna de 
4.200 milions de dòlars (3.900 
milions d’euros).
Avui, Bimbo té un centenar 
de marques, elabora més de 
10.000 productes i té 170 plan-
tes en 22 països repartits per 
tres continents (Amèrica, Àsia 
i Europa), fet que el converteix 
en la segona panificadora més 
gran del món. 
La seva relació amb Igualada 
i l’Anoia va fer que des de la 
delegació d’Unesco a la ciutat 
s’intentés mantenir el vincle 
amb la creació d’una funda-
ció, amb l’objectiu de fer un 
museu familiar i de la marca 
a Igualada. Es van produir di-
verses comunicacions amb el 
president d’Unesco Igualada, 
Miquel Segura, però lamenta-
blement no van prosperar.

Anita Mata i Jaume Sendra, a Montbui.

Robert Servitje, Jaume Jorba, Lorenzo Servitje, Jaume Sendra i José Mata, fundadors de  Bimbo el 1945



ERC demana al govern transparència per “generar 
confiança” en la societat i agents econòmics

Ple municipal de l’Ajuntament.

Francisco Guisado serà 
el nou Primer Secretari 
del PSC Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Igualada ha expli-
cat que “hem analitzat 
l’expedient de contrac-

tació del servei d’anàlisi de 
dades d’evolució del comerç 
local i de fidelització de clients 
Tickdi, respecte el qual, des 
de la CUP Igualada i des de 
diverses empreses del sector 
TIC, s’ha fet palesa la crítica 
per haver-se portat a terme 
la contractació sense concur-
rència pública o amb diversos 
proveïdors.” 
Les conclusions a les quals 
arriben a ERC, després de re-
visar l’expedient i escoltar les 
explicacions de la regidora de 
Dinamització Econòmica és 
que “el contracte compleix la 
normativa vigent, ja que s’ha 
basat en l’article 170d) de la 
Llei de Contractes del Sector 
Públic, que permet adjudica-
cions amb una sola oferta i per 
motius tècnics”. 
Ara bé, pels republicans, això 
no és suficient: “encara que 
podem entendre els argu-
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ments per aplicar les raons 
tècniques o la protecció de 
drets d’exclusius que preveu 
l’article 170d), en els casos 
que es vulgui fer així, seria bo 
trobar mecanismes per expli-
car-ho prèviament, amb total 
claredat i transparència, amb 
la finalitat de generar con-
fiança envers el conjunt del 
sector afectat, en aquest cas 
el sector TIC de l’Anoia.” Per 
a ERC, no hi ha cap dubte de 
que “si no millorem, aquesta 
confiança es pot perdre, per 
tant, aquest cas ens hauria de 
servir per prendre nota i in-
tentar millorar la normativa 
pròpia de contractació públi-
ca a l’ajuntament d’Igualada”. 
Des de les files republicanes es 
planteja la necessitat d’aprovar 
“un Codi de bones pràctiques 
en la contractació pública de 
l’ajuntament d’Igualada, tal 
com ja han fet d’altres admi-
nistracions. No hi ha d’haver 
marge per als dubtes i per això 
proposarem que s’aprovi en el 
proper Ple aquest codi. Amb 
més transparència no s’arriba-

ria a situacions com aquesta”.
Així mateix, des d’ERC es 
comparteix amb la CUP la 
necessitat de que l’equip de 
govern i l’alcalde facilitin el 
debat polític en el Ple mu-
nicipal: “hi pot haver algu-
na dada demanada que no 
es disposi, i entenem que es 
doni després el Ple, però en 
més d’una ocasió, l’equip de 

govern ha exhibit una clara 
voluntat de no donar cap res-
posta o de no entrar en el de-
bat de propostes detallades i 
rigoroses que hem plantejat 
des dels grups de l’oposició, 
dient-nos que el Ple no és el 
lloc. Això no ho podem ac-
ceptar, perquè limita el debat 
democràtic i el contrast pú-
blic de les alternatives.” 

Després de les validacions, 
respondre les al·legacions pre-
sentades i escoltar els pre-can-
didats, s’han proclamat els 
resultats finals de la recollida 
d’avals per participar a les elec-
cions primàries per escollir el 
1r secretari del PSC-Anoia.
Així, el pre-candidat Salustià 
Monteagudo ha recollit 59 
avals i el pre-candidat Fran-
cisco Guisado amb 89. Ate-
nent que el mínim d’avals per 
ser candidat és 63, l’Autoritat 
electoral ha nomenat a Fran-
cisco Guisado com a guanya-
dor de les eleccions primàries 
a 1r secretari del PSC-Anoia. 
Aquesta decisió serà ratificada 
al III Congrés del PSC-Anoia 
el proper dia 18 de febrer. 

Per Carnaval,
 el mercat s’ho val

Per Carnaval,Per Carnaval,
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E l passat dimarts 31 de 
gener es va celebrar, 
al Campus Motor de 

l’Anoia, una sessió infor-
mativa sobre el nou Decret 
267/2016 que regula les acti-
vitats d’educació en el lleure 
amb menors de 18 anys.
La xerrada, organitzada pel 
Servei Comarcal de Joven-
tut i el Consell Esportiu de 
l’Anoia, i duta a terme per 
Albert López, tècnic de la 
Direcció General de Joven-
tut, va acollir més de 65 per-
sones de la comarca que per-
tanyen a diferents entitats 
del món del lleure i espor-
tives i que organitzen acti-
vitats d’educació en el lleure.
L’objectiu era explicar les no-
vetats que presenta l’actual 
Decret envers l’anterior, com 
la incorporació de les activi-
tats esportives, els canvis en 
les ràtios o les titulacions re-
querides.

S’ha celebrat, a l’hospital d’Igualada, el primer 
curs de millora en la detecció, tractament 
i derivació de pacients amb incontinència fecal

E l curs, dirigit a profes-
sionals de la salut, ha 
estat organitzat per 

l’associació ASIA (Associ-
ació per a la incontinència 
anal) amb la col·laboració 
del Consorci Sanitari de 
l’Anoia. És el primer centre 
de tot l’estat on s’ha impartit 
aquest curs. 
L’associació ASIA neix l’any 
2013 a partir de la inquietud 
d’un grup de pacients i met-
ges de l’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa i del Con-
sorci Sanitari de Terrassa.
L’objectiu principal era do-
nar a conèixer com es pot 
facilitar la detecció i millora 
de la qualitat de vida de les 
persones afectades per la in-
continència fecal (IF). 
L’IF és una patologia multi-
factorial i infradiagnostica-
da i que provoca vergonya, 
malestar emocional (ansietat, 
depressió) i altera els hàbits 
de vida dels pacients, fins a 
l’extrem que hi ha persones 
que eviten sortit de casa.
L’atenció primària vol oferir 
elements per millorar la de-

També es va fer repassada dels 
articles més rellevants del De-
cret, tot i no ser novetat, per 
tal d’aclarir dubtes pel que fa 
als diferents tipus d’activitats 
del lleure, el sistema de noti-
ficació, la documentació ne-
cessària que cal tenir sempre 
present, les assegurances o el 
paper dels i les dirigents.

Al final de la sessió es van 
poder resoldre i compartir 
dubtes relacionats amb les ac-
tivitats que duu a terme cada 
entitat.
Des del Servei Comarcal de 
Joventut i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia es vol agrair 
la implicació de tots els as-
sistents i es recorda que per 

Entitas de lleure i esportives de la comarca, a 
la sessió informativa sobre el nou Decret del Lleure

tecció i cura de la incontinèn-
cia fecal i facilitar els espais 
perquè les persones afecta-
des puguin expressar les se-
ves necessitats en un entorn 
de confiança. Animar a que 
expliquin els símptomes per 
buscar el millor tractament. 
El curs, que va acollir una 
cinquantena de professio-
nals del CAP Igualada Nord 
i de l’Hospital d’Igualada, va 

abordar aquests aspectes per 
augmentar la detecció i el 
tractament pels professionals 
del Centre d’Atenció Primà-
ria i la creació de protocols 
de derivació que faciliten el 
pas dels pacients que ho re-
quereixin de l’atenció primà-
ria a l’atenció hospitalària 
Àngels Roca Presidenta 
d’ASIA va presentar l’associ-
ació, única en l’estat espanyol 

Un dels principals objectius 
de Alancar Express -opera-
dor de la Xarxa Palibex, amb 
seu a Igualada- per al 2017 és 
esdevenir una empresa verda 
i, per a això, ja ha començat 
a prendre mesures com la 
incorporació de vehicles de 
gas natural per minimitzar 
la contaminació en nuclis 
urbans o la certificació de la 
correcta gestió dels seus resi-
dus.
Alancar ha decidit apostar 
per l’ús de vehicles de gas na-
tural per prestar els seus ser-
veis de paleteria exprés en els 
nuclis urbans per considerar 
que les empreses de trans-
port han de ser les primeres 
a sumar-se a la necessitat de 
reduir la contaminació en el 
centre de les ciutats. “Tot i la 
necessitat de recarregar diàri-
ament aquests vehicles i de la 
seva escassa autonomia, que 
només arriba als 450 quilò-
metres, ens van a permetre 
repartir la mercaderia en Bar-
celona ia la seva àrea d’influ-
ència amb les emissions més 
baixes possibles “, destaca 
el conseller delegat de l’em-
presa, Andrés Santiago.
Dins del seu compromís per 
esdevenir una empresa ver-
da, Alancar Express també 
ha certificat que gestiona “la 
totalitat dels seus residus en 
processos que respecten el 
medi ambient promovent 
l’economia circular i la simbi-
osi industrial”. La certificació, 
expedida per CGM, Centre 
de Gestió Mediambiental 
d’Igualada, suposa una ga-
rantia del compliment de les 
normes ambientals, sanitàri-
es i de salut vigents en nostre 
país en matèria de tractament 
de residus.

Alancar Express 
inverteix per ser 
una empresa verda

d’aquesta patologia, així com 
els objectius de la sessió.
La Dra. Arantxa Muñoz 
cirurgiana colorectal de 
l’Hospital Mútua Terrassa i 
membre del comitè científic 
d’ASIA va exposar l’epide-
miologia, diagnòstic i trac-
tament de la incontinència 
anal i la Dra. Iolanda Ribas 
cirurgiana general del Con-
sorci sanitari de Terrassa i 
també membre del comitè 
científic d’ASIA va parlar de 
com millorar la detecció de 
la incontinència fecal a la 
atenció primària
Les infermeres Meritxell Coll 
i Concepció Jiménez, del 
Consorci Sanitari de Terras-
sa van presentar el protocol a 
l’ atenció primària i casos clí-
nics diagnosticats i tractats.
Per altra banda, la Dra. Au-
rora Garriga, directora del 
CAP Igualada Nord, va pro-
posar fer protocol de co-
ordinació entre els centres 
d’atenció primària, hospital 
d’Igualada , i els dos centres 
Mútua de Terrassa i Consor-
ci Sanitari de l’Anoia.

qualsevol dubte referent a la 
nova normativa es pot con-
tactar amb Joventut trucant 
al 93.805.15.85 o enviant un 
correu electrònic a:
joventut@anoia.cat o bé amb 
el Consell Esportiu de l’Anoia 
trucant al 93.805.42.10 o en-
viant un correu electrònic a:
consellesportiu@ceanoia.cat.



Les empreses químiques de 
l’Anoia es coordinen amb 
Bombers de la Generalitat en 
matèria de seguretat
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Les empreses del sector 
químic de la comarca 
de l’Anoia han iniciat 

un procés de col·laboració 
amb els Bombers de la Gene·
ralitat perquè els agents del 
parc d’Igualada coneguin de 
primera mà les seves instal·
lacions. En aquestes visites, 
coordinades per la Unió Em·
presarial de l’Anoia (UEA), 
els bombers es fan una idea 
nítida de cada empresa i, 
així, adquireixen més recur·
sos per poder actuar amb 
major efectivitat en casos 
d’intervenció futura a cada 
empresa concreta.
Des final de l’any passat, els 
bombers ja han visitat les 
empreses ABC Leather, Pro·
quip SA i Comercial Godó. 
En aquestes visites preventi·
ves, els quatre torns d’agents 
han pogut fer·se una idea ní·
tida de com estan estructu·
rades internament cadascu·
na d’aquestes instal·lacions, 
amb quins materials treba·
llen, quines modificacions en 
el terreny presenten (escales, 
rampes, accessos...), quins 
dispositius de protecció ja hi 
ha a cada recinte... Tot plegat 
amb l’objectiu de minimitzar 
riscos de cara a un hipotètic 
incident futur.
Més enllà del compliment es·
tricte dels protocols de segu·
retat que ja duen a terme les 
empreses químiques anoien·
ques, el sector també tenia 
una voluntat real de mante·
nir un contacte directe amb 

el cos de Bombers de la Ge·
neralitat. Un interès que tam·
bé era latent entre els agents 
del parc d’Igualada, atès que 
el contacte amb l’empresa fa 
que el bomber es pugui fer 
una idea nítida de què s’hi pot 
trobar a l’hora de realitzar la 
primera intervenció.
Aquest programa de visites 
continuarà al llarg d’aquest 
2017 amb visites a Macasa, 
Quimser, Robinson Ventu·
res, Atlas Gestió Mediam·

biental, Apliclor o Eminfor, 
entre d’altres. A més, des de 
la UEAQuímica ja s’està tre·
ballant perquè aquesta col·la·
boració entre les químiques i 
els bombers sigui encara més 
intensa, amb tot un seguit de 
noves accions pioneres a es·
cala catalana, i que implicarà 
d’altres agents punters de la 
comarca.

Més de 30 empreses

La UEAQuímica és la secto·
rial de la UEA que dinamitza 
les més de 30 empreses del 
sector existents arreu de la 
comarca, moltes de les quals 
punteres en els seus camps 
d’especialització en sectors 
com l’adober, l’agroalimen·
tari, el farmacèutic i el trac·
tament de l’aigua, entre d’al·
tres. Treballant colze a colze 
amb les empreses, la UEA·
Química té per objectiu re·
soldre necessitats comunes, 
tant en el si del propi sector 
com envers l’administració i 
el conjunt de la ciutadania. 
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La UEA facilita el contacte entre el teixit empresarial i 
els agents del cos per perfeccionar la gestió dels incidents

Ajuntament d'Igualada

NOCES D’OR 2017 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les 
NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin 
al telèfon 93 803 19 50 Ext. 537, o bé s’adrecin personalment per a 
inscriure’s al departament de Protocol, abans del dia 5 de maig, per tal 
d’invitar-los formalment a l’homenatge que es durà a terme el dijous, dia 
18 de maig, en el marc dels actes de la “Primavera Gran 2017”.

Igualada,  febrer de 2017



Escorpion, Premi Modacc Millor col·lecció 
Marques Exportadores a 080 Barcelona
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L a consellera de Gover-
nació, Meritxell Borràs, 
va lliurar els guardons 

de la 19a edició de la 080 Bar-
celona Fashion. La firma d’ori-
gen igualadí Escorpion hn 
recollit el Premi Modacc a la 
Millor Col·lecció de Marques 
Exportadores.El premi va ser 
recollit per Sybille Horaist i 
Juanma Granero, que ha reco-
negut estar “molt content” i ha 
volgut agrair la confiança de-
positada per la firma. Aques-
ta distinció ha estat lliurada 
pel president del clúster MO-
DACC, Francesc Maristany.El 
guardó consisteixé en la par-
ticipació directa a la prope-
ra edició de la passarel·la, un 
premi valorat en 10.000 euros 
en serveis d’assessorament 
a càrrec del Clúster, i en una 

Comencen les caramelles

U n any més, l’Associa-
ció de veïns del Barri 
del carrer de Santa 

Caterina, Carme i Travessies, 
empren amb il·lusió els assajos 
per les caramelles d’enguany, 
sent-ne la 28ena edició. 
Més enllà del fet musical, 
les caramelles son un espai 
de retrobament de veïns i 
igualadins amb ganes de 
passar una bona estona fent  
cultura, tradició i veïnat-
ge, tot aportant un esdeve-
niment cultural  a la nostra 
ciutat. 
Per fer que aquesta tradició 
tan nostrada continuï amb 
força, demanem a tots aquells 

obra d’art exclusiva.
Prop de 25.000 persones han 
passat aquests dies pel certa-
men. Pel que fa a mitjans, el 
080 Barcelona Fashion prop 
de 650 professionals de la co-
municació han seguit la passa-
rel·la, dels quals prop del 20% 
són internacionals. En el ves-
sant comercial, el 080 Barce-
lona Fashion Showroom s’han 
tancat amb comandes en ferm 
de compradors d’Estats Untats 
i acords de distribució. A més 
d’Escorpion, també hi han 
participat les firmes iguala-
dines Punto Blanco, Aldomar-
tins i Naulover, de Mediona.
Des de la seva creació l’any 
1929, Escorpion ha buscat amb 
èxit la innovació en el punt, fet 
que la va convertir en la marca 
de referència per a les dones al 
llarg de les dècades. Els valors 

d’excel·lència i de modernitat 
que reflecteixen l’esperit de la 
marca són presents en cada 
col·lecció. Des de la seva arri-
bada a la firma, el 2003, Sybille 
Horaist ha aportat la seva visió 
innovadora respectant sempre 
l’herència de la marca. El 2014 
la marca es fixa un nou repte, 
amb el llançament de la seva 
col·lecció càpsula: “Escorpion 
Studio Barcelona”, que presen-
ten en el marc de la Passarel·la 
080 Barcelona Fashion. Juan-
ma Granero és el dissenyador 
de la firma. La seva trajectòria 
com a creador comença al cer-
tamen ModaFAD 2004, amb 
el disseny de les seves pròpies 
col·leccions com a Juanma by 
el Cuco. El 2007 realitza la seva 
primera desfilada per a Ego 
Cibeles, i el 2014 es consolida 
a la 080 Barcelona Fashion. Ha 

veïns del barri i de la ciutat 
que tinguin ganes de passar 
una bona estona tot  cantant 
i fent barri, que vinguin als 
assajos i a la cantada de cara-
melles.
La cantada de les caramelles 
serà el dissabte 22 d’abril a la 
tarda pels carrers del barri i 
del centre de la ciutat.
Els assajos seran de 9 a 10 del 
vespre al teatre de la Bandera 
Negra (La Veu de l’Anoia. Car-
rer del Retir, 24, 2a. planta), 
els dies següents:  els dimarts 
28 de febrer 7, 14, 21 i 28 de 
març, 4, 18 i 21 d’abril.
Així doncs, ens agradaria 
comptar amb la màxima par-

ticipació dels veïns del barri, 
sigueu  petits, joves o grans, 
per cantar caramelles i fer ve-
ïnat.
També us fem saber que a 
la junta del barri sempre es 
benvinguda la col·laboració 
i participació de tots aquells 
que en tingueu ganes i coses 
a aportar. Ens podeu deixar 
els vostres suggeriments a la 
bústia del local del carrer del 
Carme núm. 33 o a l’adreça 
electrònica del barri barris-
tacaterina@gmail.com.
Així doncs, afineu la veu i ANI-
MEU-VOS, mantenint viva la 
nostra tradició,  fent barri, fent 
ciutat i fent país.

treballat com a dissenyador 
de moda i estilista per a Josep 
Font i per a Torras, i des del 
2014 compagina la seva tasca 
com a creador amb la docèn-
cia.
La col·lecció premiada, la pro-
posta de la firma per a la pri-
mavera/estiu 2017 és “Heri-
tage”. L’evocació al passat és 
el leitmotiv de la marca en 
aquesta col·lecció càpsula, però 
des d’una perspectiva absoluta-
ment personal, que exigeix una 
nova reinterpretació del seu es-
perit. Un nou ressorgir que té 
com a protagonistes les formes 
de la natura, que reflecteix fres-
cor i serenitat en teixits i silu-
etes. La paleta de colors evoca 
instants i en aromes plasmats 
d’una manera única, tot un vi-
atge cap als orígens.

Després de l’acte de presen-
tació pública del nostre col-
lectiu ens posem a caminar 
en la direcció endegada i, 
per aquest divendres 10 de 
febrer, hem previst una tro-
bada per parlar de la nostra 
escola. Moltes de nosaltres hi 
portem els nostres fills i pot-
ser no coneixem com funcio-
nen les escoles de la ciutat on 
vivim, quines són les opcions 
que hi ha: des de la matricu-
lació (pública o concertada), 
d’ajuts i beques per llibres, 
de funcionament, de drets de 
participació (AMPAS) etc...
De tot això en parlarem amb 
la mestra Montserrat Mateu. 
Pensem en un format par-
ticipatiu on, després d’una 
presentació, es pugui mante-
nir una tertúlia oberta entre 
les persones assistents.
A “COMPARTIM CIUTA-
DANIA” volem que sigui un 
acte obert, però també des de 
la confiança de parlar tran-
quil·lament entre nosaltres 
per aclarir els dubtes que pu-
guem tenir. Així doncs ens 
agradaria poder arribar a to-
tes aquelles mares que –en el 
seu dia a dia- viuen el món 
de l’escola.
Serà, com dèiem, aquest 
divendres 10 de febrer de 
2017, a les 18,30 hores i a 
la Sala Polivalent de l’Espai 
Cívic Centre. Us hi esperem.
NOTA IMPORTANT. Hi 
haurà servei de guarderia 
que cobrim nosaltres ma-
teixes. 
compartimciutadania2016@
gmail.com

“La nostra escola”, 
xerrada-tertúlia del 
col·lectiu “Compar-
tim ciutadania”



Celebrem aquest dia venint a casa teva, al teu bar, als llocs importants 
on fas vida cada dia. Perquè tu ets el protagonista i volem compartir
el que t’inquieta, t’apassiona, et commou, et volem sentir molt a prop. 

No et perdis la programació especial de Catalunya Ràdio

El dilluns 13,
Dia Mundial de la Ràdio,
venim amb tu!
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NO ESPATLLEM LA JOVENTUT

LA BANCA

L’economia catalana segueix creixent (+3,5%)
El dinamisme de la indústria és una de les claus

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Tendremos que agradecer, pues, a Ada Colau
y su gobierno su política económica bolivariana

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin
Economista, professor de la Columbia University

Deuda: ¡Im-pre-sio-nan-te!. Impagable e incobrable.

PIA PRAT JORBA, Directora general de la Veu de l’Anoia
@PiaPrat 

ENRIC SÁNCHEZ, Executiu de Packaging 

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Tot sovint tinc contacte amb jovent que 
està estudiant a la Universitat o Escoles 
Superiors d’Ensenyament. Venen per po-
der treballar al periòdic, ja sigui per exi-

gències de la carrera (perquè necessiten computar 
hores de pràctiques i poder fer els crèdits que els 
requereix l’assignatura) o per voluntat pròpia (voler 
fer-se un CV en el món laboral). Per aquest motiu 
tenim convenis amb centres educatius i col·laborem 
en formar i ajudar futurs periodistes i dissenyadors 
gràfics. Aquesta activitat formativa és bona per 
ambdues parts. Per l’empresa és l’oportunitat per 
valorar persones amb inquietuds i actualitzar els 
hàbits sempre en mutació de la gent jove. I per als 
estudiants  perquè tenen l’oportunitat de continuar 
formant-se i aplicar el que han après a les aules. 
Avui no és fàcil poder treballar. Es demana expe-
riència i sense començar a treballar no se’n tindria 
mai. S’ha de trencar aquest cercle. Així, el nostre 
periòdic a més d’informar, se sent part de la socie-
tat i per tant ha d’ajudar a millorar-la. El nostre no 
és un mitjà que pugui mantenir una gran estruc-
tura. Però en els 35 anys de la nostra presència co-
marcal, tenim l’orgull de dir que mai s’ha deixat de 
fer aquesta tasca formativa. Per la nostra redacció 
han passat professionals que més tard han triomfat 
en grans mitjans nacionals i també en ajuntaments, 
consells comarcals, gabinets de comunicació i altres 

institucions... Ningú neix ensenyat. Cal posar-se en 
el lloc del que comença, que té por d’equivocar-se i 
l’aprensió de fer coses per primera vegada. Que se-
gurament és el més jove de l’equip i comparteix fei-
nes amb persones de llarga experiència. Però això 
no és un desavantatge, sinó una oportunitat que 
neix de la  il·lusió que s’hi posa, la curiositat per ex-
plorar nous horitzons i les ganes de contribuir a fer 
un bon producte. Moltes vegades són aquests joves 
qui aporten noves idees, plenes de vitalitat. 
Però aquesta col·laboració mai no s’han de conver-
tir en una forma d’explotació per tenir “treballadors 
mal pagats”. Les empreses que  brinden l’oportuni-
tat que la gent jove accedeixi a un lloc de treball 
en pràctiques han de cuidar-los i valorar-los. Tam-
bé ensenyar-los com s’apliquen els coneixements 
teòrics que han rebut. I han de tenir l’oportunitat 
d’aplicar i desenvolupar allò que saben.
És importantíssim que les empreses no espatllin els 
“aprenents” fent-los falses promeses. Fer-los fer els 
treballs que cap altre vol fer. Obligar-los a horaris 
abusius. O no reconèixer què fan. Hi ha massa de-
saprensiu que s’aprofita de la situació. I s’han d’er-
radicar aquests mals comportaments. Cadascú té 
la seva responsabilitat. Els joves que arriben són “aire 
fresc” i el futur de la professió. No s’han de menystenir 
i mereixen respecte. Els millors dels que avui comen-
cen, seran demà els mestres de la professió.  

Al poble de Punxsutawney a l’estat 
de Pensilvània als USA es celebra 
a principis de febrer el dia de la 
marmota, conegut entre nosal-

tres per la peli que protagonitza Bill Murray. 
L’actor interpreta un periodista que cobreix 
la informació de la cerimònia de la bèstia en 
qüestió, i es lleva al matí a la mateixa habita-
ció d’hotel a la mateixa hora - amb la cançó de 
Cher i Bono I’ve got you babe al despertador 
- per tornar altre cop a reviure el dia anterior, 
en un bucle sense fi.
El passat divendres en Donald Trump va sig-
nar, en presència dels principals executius de 
la banca d’inversió JPMorgan Chase i del fons 
d’inversió Blackstone Group, dos decrets que 
suposen la revisió de les mesures conegudes 
com la Dodd-Frank Act. 

Obama va ser l’impulsor d’aquest paquet nor-
matiu com a resposta davant la monumental 
crisi financera iniciada el 2007 i culminada 
amb el col·lapse de Lehman Brothers que, 
fins minuts abans del desastre, disposava de 
notable qualificació de les agències de rating 
americanes. De les repercussions posteriors a 
escala global i a les nostres butxaques fins a 
data d’avui no caldrà estendre’ns. 
Entre els objectius principals d’aquesta Dodd-
Frank Act: regular els mercats financers, ava-
luar-ne els eventuals riscos sistèmics, enfortir 
les obligacions comptables de les entitats fi-
nanceres o incrementar el control de les agèn-
cies de rating.
Doncs bé, en Donald Trump s’ha decidit a 
fer-nos reviure el dia de la marmota com al 
bo d’en Bill Murray a Punxsutawney. Amb la 
signatura divendres passat de la revisió de la 
Dodd-Frank Act de res hauran servit les lli-
çons apreses en la mes important crisi finan-
cera des de la gran depressió. Per cert, la mar-
mota Phil va pronosticar que aquest hivern 
serà llarg, molt llarg.  

-

XAVIER MORALES  Economista
@xm300

A Espanya hi ha 126 
banquers que cobren més 

d’un milió 
d’euros l’any. 

Els joves que arriben són 
“aire fresc” 

i el futur de la professió. 
No s’han de menystenir i 

mereixen respecte. 
XAVIER MORALES ENRIC SÁNCHEZPIA PRAT
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C rida l’atenció que dirigents de la talla 
de directors dels bancs més importants 
d’Espanya facin declaracions com aques-
tes:

El Sr. José Ignacio Goirigolzarri, director de Bankia, 
diu que tornarà tots els diners referents a les clàu-
sules abusives de les hipoteques immediatament, és 
clar amb el nostre ajut, (més de 20 mil milions en 
el rescat), ja que fins i tot jo, que no tinc ni idea de 
gestionar un banc seria tan “generós”.

El Sr. Francisco González, director de BBVA, diu que 
a ell ja li agradaria fer com el seu col·lega però clar, 
diu que no és el Pare Noel, i argumenta que ha de 
mirar pels seus clients i pels seus accionistes, faltaria 
més. Com diuen en anglès, Obviously.

En Josep Oliu, director del Banc Sabadell, diu que en 
una possible independència de Catalunya es plante-
jaria sortir del territori i posar el banc en un altre 
lloc. I si se’n va, jo li pregunto, els caixers també se’ls 
emportarà o els deixarà com a record. Que es dedi-

qui a la seva feina que és donar bons resultats en el seu 
banc i si vol dedicar-se a la política doncs, apa, que 
s’apunti a un partit o que l’inventi, però la seva res-
ponsabilitat com a director és respectar a tots els seus 
clients i accionistes en les seves opinions. Li recordo 
que el seu vot val igual que qualsevol altre: un vot.

Ens tracten com si fóssim rucs, encara que de vegades 
penso que sí que ho som i sinó fixeu-vos en les últimes 
informacions aparegudes a la premsa: A Espanya hi 
ha 126 banquers que cobren més d’un milió d’euros a 
l’any. D’aquests, hi ha un selecte grup de 10 executius 
que cobren entre 3 i 4 milions d’euros anuals. Aquests 
sí que no són ximples. Segons aquest estudi Ana Bo-
tín del Santander, 9,8 milions; Francisco González del 
BBVA 5,4 (és el Pare Noel) i, és clar, Josep Oliu del 
Sabadell 2,8 milions. Aquest és el que vol anar-se’n de 
Catalunya.

És curiós, mentre uns fan de bon samarità, altres fan 
de Pare Noel i altres ens amenacen, el banc Deutsche 
Bank demana perdó públicament pels seus errors.  

LA REGULACIÓ FINANCERA,
LA MARMOTA PHIL 
I DONALD TRUMP

Amb la signatura divendres passat 
de la revisió de la Dodd-Frank 

Act de res hauran servit les lliçons 
apreses en la més important crisi 

financera des de la gran depressió.
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R epetint la bona ex·
periència dels dos 
any anteriors, la fira 

BSTIM ha tornat a tenir 
aquesta setmana un espai 
promocional propi al recin·
te on se celebra la passarel·
la 080 Barcelona Fashion, 
que aquest any s’ha celebrat 
al Teatre Nacional de Cata·
lunya del 30 al 3 de febrer. 
Així, els més de quaranta mil 
visitants que cada any atrau 
el 080 s’han trobat al vestíbul 
del teatre un espai destinat 
a BSTIM i tota la informa·
ció necessària perquè s’hi 
puguin inscriure com a visi·
tants.
A més, i coincidint amb la 
setmana del 080, BSTIM 
també ha estat present a la 
fira MOMAD Metrópolis, el 
saló internacional de moda 
que organitza IFEMA els 
dies 3, 4 i 5 de febrer. Es trac·
ta d’una gran oportunitat per 
promocionar la fira en un 
esdeveniment que reuneix 
prop de 900 firmes del sec·
tor de la moda. La presèn·
cia de BSTIM a MOMAD 
s’ha aconseguit gràcies a un 

acord entre Fira d’Igualada, 
l’Agrupació tèxtil Fagepi i el 
Clúster Modacc amb MO·
MAD·IFEMA. El conveni 
inclou, entre altres acords, 
l’intercanvi d’espais i per tant 
BSTIM també acollirà MO·

MAD en la seva pròxima 
edició el 22 i 23 de febrer a 
Igualada.
Aquest acció es suma a l’es·
tratègia de BSTIM, que a 
través de l’establiment de 
noves relacions i la consoli·

La fira tèxtil BSTIM es promociona 
a la 080 Barcelona Fashion 
i a la fira Momad de Madrid
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No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454

El programa de la Diputació de 
Barcelona vol complementar la 
xarxa d’oficines de turisme
El Consell Comarcal busca 
noves empreses de l’Anoia 
que s’adhereixin al programa 
Punts d’Informació Turística 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona, un projecte gratuït 
per als agents turístics públics 
i privats de la comarca. 
L’objectiu de la iniciativa és 
millorar la qualitat de la infor·
mació i dels serveis turístics a 
la comarca, per tal de comple·
mentar la xarxa d’oficines de 
turisme de la Diputació. 
Actualment el programa a 
l’Anoia compta amb una vin·
tena d’agents turístics, són 
empreses procedents del sec·
tor de la restauració, l’allotja·
ment, les activitats turístiques, 
l’administració, empreses de 
turisme actiu, patrimoni i 
museus. 
El programa consta de sessi·

ons de formació per a les em·
preses de nova incorporació, 
així com també per a les que 
renovin l’adhesió. Aquest cicle 
formatiu es complementa amb 
visites de coneixement al ter·
ritori, sessions de treball entre 
agents, i amb el lliurament de 
material de suport que recull 
els principals atractius i ser·
veis turístics de la comarca. 
A les empreses acreditades 
com a Punts d’Informació Tu·
rística se’ls fa entrega d’una 
placa o vinil identificatiu 
d’establiment certificat, que 
els reconeix com agent amb 
capacitació tècnica per oferir 
informació turística de la co·
marca de qualitat. 

Anoia Turisme 
busca nous Punts 
d’Informació 
Turística

dació d’altres col·laboracions 
amb entitats del sector, cerca 
l’aprofundiment en la inter·
nacionalització del saló. En 
aquest mateix sentit, s’em·
marquen altres acords que 
han permès que BSTIM tin·
gui presència a la fira por·
tuguesa Motdissimo i la 080 
Barcelona Fashion.

BSTIM, 
fira de referència 
a Europa

La fira tèxtil BSTIM (Best 
Solutions in Textile Manu·
facturing) està organitzada 
per Fira d’Igualada i l’agru·
pació tèxtil FAGEPI amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i té per objectiu 
estimular la fabricació tèxtil 
de proximitat i enfortir la in·
dústria local. La tercera edi·
ció tindrà lloc els dies 22 i 23 
de febrer de 2017 al recinte 
de l’Escorxador d’Igualada.

Actualment el progra-
ma compta amb uns 20 
agents turístics i pretén 
millorar la qualitat de 

la informació
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L a Diputació de Bar-
celona destinarà 
1.434.877,69 euros 

aquest mandat (2016-2019) a 
la millora i manteniment de 
camins municipals de l’Anoia.  
Concretament, en aquesta co-
marca s’arranjaran 71 camins, 
gràcies a la sol·licitud que han 
fet 32 ajuntaments, dels 33 que 
hi ha a l’Anoia. Amb la millora 
d’aquests camins, s’arranjarà 
l’accés a 154 nuclis de població 
aïllats, 660 masies dissemina-
des i 667 accessos a explotaci-
ons agràries i ramaderes. 
A nivell global, el Programa 
complementari de millora i 
manteniment de camins està 
dotat econòmicament amb 
11,2 MEUR i se’n beneficiaran 
un total de 257 ajuntaments 
que són els que han dema-
nat aquest ajut. En conjunt, 
s’arranjaran 549 camins, que 
suposen uns 1.650 km i repre-
senten el 9 % del total de ca-
mins municipals de la demar-
cació de Barcelona.
En la presentació del progra-
ma, realitzada ara fa uns dies 
a Calaf, i en el que hi va par-
ticipat l’alcalde, Jordi Badia, 
el diputat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, Jordi Fà-
brega, remarcava la seva im-
portància ja que l’objectiu de 
la Diputació de Barcelona és 
“facilitar l’assentament de la 
gent al territori, mantenint 
unes infraestructures bàsi-
ques que garanteixen la mo-
bilitat dels veïns a diferents 
nuclis, urbanitzacions, masi-

es disseminades i explotaci-
ons agrícoles, per un millor 
equilibri del territori i l’accés 
a l’economia productiva en 
l’àmbit rural”.
Gràcies al programa, es po-
dran crear 200 llocs de treball 
temporals durant l’execució 
de les obres, beneficiant-se 

més de 185.000 usuaris direc-
tes d’aquests camins. També 
amb aquests arranjaments, es 
millorarà l’accessibilitat a 900 
nuclis de població aïllats i 
urbanitzacions, 4.400 masies 
disseminades i 3.200 explota-
cions agràries i ramaderes.

Les bases del programa
El programa de millora i man-
teniment de camins munici-
pals té un pressupost d’11,2 
MEUR per al mandat 2016-
2019, a raó de 2,8 MEUR per 
any i amb un import màxim 
per municipi de 50.000 euros. 

La Diputació destina 1,4 MEUR aquest mandat a la 
millora i manteniment de camins municipals de l’Anoia

Durant l’any 2016, els ajunta-
ments van demanar l’ajut per 
arranjar algun dels seus ca-
mins d’acord amb  uns criteris 
establerts com, per exemple, la 
urgència , ja sigui per reducció 
de riscos imminents, estabilit-
zació de talussos o restitució 
de la vialitat.

Entre els criteris que s’han 
tingut en compte a l’hora de 
donar aquests ajuts hi ha la 
connectivitat a nuclis disse-
minats, especialment en el 
cas d’accés a nuclis dissemi-
nats en l’entorn rural, la ràtio 
d’importància social  a partir 
dels quilòmetres de camins 
per 1.000 habitants, l’aporta-
ció econòmica municipal i la 
importància territorial dels 
camins en l’àmbit territorial 
municipal a partir de la ràtio 
de quilòmetres de camins per 
l’extensió quilòmetres qua-
drats del terme municipal.

Argençola   Manteniment de camins (49.362,52€)
Bellprat    Proposta de millora de l’accés al Castell de Queralt (45.948,16€)
Bruc    Camí de Can Ribera (22.300,77€)
Cabrera d’Anoia   Condicionament pavimentació asfàltica i millores del camí de  
   Mas Castells (48.649,29€)
Calaf    Reparació del camí del rentador (Fase 1B i Fase 2) (46.471,75€)
Calonge de Segarra  Condicionament i millora del camí del Bosc del Nadal (49.286,78€)
Capellades   Arranjament del camí ral de la Font de la Reina (30.854,12€)
Carme    Execució passera pel camí de la Riera de Carme (46.839,02€)
Castellolí   Millora de camins municipals de Castellolí (47.917,13€)
Copons    Arranjament i millora de Camins de Copons (49.040,62€)
Igualada    Arranjament camí de Can Masarnau (42.427,82€)
Jorba    Arranjament de camins municipals de Jorba (49.312,02€)
Llacuna    Arranjament camí del Clot de les Barraques i Ventanell (49.848,52€)
Masquefa   Millora pavimentació de tres trams de camí - Camí Cementiri- 
   Beguda - Camí Can Valls - Riera Claret (46.377,07€)
Montmaneu   Manteniment camins rurals al TM Montmaneu (47.891,89€)
Òdena    Arranjament dels camins municipals d’Òdena (48.283,21€)

Orpí    Arranjament i manteniment de camins rurals (45.305,79€)
Piera    Pavimentació del camí (49.116,36€)
Hostalets de Pierola  Arranjament camí de Serra Alta a Can Fosalba (49.065,87€)
Pobla de Claramunt  Instal·lació viones al camí del Castell (27.506,93€)
Prats de Rei   Obres de reparació i millora de camins municipals (47.159,73€)
Pujalt    Reposició d’infraestructures malmeses pels aiguats de novembre  
   de 2015 (49.924,26€)
Rubió    Millora i condicionament de camins: Camí núm. 10 de Sant Martí
   de Maçana i núm. 20 de Cal Tudó (41.802,57€)
Sant Pere Sallavinera  Arranjament i millora de camins sense pavimentar (47.576,30€)
Sant Martí de Tous  Millora de camins municipals. Aubareda (49.627,61€)
Sant Martí Sesgueioles  Arranjament del Camí de Coma de Bous i Ramal (46.130,92€)
Sta Margarida de Montbui  Millora i arranjament de camins (46.964,06€)
Santa Maria de Miralles  Arranjament del camí de Múnia i del Castell (48.971,19€)
Torre de Claramunt  Arranjament i millora de dos camins municipals (45.228,34€)
Vallbona d’Anoia   Arranjament de diferents camins rurals (25.613,77€)
Veciana    Arranjament del camí de Veciana a Sta M. del Camí (48.232,72€)
Vilanova del Camí   Arranjament Camí dels Dipòsits (45.840,58€)

Llistat de  camins que s’arranjaran durant aquest trienni

Amb la millora 
d’aquests camins 

s’arranjarà l’accés a 
154 nuclis de població 

aïllats

Gràcies al programa es 
podran crear 200 llocs 

de treball temporals 
durant l’execució de les 

obres



Teo Romero: “Per a nosaltres és fonamental que l’enllaç de la 
Ronda Sud amb Igualada es faci pensant en una futura avinguda” 

“Sempre dic que l’atur 
de Montbui i Vilanova 
és l’atur de la gran ciu-
tat, de tots. No hauríem 

de fer distincions, en 
això, bé que no ho hem 

en d’altres coses”

Teo Romero, alcalde de Santa Margarida de Montbui.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui, Teo 
Romero, ha parlat amb 

La Veu sobre la redacció del 
POUM del seu municipi, i les 
relacions amb Igualada, sen-
se oblidar la necessitat, al seu 
entendre, d’entendre el nos-
tre territori en clau de Conca 
d’Òdena. Romero també re-
passa projectes en curs en el 
seu municipi.

Aviat complirà dos anys 
des de les últimes eleccions 
municipals, en les quals va 
mantenir la majoria absolu-
ta. Sembla que és el mandat 
més tranquil que ha tingut 
mai. Fins i tot ERC li aprova 
el pressupost...
Estem molt satisfets de l’acti-
tud d’alguns grups de l’opo-
sició, sobretot d’ERC, que 
porta dos anys donant suport 
al pressupost. També agraïm 
l’abstenció i el “vot de confian-
ça al govern”, segons les seves 
mateixes paraules, de Veïns 
amb Veu. Només va haver-hi 
un vot en contra, el d’Inici-
ativa, formació en la qual hi 
ha un caràcter gairebé obses-
siu, personal, poc dialogant. 
Intentem complir el nostre 
programa electoral, i tenim 
la voluntat de participar con-
juntament per dur a terme les 
polítiques incloses en el pres-
supost, que és modest però 
decidit a continuar transfor-
mant Montbui.
El seu municipi continua fi-
gurant, però, a la cua dels 
més desfavorits del país, so-
bretot en quant a desocupa-
ció. Què li falta?
Per a nosaltres l’important és 
la igualtat d’oportunitats, i els 
serveis que comptin els ciuta-
dans per a la seva activitat di-
ària, esportiva, cultural, edu-
cativa... En això segur que no 
som a la cua del país. És cert 
que les dades econòmiques de 
les ciutats que van créixer al 
voltant d’Igualada, que era el 
pol d’atracció per la indústria 
que tenia, no són les millors. 
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Per això jo sempre dic que 
l’atur de Montbui i Vilanova és 
l’atur de la gran ciutat, de tots. 
No hauríem de fer distincions, 
en això, bé que no ho hem en 
d’altres coses. No és cap ex-
cusa, però els ajuntaments en 
això hi tenim ben poca culpa, 
fem el que podem amb molts 
pocs recursos.
El polígon industrial Plans 
de la Tossa va estrenar-se just 
a l’inici de la crisi. La clau 
seria que s’hi veiés activitat.
No puc avançar detalls, però 
ben aviat tindrem bones no-
tícies en aquest sentit. Estem 
molt esperançats amb aquest 
polígon, que feia molts anys 
que el demanàvem. La cons-
trucció de la Ronda Sud va aju-
dar a que l’Institut Català del 
Sòl  el posés en marxa,  quan 
tenia una sortida a l’autovia, 
més tard del què haguéssim 
volgut... Estem treballant en la 
línia que ben aviat hi hagi ac-
tivitat allí, per poder crear així 
llocs de treball en el municipi. 
Per lluitar contra l’atur no n’hi 
ha prou amb els contractes que 
fa l’Ajuntament, que n’hem fet 
gairebé 200,  el que necessitem 
és activitat empresarial.

El projecte del nou enllaç de 
la Ronda Sud amb Igualada 
el pensa aprofitar Montbui? 
De quina manera?
Nosaltres el que reivindiquem 
és la finalització de la Ron-
da Sud, el projecte executiu 
ja està fet. El podrien treure 
a licitació quan volguessin, a 
la Generalitat. I no és només 
important per a Montbui, 
sinó per a tota la conurba-
ció. Quan parlem d’aquestes 
infraestructures, s’ha de fer 
amb una mirada més àmplia, 
obrint el zoom i no només 
mirant-nos el melic.
Respecte el nou enllaç de la 
Ronda Sud amb Igualada, 
nosaltres estem plantejant, i 
així queda reflectit en el nou 
Poum, que aquest vial ha de 
ser una carretera, sí, però 
preparat per a que algun dia 
sigui una segona “carretera 
de Valls”, és a dir, un bule-
vard. Que serveixi de conti-
nuïtat de la “gran ciutat” cap 
al sud. El dia de demà no ens 
perdonarien que no s’hagués 
dissenyat ja des de l’inici una 
connexió pensada per ser una 
avinguda urbana. Per a nosal-
tres aquest plantejament és 
cabdal, fonamental, i insistei-
xo, pensant en tots. Miri, des 
que tenim la Ronda Sud hi ha 
moltíssims vehicles d’Iguala-
da que entren o surten de la 
ciutat travessant el nostre nu-
cli urbà. Li hem donat la volta 
a la mobilitat al nostre muni-
cipi. Ens ha obert una porta.
Veig que voleu que tota 
aquella zona a l’altra banda 

del riu Anoia sigui residen-
cial...
El Poum ho decidirà, i els fu-
turs planejaments, però crec, 
sincerament, i em vull mullar 
en això, que el plantejament 
hauria de ser clarament resi-
dencial. Imagineu-vos, tota 
una llenca plana, encarada 
al sud, ben a prop del centre 
d’Igualada, amb tot el valor 
patrimonial del barri del Rec 
al mateix davant... Creiem 
que aquest espai serà, en el 
futur, el creixement natural 
de la conurbació. Serà el nou 
Montbui, és clar, però vist 
des d’aquest punt de vista. 
Per això li deia que aquestes 
infraestructures no s’han de 
veure mai com a barreres, 
sinó com a nexes.
Com està el procés del vostre 
Poum, i quina actitud heu 
vist en Igualada a l’hora de 
“casar-lo” amb el que facin a 
la capital de la comarca?
Hem mantingut diverses re-
unions amb l’alcalde d’Igua-

lada, i he de dir que l’actitud 
és molt bona. Confio que 
hagi entesa en aquells temes 
que, penso, de forma obliga-
da ens hem de posar d’acord. 
També amb Vilanova del 
Camí. En això també ajuda 
la creació de comissions de 
treball a la Mancomunitat de 
la Conca. Cada alcalde hem 
assumit una comissió, i a mi 
m’ha tocat la d’Urbanisme. Ja 
s’han fet les primeres posades 
en comú, i ara coincidirà el 
nostre Poum amb el que es 
replanteja Vilanova, l’acaba-
ment del de la Pobla, l’ende-
gament del d’Igualada... Tots 
podem aportar la nostra visió 
en una mateixa taula, amb la 
màxima participació. És in-
teressant veure el “mapa” de 
la Conca talment con si esti-
guéssim al Salt de la Donze-
lla, a la Tossa de Montbui. 
Quins projectes teniu des 
d’ara fins al final de mandat, 
a Montbui?
Sobretot ens manca la resi-
dència d’avis. Ara hem ampli-
at el Centre de Dia, però es-
tem treballant en un projecte 
molt bonic per a que tot el 
recinte de La Solana sigui una 
residència pública i per tant 
assequible, diferent i singular, 
amb llits assistits, però també 
casetes tutelades amb un petit 
jardí. Ja és una propietat mu-
nicipal, molt propera al nucli 
antic i amb prou terreny... 
Voldríem fer una licitació de 
l’obra i de la gestió, de mane-
ra que no costi ni un euro als 
veïns de Montbui. 

“Reivindiquem la fi-
nalització de la Ronda 

Sud, el projecte executiu 
ja està fet. El podrien 
treure a licitació quan 

volguessin, a la 
Generalitat”

“Tots podem aportar 
la nostra visió en una 
mateixa taula, amb la 
màxima participació 
respecte els POUM. 

És interessant veure el 
“mapa” de la Conca 
talment con si esti-

guéssim al Salt de la 
Donzella, a la Tossa de 

Montbui”



Montbui i Mata de Alcántara celebren els 20 
anys d’agermanament
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Des de dijous i fins diu-
menge, coincidint amb 
la celebració de la festa 

de “Las Candelas” de Mata de 
Alcántara, una delegació insti-
tucional i de veïns de Montbui –
en conjunt una cinquantena de 
persones- es va desplaçar fins a 
aquest municipi extremeny per 
commemorar la vigència l’ager-
manament. Va ser el retorn de la 
visita realitzada el passat mes de 
setembre a Montbui per part de 

Dijous vinent, dese-
na Marató de Sang al   
Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola
MONTBUI / LA VEU 

El proper dijous 16 de febrer 
tindrà lloc al Centre Cívic i 
Cultural La Vinícola la dese-
na Marató de Sang de Mont-
bui, un acapte extraordinari, 
d’onze hores de durada, i que 
estarà organitzat pel Banc de 
Sang i Teixits, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui, 
l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia (ADSA) i la 
delegació montbuienca de 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer. La Marató comen-
çarà a les 10 del matí i finalit-
zarà a les nou del vespre. 
Enguany, per primer cop, 
aquesta Marató es durà a ter-
me en un dijous, encara que 
serà el tercer any consecutiu 
que es realitzi en dia labora-
ble. En aquesta ocasió la Ma-
rató està dedicada a la difusió 
dels grups sanguinis, i a la im-
portància que tenen, quan es 
tracta de fer una transfusió de 
sang. El lema d’enguany és “La 
teva sang diu coses. Compar-
teix-les”
Aquest dimecres ha tingut lloc 
a l’Ajuntament de Montbui la 
presentació d’aquesta Mara-
tó. Hi van participar l’alcalde 
montbuienc Teo Romero, el 
responsable del Banc de Sang i 
Teixits a la Catalunya Central 
Khaled Khatib, i la regidora de 
Benestar Social i Ciutadania 
Aurora Fernández.
El batlle montbuienc va dema-
nar a la ciutadania “que faci un 
gest de solidaritat col·laborant 
amb aquesta bona causa. Do-
nar sang és part d’un mateix 
per salvar vides”.  L’alcalde va 
assenyalar que “ja complim 10 
edicions d’una activitat que és 
important i en la qual els veïns 
i veïnes de Montbui sempre 
acaben responent molt bé”. 
Cal destacar que els joves de 
Montbui que han complert 
18 anys durant el darrer any 
rebran una carta on se’ls hi 
demana la seva col·laboració 
i implicació en aquesta acti-
vitat solidària. L’augment de 
persones que donen sang per 
primer cop és una de les ca-
racterístiques més destaca-
bles de les darreres edicions 
celebrades, i enguany es vol 
mantenir aquesta bona xifra 
de nous donants. L’objec-
tiu és aconseguir el màxim 
nombre de bosses de sang, 
en un període on són molt 
necessàries, i just quan el vi-
rus de la grip està en un dels 
seus pics màxims.

Nou Curs de Formació Ocupacional 
per a Joves
Entre el 9 de febrer i el 9 de març s’obriran les inscripcions per 
prendre part en un Curs de Formació Ocupacional per a Joves. 
L’objectiu d’aquest curs és formar aquells joves menors de 30 
anys que estiguin en situació d’atur i que vulguin formar-se per 
treballar en tasques d’auxiliars de magatzem. El curs ocupacio-
nal, que es realitza amb el suport del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
tindrà un còmput lectiu de 190 hores, es durà a terme entre els 
mesos de març i juny, i inclourà pràctiques en empresa. 
Les inscripcions es podran formaltzar al servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Montbui, entre les 8 i les 14.30 
hores.

l’Anoia”, que va actuar divendres 
passat en una de les activitats 
musicals de la festa.
Sense cap mena de dubte, el 
punt àlgid d’aquesta celebració 
va ser la commemoració del 20è 
aniversari de l’Agermanament, 
celebrat dissabte passat, preci-
sament el dia de la Festivitat de 
Mata, “Las Candelas”. Durant 
aquesta activitat es va recordar 
la importància d’aquest agerma-
nament, que aquest any 2017 fa 
21 anys d’història. Per a l’ocasió 
hi van assistir l’alcalde i regidors 

natural, que reflectís el vincle 
humà que tenim amb un dels 
municipis de procedència dels 
nostres veïns. Estem contents 
i orgullosos de veure com allò 
que vam formalitzar fa més de 
20 anys, però que ja era una rea-
litat anterior, està plenament vi-
gent. Ens uneixen les arrels, les 
persones i aquests vincles sem-
pre són els més forts”. Cal recor-
dar que Mata de Alcántara és 
el municipi de procedència de 
molts ciutadans que van arribar 
a Catalunya durant les dècades 

dels 50,  60 i 70 del passat segle 
i que van establir-se a Montbui. 
Durant l’acte protocol·lari l’al-
calde de Mata de Alcántara va 
lliurar al de Montbui una placa 
commemorativa, i es van re-
passar alguns dels millors mo-
ments d’aquest agermanament. 
Va ser l’activitat més destacada 
de la celebració de “Las Cande-
las”, que també va incloure les 
activitats de caire més religiós, 
gastronòmic i musical. 

Visita a la Diputación  Provin-
cial de Cáceres
El viatge a Mata de Alcántara va 
permetre a la delegació mont-
buienca conèixer alguns dels 
elements culturals i tradicio-
nals d’aquest municipi, així com 
també, a nivell més institucio-
nal, realitzar una visita a la Di-
putació de Cáceres on l’alcalde 
Teo Romero i les regidores Eli-
sabet Tamargo, Aurora Fernán-
dez i Montserrat Carricondo 
van estar acompanyats per l’al-
calde de Mata de Alcántara Luis 
Amado Galán i per diferents re-
presentants de l’organisme pro-
vincial de Cáceres.

actuals de Mata de Alcántara, 
i també dos dels regidors de la 
corporació municipal extreme-
nya que van viure la formalit-
zació d’aquest agermanament. 
L’acte, molt emotiu i celebrat 
pels assistents va incloure el 
lliurament d’una placa i un plò-
tter commemoratiu per part de 
la corporació de Mata de Alcán-
tara al municipi de Montbui. En 
el torn protocolari, l’alcalde Teo 
Romero va destacar que “l’ager-
manament amb Mata de Alcán-
tara va ser el primer que vam 
fer, i volíem que fos quelcom 

l’expedició de Mata de Alcánta-
ra, en motiu del 20è aniversari. 
Un cop més, un gran ambient 
de germanor va presidir unes 
jornades on va tornar a fer-se 
palès el gran vincle existent en-
tre ambdós municipis.
L’expedició montbuienca va 
estar formada per l’alcalde Teo 
Romero, diferents regidors de 
l’equip de govern municipal, 
veïns i veïnes de Montbui i la 
Conca d’Òdena originaris o 
amb família a Mata de Alcán-
tara i també hi va assistir el 
grup musical “Els Trobadors de 
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E l passat dissabte 4 de 
febrer, l’Ajuntament 
d’Òdena inaugurava el 

nou ascensor del Centre Cívic 
del Barri Sant Pere i Pla de la 
Masia i aprofitava l’ocasió per a 
celebrar els més de 25 anys de 
la construcció del centre. 
Per a l’ocasió, es van reunir ve-
ïns i veïnes, entitats, regidors i 
regidores, i alcaldes que des de 
l’any 1990 –data de la inaugu-
ració del centre- han estat al 
capdavant del consistori. Va 
ser un acte molt emotiu, on es 
van retrobar moltes persones 
que van tenir un paper molt 
actiu en la lluita per aconse-
guir un centre cívic en els anys 
80. Entre elles, va sorprendre 

grataments a tots la presència 
del mossèn Melitó, el capellà 
que durant aquells anys va de-
dicar-se plenament a la cons-
trucció del barri i l’atenció a les 
famílies més necessitades i que 
va venir expressament des de 
Ripoll per estar a l’acte. 
En els parlaments, l’alcalde 
d’Òdena, Francisco Guisado va 
manifestar el seu compromís 
i el de tot l’equip de govern de 
seguir dinamitzant el centre cí-
vic i dotar-lo de contingut per-
què tothom hi pugui participar 
de les activitats que s’organit-
zen i sigui un espai amable i de 
socialització per als veïns i ve-
ïnes. En aquesta línia de com-
promís amb el barri, Guisado 
va recordar que s’ha obert en el 
centre cívic una oficina d’aten-

ció al ciutadà per a realitzar 
gran part dels tràmits adminis-
tratius amb l’Ajuntament sense 
haver de desplaçar-se al nucli 
antic del municipi. 
El servei està obert de les onze 
del matí a les tres del migdia 
de dilluns a divendres. A més a 
més, tots els veïns i veïnes que 
ho desitgin poden demanar 
cita per reunir-se amb l’alcalde 
Francisco Guisado a les matei-
xes instal·lacions. Per fer-ho, 
cal trucar a l’Ajuntament i fer la 
sol·licitud. Guisado atén els di-
mecres de la una a les dues del 
migdia al centre cívic amb hora 
concertada. L’alcalde es posa a 
disposició per qui vulgui fer-li 
arribar alguna petició, suggeri-
ment o plantejar-li algun pro-
blema.

El Centre Cívic del Pla d’Òdena 
celebra la posada en marxa d’un ascensor

Promoció Econòmica orga-
nitza per aquest mes de fe-
brer un curs de dues sessions 
d’informàtica centrada en el 
programa excel. L’objectiu és 
aprendre a fer una base de da-
des de clients. És una formació 
gratuïta adreçada a emprene-
dors i petites empreses sense 
departament de màrqueting 
o sense capacitat d’invertir en 
software per a l’administració 
d’aquestes dades. El curs es 
farà dos dilluns consecutius, 
el 13 i el 20 de febrer, en ho-
rari de matí de les 9 a les 2 de 
la tarda, al Centre d’Innovació 
Anoia de Vilanova del Camí.
Aquesta és la primera de les 
formacions que Promoció 
Econòmica tirarà endavant 
aquest any, però ja en té més 
d’una dotzena planificades al 
llarg d’aquest 2017 sobre màr-
queting, captació de clients, 
noves tecnologies, finances, 
models de negoci o aspectes 
legals, entre altres. 

Promoció Econò-
mica enceta el ca-
lendari 2017 de cur-
sos de formació a 
Vilanova del Camí

L’Escola Joan Maragall està 
participant a un concurs so-
bre reciclatge de piles usades. 
Forma part de la campanya 
anomenada Apilo XII que vol 
sensibilitzar als infants i de re-
truc a les famílies sobre la im-
portància d’eliminar correcta-
ment aquests residus i evitar 
la contaminació del medi am-
bient. El concurs “Les piles, a 
l’Apilo de l’escola” ha repartit 
entre els alumnes petits con-
tenidors per a dur-se a casa i 
participar en la recollida de 
piles usades. El centre que més 
piles aconsegueixi reciclar tin-
drà un premi econòmic que 
revertirà en l’escola. 
Des del Joan Maragall ja han 
comunicat a les famílies que 
en el cas de guanyar el con-
curs invertiran la dotació en la 
renovació de l’aula d’informà-
tica, per la qual cosa demanen 
la col·laboració de les famílies.
Els contenidors amb les piles 
es poden lliurar al centre fins 
el dia 18 d’abril.

L’escola Joan 
Maragall recicla 
piles per poder 
renovar l’aula 
d’informàtica

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

T eodora Vaquero ha 
fet 104 anys. Aquesta 
vilanovina nascuda a 

Valladolid viu des de fa nou 
anys a la residència AMMA on 
l’han anat a felicitar l’Alcaldes-
sa Noemí Trucharte i els regi-
dors Francesc Palacios i Imma 
González. Acompanyats per la 
directora del Centre, Natàlia 
Royo, i per la família, la Teo-
dora ha bufat les espelmes i ha 
brindat amb cava per festejar 
aquest aniversari.
Teodora Vaquero ha mantin-
gut una conversa molt distesa 
amb els membres del consis-
tori. Els ha explicat que va néi-
xer a Montealegre de Campos, 

a la província de Valladolid. 
Fa 60 anys que va venir a Ca-
talunya on va treballar com a 
minyona al Cilindro “una de 
les cases més grans d’Iguala-
da”. Interromp la conversa una 

trucada telefònica, és un fami-
liar que la felicita en el dia del 
seu aniversari. “Avui és un dia 
molt especial, estic envoltada 
de molta gent, ha vingut la se-
nyora alcaldessa”, li explica.

Teodora Vaquero arriba als 104 anys 
amb energia i bon humor 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Després de tancar les inscrip-
cions el passat mes de desem-
bre, el comitè de selecció del 
Rewind Festival va fer una 
primera selecció sobre els 552 
curtmetratges rebuts. D’aquest 
mig miler de curts, els orga-
nitzadors del festival, Javier 
Pérez-Vico i Raül Bocache, 
en va preseleccionar 55 per-
què el Jurat els pogués valorar. 
Aquesta ha estat, diu Javier 
Pérez- Vico, una de les parts 
més feixugues del procés.
El jurat de la tercera edició del 
Rewind Festival el formen el 
director Dani de la Orden, l’es-
pecialista en cinema igualadí 
Josep Pelfort, la crítica i divul-
gadora Raquel Abad, el direc-
tor Francisco Javier Millán, i 
l’especialista en cinema Marga-
rita Chapatte.
Cada membre del Jurat ha vo-
tat de manera independent, 
però tot i així, expliquen els or-
ganitzadors, el seu veredicte ha 
estat molt similar i s’han pro-
duït força coincidències sobre-
tot en dos dels premis: secció 
oficial i òpera prima. 
Aquesta tercera edició del 
Rewind Festival ha fet el salt 
a l’altra banda de l’Atlàntic i 
el que va començar com una 
aventura nacional aquest any 
s’ha internacionalitzat. El fes-
tival vilanoví atorgarà enguany 
una quinzena de premis entre 
els quals s’han incorporat el de 
millor curt de parla estrangera 
i el de millor curt iberoameri-
cà, que es lliurarà sota el títol 
“Al otro lado del Atlàntico”. 
També es lliurarà un premi al 
millor guió original, fotografia, 
director, i el de millor actor i 
millor actriu, que enguany es 
valoren de manera separada.
Ràdio Nova torna a col·laborar 
en aquesta edició del Rewind 
jutjant i valorant els curts de la 
secció paral·lela. El Jurat ha va-
lorat 15 microcurts i ha desta-
cat la gran qualitat dels treballs 
que són capaços d’explicar en 
menys de tres minuts històries 
emocionants i sorprenents. Els 
finalistes d’aquesta secció són:  
“Incoming Call” de Daniel 
Torrado i Juan Ramón Robles; 
‘Feardom’ de Pablo Muñoz; 
‘Pequeños’de Román Reyes; 
‘Segundito’ de Roberto Valle i 
‘Subliminal’ de Sergio Manuel 
Sánchez Cano. 

Andreu Presas 
presentarà la gala 
del Rewind Festival 
que sonarà a ritme 
de swing
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E l mercat de productes 
artesanals de la Fira de 
la Candelera va omplir, 

el diumenge 5 de febrer al llarg 
del matí, els carrers de la Pobla 
de Claramunt d’un gran nom-
bre de gent, procedents d’arreu 
de Catalunya. Com en altres 
edicions, aquesta activitat, or-
ganitzada per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament i l’em-
presa Mapamundi Producci-
ons, va ser tot un èxit.
El nucli antic del poble, des 
del carrer Major passant per 
la plaça de l’Església i la pla-
ça de la Vila, es va omplir de 
parades amb productes ar-
tesanals i demostració d’antics 
oficis. Els visitants van poder 
trobar, en una quarantena de 
parades, formatges, embotits, 
olives, bijuteria, llaminadures, 
objectes de terrissa, cervesa 
artesanal, entre molta altra 
oferta. A l’entrada del mercat, 
a la Font de la Petxina, com 
altres anys, es podien comprar 
bunyols, que enguany van ser 
tot un èxit. Durant tot el matí, 
en aquesta parada hi va haver 
llargues cues.
La plaça de la Vila estava de-
corada amb diferents herbes, 
que penjaven d’uns fils. En 
aquest espai hi havia una noia 
que mostrava l’elaboració d’oli 
essencial de romaní i d’altres 
espècies amb fassina. També 
es podia beure una infusió de 
poniol, que es repartia gratuï-
tament. Des de l’organització 

es calcula que es van repartir 
unes 1.500 infusions.
En aquesta mateixa plaça hi 
havia una Vella Candelera 
que, al voltant d’una foguera, 
explicava l’origen de la festa i 
antigues històries. També ob-
sequiava els visitants amb un 
ramet de romaní i als nens i 
nenes els donava un tiquet per 
participar en un taller d’elabo-
ració d’espelmes amb cera fre-
da, que es trobava a la plaça de 
l’Església. En aquesta activitat 
hi van participar entre 150 i 
200 infants. En aquesta parada 
també hi havia una exposició 
d’estris d’apicultor, abelles vi-
ves i diferents tipus de mel.
Al costat de la Vella Candele-
ra, hi havia un noi que elabo-

rava espelmes amb canya de 
riu i per immersió. I a prop de 
l’antic safareig, hi havia una 
exposició de l’antiga activitat 
de rentar i elaborar lleixiu, re-
cordant com, antigament, al 
voltant de la Candelera, es feia 
la bugada anual a les cases.
Paral·lelament al mercat ar-
tesanal, a la plaça de l’Ajunta-
ment, hi havia inflables per a 
la quitxalla i l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran va orga-
nitzar una ballada de sardanes. 
També es va poder veure una 
actuació dels Falcons de Cape-
llades, que van obrir la tempo-
rada.
Enguany l’afluència de públic 
va ser molt nombrosa. Aquest 
fet es va deure, en part, gràcies 

La Pobla de Claramunt s’omple de gom 
a gom per la Fira de la Candelera

a la difusió que es va fer des del 
programa “Divendres” de TV3 
i a la publicitat en mitjans de 
comunicació comarcals i naci-
onals. Va venir gent d’arreu de 
Catalunya, que es va concen-
trar sobretot entre 2/4 d’11 i 
2/4 d’1 del migdia.

Altres activitats de la Fira de 
la Candelera
Amb motiu de la festivitat 
de la Candelera, la Pobla de 
Claramunt va acollir diverses 
propostes. El dijous 2 de fe-
brer, festa local, a l’església de 
Santa Maria es va oficiar una 
missa solemne, acompanyada 
per les veus de la Schola Can-
torum d’Igualada, en honor a 
la patrona, la Mare de Déu de 

la Llet. Abans de començar la 
celebració, es va fer la bene-
dicció de candeles. Un cop 
acabada la missa, la formació 
coral igualadina va oferir una 
cantada.
A continuació, a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions, l’alcalde, 
Santi Broch, va inaugurar la 
mostra col·lectiva de pintors i 
pintores poblatans, que es po-
drà visitar fins al 19 de febrer. 
Enguany l’exposició, tal i com 
va recordar l’alcalde, té un 
significat especial ja que està 
dedicada a una de les pinto-
res que la va impulsar i que ja 
no és entre nosaltres, la Pepita 
Vilamajó. A la col·lecció pic-
tòrica es poden veure alguns 
quadres d’aquesta artista i de 
vuit més que són: Irene Cerve-
lló, Pepita Soteras, Xus Luna, 
Pasqual Gomicia, Miquel Bou, 
Misael Jiménez, Juan Hum-
berto Henríquez i Francesc 
Surroca.
El dijous a la tarda, el Teatre 
Jardí es va omplir de gom a 
gom de nens i nenes i de pa-
res que van passar una esto-
na divertida amb l’espectacle 
“La maleta màgica”. A més 
d’aquestes propostes, el dis-
sabte 4 de febrer al vespre a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
una quarantena de persones 
van assistir al monòleg que 
va oferir el David Sas amb el 
títol “Indepaciència”. Aquest 
espectacle el va organitzar 
l’empresa Management i Pro-
duccions amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U n gran nombre de 
poblatans i poblata-
nes van participar, 

del 30 de gener al 2 de febrer, 
a l’emissió del programa “Di-
vendres” de TV3, presentat 
per Helena Garcia Melero i 
Espartac Peran. El magazín 
televisiu va visitar la Pobla de 
Claramunt amb motiu de la 
Fira de la Candelera i va donar 
a conèixer diversos aspectes 
del municipi i de la seva gent.
Les emissions es van fer des 
de la plaça de l’Ajuntament. 
El primer dia, el dilluns 30 de 
gener, es va centrar en tractar 
sobre diferents temes caracte-

rístics del poble, com el Cas-
tell de Claramunt, la llegenda 
de Sant Procopi o la Copa Na-
dal de Natació.
El dimarts 31 de gener, el pro-
grama va donar a conèixer el 
mercat artesanal de la Fira de 
la Candelera. Aquest dia es va 
comptar amb la presència de la 
coneguda i prestigiosa cuinera 
Carme Ruscalleda. Per tractar 
sobre la Fira de la Candelera, 
l’Espartac Peran va conversar 
amb el Lluís Pedraza, de l’em-
presa Mapamundi Producci-
ons. El dimecres 1 de febrer, 
en companyia de la conegu-
da dibuixant Pilarín Bayés, es 
van donar a conèixer diversos 
artistes i artesans locals de di-

ferents disciplines. En aquest 
sentit, es va parlar de l’escultor 
Manel Vidal; el músic Eduard 
Casals; els ebenistes Josep Sa-
baté i Josep Bartrolí; el tallista 
Enric Argelich i les pintores i 
pintors Rosa Romeu, Pasqual 
Gomicia i Pilar Gil.

I el darrer dia que el magazín 
televisiu es va centrar en la Po-
bla de Claramunt, el dijous 2 
de febrer, es va emetre l’espai 
“Paraules en ruta” amb el Mà-
rius Serra, que va tractar sobre 
com es parla al municipi, les 
paraules i les expressions que 

utilitzen la gent del poble. 
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la participació i col·la-
boració dels poblatans i les 
poblatanes, així com a l’equip 
del programa per difondre la 
Pobla de Claramunt arreu de 
Catalunya.

Els poblatans s’aboquen 
al programa “Divendres” 
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MASQUEFA / LA VEU 

Amb l’objectiu de 
prestar més i millors 
serveis als veïns de 

Masquefa, la Policia Local 
compta amb un nou vehi-
cle que està equipat amb els 
elements necessaris per re-
alitzar les tasques diàries de 
control i seguretat. Es tracta 
d’un tot terreny Nissan Qas-
hqai de rènting que substitu-
eix l’anterior vehicle del cos 
municipal.
L’automòbil s’ha adquirit a 
través de la compra agregada 

de vehicles per als ens locals 
que ofereix l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM), 
circumstància que ha permès 
al consistori un estalvi de 
tràmits administratius i una 
millora econòmica dels ser-
veis. El regidor de Governa-
ció, Carles Mernissi, destaca 
que “l’adquisició d’aquest 
nou vehicle permet millorar 
la capacitat de resposta de 
les forces de seguretat muni-
cipals i evidencia la voluntat 
de l’Ajuntament d’oferir mi-
llors recursos i equipaments 
als masquefins”.

Nou vehicle per a la 
Policia Local de Masquefa

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia s’ha reunit 
amb el director dels 

Serveis Territorials d’Ense-
nyament a la Catalunya Cen-
tral, Antoni Massegú, perquè 
s’estudiï la construcció d’un 
nou edifici per al SES Vallbona 
d’Anoia, centre públic d’edu-
cació secundària obligatòria, 
a l’actual ubicació del camp de 
futbol de Vallbona. A la reunió 
es va garantir la continuïtat del 
centre i es va concloure que 
Ensenyament valorarà la ido-
neïtat del terreny proposat pel 
consistori.
El Departament fins ara havia 
rebutjat la construcció del nou 
edifici a l’espai que ara ocupa 
el camp de futbol de Vallbo-
na. L’obertura fa dos anys d’un 
centre de secundària a Sant 
Quintí de Mediona va reduir 
l’alumnat de l’institut de Vall-
bona i la Generalitat planteja 

ara crear un edifici que acu-
lli dues línies per cada nivell 
d’ESO. L’altra opció que pro-
posa Ensenyament és deixar 
com a definitius els mòduls i 
fer-ne una ampliació perquè 
comptin amb més espai, idea 
que no agrada a l’equip direc-
tiu del centre, que ha recollit 
en un informe els problemes 
de deteriorament i les man-
cances d’aquestes construccions.
Un cop acabada la reunió a 
l’Ajuntament, els representants 
del Departament d’Ensenya-
ment van visitar el SES Vall-
bona d’Anoia acompanyats 
de la direcció del centre i van 
rebre una carta de l’AMPA en 
què hi exposa la visió de pares 
i mares a favor de la construc-
ció d’un edifici definitiu per a 
l’institut.
A la trobada amb el direc-
tor dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalu-
nya Central  hi van assistir 
l’alcaldessa de Vallbona Ma-

ribel Ferrer, el regidor d’ense-
nyament Franscisco Corral, 
l’inspector d’ensenyament de 
la zona Anoia sud Jordi Gon-
zàlez, la directora del SES 
Vallbona Pilar Rodríguez, la 
secretària de l’institut Mireia 
Domínguez i la coordinadora 
i planificadora escolar Anna 
Torruella.
El SES Vallbona d’Anoia va 
néixer el curs 2008-2009 en un 
edifici provisional, amb cinc 
mòduls que havien d’acollir 
l’activitat educativa de 1r a 3r 
d’ESO, a l’espera que es resol-
guessin tramitacions pendents i 
es pogués construir l’edifici defi-
nitiu en uns terrenys a tocar del 
centre. L’estimació va ser que el 
centre funcionaria amb mòduls 
durant uns 4 o 5 cursos, però 
actualment ja ha arribat als 10. 
El curs següent l’institut acollia 
alumnes de Vallbona, la Pobla 
de Claramunt, Cabrera d’Ano-
ia i Mediona i es van afegir dos 
mòduls més.

El SES Vallbona rep la visita 
del director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalunya Central

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa ja es prepa-
ra per a la tradici-
onal Festa de Car-

naval. Dissabte 4 de març, els 
carrers de la vila s’ompliran de 
color i alegria per commemo-
rar com cal una de les festivi-
tats populars més originals i 
exitoses de l’any. Per a l’oca-
sió, l’Ajuntament ha dissenyat 
enguany un complet i variat 
programa de propostes lúdi-
ques per a tots els públics que 
combina l’essència de la festa 
amb algunes novetats.
L’activitat començarà a les 
17:30 h. amb la recollida dels 
dorsals de les comparses al 
punt d’informació de sortida 
de la rua ubicat a l’Avinguda 
La Línia i, seguidament, a les 
18 h., hi haurà la concentra-
ció de comparses i carrosses. 
La Rua de Carnaval d’aquest 
2017 arrencarà a les 18:30 h. 
des de l’Avinguda de la Línia 
i transcorrerà pel carrer Sant 
Antoni fins l’Ajuntament; car-
rer Major; carrer Sant Pere; 
carrer Crehueta; i carrer Santa 
Clara fins la Fàbrica Rogelio 
Rojo. Un cop allà, i a la fina-
lització de la Rua, es donarà 
la benvinguda del Rei Carnes-

toltes i es durà a terme l’en-
trega de premis. I la jornada 
tancarà a partir de la mitjanit 
amb una Festa de disfresses a 
la Sala Polivalent.
Daniel Orellana, regidor de 
Joventut, fa una crida als mas-
quefins i a les entitats a par-
ticipar d’aquesta festa “que és 
un moment únic per com-
partir la felicitat i l’alegria del 
moment amb amics, família i 
veïns i per seguir demostrant 
que Masquefa és un poble viu 
i dinàmic com pocs”. Orellana 
també posa en valor el paper 
del Casal Jove en l’organitza-
ció de la festivitat.

Inscripcions per a la Rúa de 
Carnaval 2017
Fins el 24 de febrer s’obrirà el 
termini per presentar les ins-
cripcions per participar a la 
Rua de Carnaval. Les inscrip-
cions són totalment gratuïtes i 
es poden fer de forma presen-
cial o per telèfon a:
- Ajuntament de Masquefa: de 
les 09 h. a les 14 h., de dilluns 
a divendres; i dilluns i dijous, 
de les 17 h. a les 19 h. Telèfon 
93 772 50 30
- Casal Jove: de dimarts a dis-
sabte, de les 17 h. a les 20 h. 
Telèfon 93 772 85 21

Aquest Carnaval, surt al 
carrer!

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitza un ta-
ller amb el títol “Les famílies 
i l’èxit educatiu dels fills i 
filles: una paleta de colors”. 
L’activitat es farà els dijous 9 
i 16 de febrer, de les 7 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre a 

la biblioteca de l’escola Maria 
Borés.
El taller està adreçat a les ma-
res i als pares d’alumnes de 
primària i secundària i anirà 
a càrrec d’Albert Soler, for-
mador de l’empresa Útil i es-
pecialista en educació emo-
cional i neuroeducació. Les 
inscripcions es poden fer al 
Cau Jove (Tel. 93 808 71 27) 

i a la consergeria del col·legi 
(Tel. 93 808 63 88). El taller 
se centrarà en explicar quins 
són els aspectes de l’educació 
familiar que intervenen di-
rectament en l’èxit educatiu 
d’infants i joves i en propos-
tes d’actuació concreta per a 
mares i pares. Aquesta activi-
tat compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona.

Taller sobre les famílies i l’èxit 
educatiu dels fills i filles, a la Pobla
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ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, o�cines, estudi...

Preu mensual lloguer 300€ (negociables)

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D onar ha finalitzat re-
centment els treballs 
de reforma tecnolò-

gica d’un centre de transfor-
mació situat a la urbanització 
Serra Alta, al terme munici-
pal d’Hostalets de Pierola, a 
l’Anoia. Amb aquesta inter-
venció es millora la qualitat 
i continuïtat del subminis-
trament elèctric a prop d’un 
centenar de veïns.  
L’acció ha consistit a substi-
tuir els elements de manio-
bra convencionals de la ins-
tal·lació per cabines de nova 
tecnologia que incorporen 
un gas de característiques es-
pecialment aïllants. Aquesta 
nova tecnologia és més segu-
ra per a les persones que han 
de manipular-la i també més 

robusta de cara a suportar 
ambients salins i humits o de 
forta pol·lució. Alhora, gaire-
bé no requereix intervencions 
de manteniment, a diferència 
de la tecnologia anterior, en 
què aquestes tasques obliga-
ven a tallar temporalment el 
servei als clients.
L’operació, que ha suposat 
una inversió de més de 10.500 
euros per part de la Compa-
nyia, forma part del Pla de 
Renovació Tecnològica que 
Endesa desenvolupa a la co-
marca de l’Anoia amb l’objec-
tiu de dotar la infraestructura 
elèctrica dels darrers avenços 
tecnològics. Amb aquestes 
accions, la Companyia tre-
balla per donar una resposta 
adequada a les especificitats 
del territori i a les necessitats 
del seu mercat.

Endesa millora el servei 
als Hostalets de Pierola

L’Ajuntament de la Llacuna ha 
organitzat una sessió partici-
pativa de disseny del Pla Lo-
cal de Joventut, que es durà a 
terme el dissabte 11 de febrer, 
a les 11 del matí, a la Casa de 
Cultura i Turisme.
La convocatòria és oberta a 
totes les persones joves de La 
Llacuna (de 14 a 35 anys) per-
què es pugui recollir punts de 
vista, propostes, conclusions i 
reflexions que serviran per a 
poder dissenyar un Pla Local 
de Joventut. 
Aquest pla definirà els projec-
tes que s’aniran desenvolupant 
els propers anys al municipi, 
per aquest motiu és important 
fer-ho amb la participació del 
propi jovent per tal que les ac-
tuacions que ens plantegin en 
el futur responguin a les seves 
necessitats i inquietuds reals.
Els interessats poden confir-
mar assistència per whatsapp 
al 679964783

Sessió participati-
va a la Llacuna per 
dissenyar el Pla 
Local de Joventut

Fabian Mohedano a 
Tous per parlar de 
la reforma horària

Avui divendres a les 6 de la 
tarda, el Casal de Tous acollirà 
una xerrada a càrrec del dipu-
tat Fabian Mohenado. 
La xerrada porta per títol “La 
reforma horària, per la conci-
liació entre la vida personal i 
laboral”.
Fabian Mohedano és diputat 
al Parlamemt de Catalunya i 
l’impulsor del projecte de re-
forma horària al qual també 
està adherit l’ajuntament de 
Sant Martí de Tous.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

E l diumenge 29 de gener 
de 2017, a la seu social 
dels Amics de Tous va 

tenir lloc l’Assemblea General 
Ordinària. Després de les salu-
tacions, el president Sr. Ramon 
Creus procedí a l’obertura de 
l’acte donant la paraula al se-
cretari Sr. Pedro Carmona, per 
tal que donés lectura de l’Acta 
de l’anterior Assemblea, cele-
brada el 31 de gener de 2016.
Es va repartir als assistents la 
Memòria d’Activitats de l’any 
2016.
Seguidament, els responsables 
de les diferents seccions vincu-
lades als Amics de Tous –Ball 

de Faixes, Caramelles, Teatre i 
Veus de Tous- varen informar 
de les activitats previstes pel 
present any. Es procedí a la re-
glamentària renovació parcial 
de la Junta i es tingueren unes 
paraules d’agraïment per la 
tasca portada a terme pel des-
aparegut Sr. Ramon Compte. 
La Sra. Elisa Vidal va expo-
sar el seu projecte d’editar sis 
llibres que versaran sobre les 
Masies del Terme de Sant Mar-
tí de Tous. 
El Sr. Josep Anton Jiménez va 
informar dels projectes cultu-
rals previstos per enguany.
El regidor de cultura i festes, 
Sr. Pau Mir, valorà la tasca 

que porta a terme l’Associació 
Amics de Tous i informà a bas-
tament sobre la nova normati-
va d’aplicació, que fa referència 
als Convenis i Subvencions. 
L’Assemblea va transcórrer 
dins la normalitat. 
Abans de cloure l’acte, agraint 
l’assistència als presents, el Sr. 

Els Amics de Tous van 
celebrar la seva assemblea

President va donar la benvin-
guda a les noves incorpora-
cions de la junta i va agrair 
la desinteressada, però molt 
bona labor portada a terme 
pels membres sortints, elogi-
ant en especial la gran tasca 
portada a terme per la Sra. Eli-
sa Vidal.
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COMUNICAT D´ACLARIMENT ALS CLIENTS DE CAN CASELLES DE 
BELLPRAT, RESTAURANT, AGROTURISME I VISITES DE LES ESCO-

LES PER CONÈIXER LES  ACTIVITATS RAMADERES I AGRÀRIES.

Atès els problemes tècnics que ha sofert la nostra pàgina web aquest últims dies i per 
canvi de telèfon, els agrairíem que per qualsevol reserva que es vulgui realitzar en les 
nostres instal·lacions, es posin en contacte amb ANTONI MIRANDA JORDÀ a la següent 
adreça de correu electrònic o bé en el següent número de telèfon:

· cancasellas2016@gmail.com
.  Telèfon 977880187 – 659317421

Les  peticions seran contestades de forma immediata i us atendrem per intentar donar-vos els 
serveis amb els que pogueu estar interessats i que, d’altra banda us podem oferir.

També desitgem que, serveixi el present comunicat, per desmentir qualsevol notícia o 
comunicació que hagi estat difosa o que us hagi pogut arribar aquest últims dies, en el 
sentit que no s’admetien reserves, donat que la nostra activitat havia cessat.

CAN CASELLES DE BELLPRAT continua oberta a tots els que vulgueu gaudir de les 
nostres instal·lacions, us hi esperem. Informar-vos que properament estarà activa una 
nova pàgina web on podreu trobar tota la informació, donat que, com ja us hem 
indicat, per motius aliens a la actual direcció d’aquest negoci, l’actual pàgina web 
està oferint als nostres clients informació errònia sobre el nostre funcionament.

Bellprat – 8 de febrer de 2017

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L ’Alcalde de Sant Mar-
tí de Tous, David Al-
quézar, ha denunciat 

aquest dilluns davant la Di-
recció general de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, els incompliments 
de l’empresa Hispano Iguala-
dina-Monbus, com a presta-
dora del servei regular d’au-
tobús entre Igualada- Santa 
Coloma de Queralt.
El Consistori ha expressat que 
l’empresa d’autobusos ve pres-
tant el servei de forma defici-
ent: incompliment sistemàtic 
dels horaris i retards, afegit 

a la manca de comunicació 
dels canvis, ha generat durant 
fa anys reiterades queixes per 
part d’una cinquantena de ve-
ïns que són usuaris de l’esmen-
tada línia.
Actualment, l’empresa Hispa-
no Igualadina-Monbus té una 
concessió de servei i, per tant, 
segons Alquézar, l’administra-
ció concessionària, en aquest 
cas la Generalitat de Catalu-
nya, també ha de vetllar pel 
compliment de les condicions 
laborals i pel bon servei que 
presta a la ciutadania. 
Per tot l’exposat que el Consis-
tori reclama a la Direcció Ge-
neral de Transports que dugui 

a terme un control exhaustiu 
i intens de la línia per veure 
si aquesta s’ajusta als termes 
de la concessió i que es pro-
cedeixi a adoptar les mesures 
adients per tal de garantir la 
prestació del servei d’una for-
ma adequada. Segons David 
Alquézar, “cal exigir mà dura 
de l’administració competent, 
és incomprensible que una 
empresa que no presta en con-
dicions els serveis de transport 
públics encomanats pugui op-
tar a nous concursos guanyant 
la concessió de noves línies, 
cal establir sistemes de traça-
bilitat als serveis prestats per 
aquest tipus d’empreses”. 

L’Ajuntament de Tous denúncia 
Monbús per incompliments de servei

El proper dissabte, 11 de fe-
brer i a partir de les 11:00, 
segon dissabte de mes, es 
durà a terme una nova visi-
ta guiada al Tous medieval 
a càrrec d’Anoia Patrimoni. 
Aquesta ruta inclou la visita 
al «poblet», el Castell de Tous 
i l’església parroquial de Sant 
Martí, que conserva elements 

Visita guiada al Tous 
medieval

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

D urant l’any 2016, l’ADF de Vallbona, ha millorat di-
verses pistes forestals de Vallbona. La millora més 
destacada d’aquest darrer any és l’actuació feta al 

Camí del Carol al repetidor.
Les obres han consistit en l’eixamplament del camí, un mi-
nin de 3,5 m en una longitud 150 m, la construcció de 150 m 
d’escullera de pedra per aguantar el terreny, la construcció 
de 2 trencaaigües i una cuneta (90 m lineals) que els connec-
ta per tal d’evacuar l’aigua correctament i la construcció d’un 
empedrat perquè el ferm no s’erosioni per les pluges.
Aquestes obres han estat finançades, una part gràcies a la 
subvenció de la Generalitat de 16.605€ i una del Fons Eu-
ropeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) de 
12.526,28€

Millores en el Camí del 
Carol al repetidor per la 
prevenció d’incendis

cabdals de la història de Tous, 
com ara el sarcòfag de Bernat 
de Tous.
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Major, 
núm.1) de Sant Martí de Tous, 
amb un preu de 2,5€. Podreu 
obtenir més informació i de-
talls a  www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384.
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TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

PIERA / LA VEU 

L ’esdeveniment, que es 
va celebrar dissabte dia 
4 de febrer, va comptar 

amb atletes de diverses cate-
gories, des de P3 fins a la cursa 
popular
El passat dissabte 4 de febrer 
es va celebrar una nova edició 
del Cros Apiària, una prova 
que s’inclou en els LXV Jocs 
Esportius de l’Anoia i que, a 
més, aquest any ha arribat a 
la seva divuitena edició. En 
aquesta ocasió, l’esdeveniment 
ha format part dels actes de 
commemoració del 50è ani-
versari de l’escola. La prova es 
va celebrar a la zona esportiva 
Can Mas i va estar organitzada 
per l’Escola Acadèmia Apiària 
amb el suport de l’Ajuntament 

de Piera, el Consell Esportiu 
de l’Anoia i el Club Atlètic Mas 
Piera.
El temps va acompanyar i més 
de 800 esportistes van par-
ticipar en el cros en les seves 
respectives categories, des de 
P3 fins a la cursa popular. Els 
tres primers classificats es van 
emportar un trofeu, però tam-
bé va haver-hi medalles per als 
que van quedar entre la 4a i la 
10a posició. El lliurament de 
premis va anar a càrrec de l’al-
calde de Piera, Jordi Madrid, 
el primer tinent d’alcalde, Jo-
sep Llopart, i la regidora d’es-
ports,  Maite Guzmán. També 
hi van assistir la directora de 
l’escola, Montserrat Ramon, 
el president, Eduard Coral, i 
els membres de la junta, Toni 
Bonet, José Arruga, Jordi Pau 

Més de 800 participants 
en el XVIII Cros Apiària

i Víctor Reixach.
Després del lliurament de pre-
mis, no va faltar el tradicional 
sorteig, que cada any és pos-

sible gràcies a la col·laboració 
de diverses empreses i comer-
ços de la vila. Entre els regals, 
el més destacat va ser un xec 

de 500 € per fer un viatge que 
va donar el mateix centre edu-
catiu com a commemoració 
dels seus 50 anys.

PIERA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es va celebrar la 
Festa Major d’Hivern 

a Sant Jaume Sesoliveres. 
La coneguda com a festa de 
Sant Nicasi es commemora 
el primer diumenge del mes 
de febrer, tot i que es van 
programar activitats diverses 
durant tot el cap de setmana. 
Dissabte no va faltar un ver-
mut musical i propostes per 
als més petits, com una sessió 
de contacontes i una xocola-
tada. De cara al vespre, teatre, 
amb l’obra  Erbeste, boja per 
complaure,  i una nit de festa 
amb música fins ben entrada 
la matinada. 

Diumenge al migdia va ser 
el moment més esperat de la 
celebració amb la renovació 
del vot de poble i una missa 
en honor a Sant Nicasi que 
va estar oficiada pel bisbe de 
Sant Feliu, Monsenyor Agustí 
Cortés Soriano. Seguidament 
es va fer una processó du-
rant la qual van acompanyar 
la imatge del sant els Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera, 
els Desterrats de Vilanova i 
la Geltrú i els Gegants de la 
Creu Alta de Sabadell. A la 
tarda, bingo popular i el ball 
de cloenda. 
La festa de Sant Nicasi comp-
ta amb més d’un segle de tra-
dició. Va ser l’any 1889 quan 
una plaga de pesta va provo-

car una gran mortalitat infan-
til i el poble es va encomanar 

El passat dia 1 de gener va en-
trar en funcionament un nou 
títol de transport, la T-16. 
Aquesta targeta substitueix a 
la T-12 i, amb un pagament 
únic de 35 euros, ofereix a 
nens i joves de 4 a 16 anys, un 
nombre il·limitat de viatges 
dins la mateixa zona tarifària 
de residència del menor. Un 
cop sol·licitat, aquest serà và-
lid fins el dia 31 de desembre 
de l’any en què el noi o noia 
faci 16 anys, amb la qual cosa 
dona cobertura durant tota 
l’etapa d’escolarització obli-
gatòria. Aquesta era una pe-
tició de moltes famílies que 
ara veuran com els seus fills 
podran utilitzar de forma il-
limitada el transport urbà de 
Piera per arribar, per exem-
ple, a l’institut o a l’estació. 
Els menors que ja disposa-
ven de la targeta T-12 i que, 
durant l’any 2016 hagin fet 
els 15 anys, rebran automà-
ticament a casa la nova T-16, 
vàlida fins al 31 de desembre 
del 2017.

Un nou títol de 
transport gratuït 
fins als 16 anys

Celebració de la festa en honor a Sant Nicasi

al sant, comprometent-se a 
fer aquesta celebració el dia 
1 de febrer si no morien més 
nens. A partir de 1970 la festa 
es va traslladar al primer diu-
menge del mes i és tradició 
que siguin les persones que 
han tingut fills en els darrers 
dotze mesos les que treguin 
la imatge del sant i la portin 
en processó pels carrers de la 
vila. 

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que, en data 7 de febrer de 2017, el regidor de Qualitat Urbana ha aprovat 
inicialment el PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DEL PARC DE LES COMES, redactat per BATLLE I ROIG, Arquitectes, 
que compta amb un termini d’execució de 6 mesos. 

El projecte esmentat se sotmet informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de 
l’anunci corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient al 
Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de 
les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte d’obres ordinàries i l’estudi de seguretat i 
salut, es consideraran de�nitivament aprovats sense necessitat de nou acord.

Igualada, 9 de febrer de 2017

El Regidor de Qualitat Urbana                     
Jordi Pont Gassó 
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CAPELLADES /  

A quest darrer mes de 
gener de 2017 els re-
gidors del grup mu-

nicipal del PDeCAT (Partit 
Demòcrata) han recollit més 
de quaranta signatures entre 
els veïns del carrer d’Oló de 
Capellades per demanar el 
seu recolzament en la remo-
delació d’aquest vial, bàsica-
ment per millorar l’actual alt 
nivell d’inseguretat.
El cas és que actualment no 
hi ha ni “ordre ni concert” 
en la circulació de vehicles, 
doncs hi ha vehicles que van 
en qualsevol direcció. Fins el 
punt de malmetre alguns dels 
habitatges, impossibilitar la 
sortida d’alguns dels garatges 
dels seus veïns i posant en pe-
rill els vianants en un carrer 
que teòricament és peatonal.
En aquest sentit el PDeCAT 
demanem:
Tornar a peatonalitzar el car-
rer d’Oló.
La instal·lació de sistemes per 
impedir la circulació de ve-

hicles, tant pel C/d’Oló, com 
des del C/ pare Bernardí i des 
del Passeig Miquel i Mas al 
mateix C/d’Oló.
Establir la direcció única que 
sempre hi ha hagut i només 
per la circulació dels propis 
veïns (D’acord com estableix 
l’actual senyalització però 
amb un altíssim grau d’in-
compliment)
Contactar amb els servidors 
(Google, TOM-TOM, etc. ) 
per tal que no indiquin als 
conductors el seu pas pel C/ 
d’Oló en contra direcció.

Condicionar el ferm i les vo-
reres del C/Oló per facilitar el 
pas de persones amb mobili-
tat reduïda tal i com s’ha fet 
al C/ Sant Francesc.
En la negociació del pressu-
post de l’any 2017 que l’equip 
de govern encara no ha ela-
borat, el grup municipal del 
PDeCAT incidirà per inclou-
re una partida específica pel 
C/ d’Oló.
Finalment, el Partit Demò-
crata demana una actuació 
urgent de cara al caos actual 
en la circulació de vehicles.

PDeCAT a Capellades demana 
actuacions per millorar el c. d’Oló

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge 5 de 
febrer, els Falcons de 
Capellades inaugu-

raven la temporada a la Pobla 
de de Claramunt, en motiu 
de la Fira de la Candelera. Al 
voltant de les 11.30h dins els 
carrers de la Fira, es comen-
çaven a enfaixar els Falcons 
davant l’Església, amb un 
ventall de figures noves i tra-
dicionals. Van engegar amb 
Pilars de tres per escalfar 
motors, van continuar amb 
Pira de 8, Planxes de 5 amb 
Pilar de 3, Serra de 5 punxes 
i Escala de 5 amb 4 anxane-
tes i Pira de 6 exclusivament 
de jovent. Es van desplaçar a 
l’altre plaça del Poble, la Plaça 
del Ajuntament, on allà van 
continuar lluint amb figures 
com la nova creació el Pastís, 
Vols de 4 i de 3 i per finalitzar 
l’Avet de 4.
Tot i sent una sortida d’última 
hora, es van poder desplaçar 

Els Falcons de Capellades 
inauguren la temporada a la 
Pobla de Claramunt

forces camisses amb alguna 
estrena, enguany ja estan tre-
ballant pel seu 5è Aniversari 
amb moltes ganes d’oferir a 
casa una gran festa.
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Capellades ha cele-
brat la seva Festa Ma-

jor d’Hivern amb propostes 
variades per a totes les edats.
El primer acte ha estat la 
inauguració de l’exposició de 
pintures d Juan Sabuquillo a 
Casa Bas, que es podrà visitar 
fins el diumenge 26 cada cap 
de setmana. A la inauguració 
hi va assistir l’Alcalde, Aleix 
Auber, i els regidors Àn-
gel Soteras, Susana Moreno, 
Sergi Pérez i Salvador Vives. 
L’artista els va agrair l’opor-
tunitat d’exposar a Casa Bas 
i va explicar com actualment 
està investigant les diferents 
tècniques de pintura, que per 
a ell es materialitzen en una 
forma de comunicar-se i ex-
pressar sentiments. Casa Bas 
obre dissabtes i diumenges al 
matí de 12 a 2 i les tardes de 

6 a 8.
Dissabte a la nit el Teatre La 
Lliga va acollir un Concert 
Club amb els Càlido Home 
com a protagonistes, per pre-
sentar el seu darrer treball 
“Tones and Shapes”. El públic 
va omplir la sala per escoltar 
aquestes noves cançons, que 
van ser molt ben acollides, tal 
i com van manifestar els ma-
teixos artistes, l’Anna Andreu 
i l’Eduard Pagès.
L’endemà diumenge al matí 
el teatre es va tornar a om-
plir per escoltar en aquesta 
ocasió a la Banda de l’Escola 
de Música de Capellades. La 
primera part, sota la direcció 
de Federic Prat,  va oferir una 
actuació més en format ban-
da mentre que a la segona, 
amb Xavier Cassanyes al cap-
davant, va tenir més l’estil de 
bigband i ritme de jazz.
La darrera proposta de la Fes-
ta Major d’Hivern va ser per 

al ventós dilluns de Santa Do-
rotea, que va començar amb 
l’Ofici a l’església; va continu-
ar amb les “migues” que van 
tornar a fer des de la Casa 
d’Andalusia a Capellades, a 
la plaça Verdaguer, on també 
va actuar el grup d’animació 
infantil Xiula, fent entrar en 
calor a les famílies amb l’àl-
bum “Donem-li la volta al 
món”, on a través de les can-
çons fomenten valors com la 
sostenibilitat, l’alimentació 
equilibrada o el reciclatge.
La regidora de Festes, Susa-
na Moreno, ha valorat com 
“aquest any hem ofert una 
programació de Festa Ma-
jor d’Hivern molt variada en 
propostes i en edats. Ens ha 
coincidit amb activitats d’al-
tres entitats i, tot i que això 
ens ha restat una mica d’aflu-
ència, demostra la vitalitat i la 
varietat d’iniciatives que hi ha 
a la vila”.

La Festa Major d’Hivern 
de Capellades es consolida

CAPELLADES / LA VEU 

A ctualment hi ha 111 
persones que a Ca-
pellades utilitzen el 

servei de Teleassistència, pen-
sat especialment per a majors 
de 80 anys que viuen sols o bé 
que estan sols la major part 
del dia o, fins i tot, per raons 
de salut o de dependència.
La regidoria d’Acció Social i 
els tècnics de Serveis Socials 
de l’Ajuntament valoren molt 
positivament el servei de te-
leassistència, ja que permet 

comunicar-se les 24 hores i 
els 365 dies de l’any amb un 
equip de professionals que, en 
cas de necessitat, pot oferir as-
sistència ràpidament. Consta 
d’un terminal fix que està con-
nectat permanentment a una 
central d’atenció telefònica. 
L’usuari porta un penjoll que 
permet moure’s lliurement per 
la casa i, fins i tot, dutxar-se. 
Si es pren el botó vermell del 
terminal o del penjoll s’activa 
el protocol d’assistència.
En casos molt concrets, quan 
es valora que hi pot haver 

molt de risc, també hi ha uns 
altres dispositius que porten 
incorporats detectors de fum, 
de gas natural i de gas propà. 
També hi ha un servei adaptat 
per a persones amb problemes 
auditius.
Per a sol·licitar una alarma de 
teleassistència cal tenir més 
de 80 anys i viure sol o bé 
amb altres persones grans. A 
Capellades s’ha de demanar 
hora a Serveis Socials, o bé 
presencialment a l’Ajuntament 
de Capellades o bé trucant al 
93.801.10.01.

Valoració positiva del servei de teleassistència

CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de febrer la 
Biblioteca renova la 
seva programació amb 

activitats per a tots els públics. 
La primera activitat és el di-
marts 7 amb l’Hora del Conte 
“Gegants!”, explicat per Montse 
Panero de l’editorial El Cep i la 
Nansa. El conte de Susana Peix 
amb il·lustracions de Sebastià 
Serra il·lustra els problemes dels 
gegants i gegantes que a causa 
de la seva gran dimensió tenen 
complicacions per ser bons 
representants de les seves res-
pectives viles. Posteriorment es 
durà a terme un petit taller. 
El dimecres 15 el Club de Lec-
tura farà la primera trobada de 
l’any per comentar l’obra “Puja a 
casa” de Jordi Nopca, llibre que 
retrata amb un peculiar to hu-
morístic el món de la parella.
Tres dies abans de la celebració 
del Carnestoltes infantil, el di-

La Biblioteca El Safareig presenta 
la programació del mes de febrer

CAPELLADES / LA VEU 

L a setmana passada el 
popular meteoròleg 
Francesc Mauri ha fet 

parada a Capellades dins el 
seu programa “MeteoMauri”. 
Aquest dijous es titulava “De 
l’esquí nòrdic a Capellades, de 
la gestió dels residus al preu 
de la verdura”. En el seu viatge 
per Capellades, acompanyat 
pel regidor de Cultura Àn-
gel Soteras i per la directora 
del Museu, Victòria Rabal, va 
parlar tant del Parc Prehistòric 
com del Museu Molí Paperer 
“les dues joies de Capellades” 
com el mateix Mauri apuntava 
en el seu espai.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, va explicar les tro-
balles que fins ara hi hagut a 

Capellades surt al programa 
“MeteoMauri”

jous 23 la Biblioteca El Safareig 
realitzarà unes manualitats de la 
mà de Lourdes Busquets de “El 
Taller”, on els més petits podran 
crear les seves corones de Car-
nestoltes de plomes i flors amb 
scrapbooking, feltre i altres ma-
terials.  
Per acabar el mes s’estrenarà 
una nova activitat, el Laboratori 
de Lectura, que girarà al voltant 
del conte “Avui és un bon dia 
per canviar el món”, que rei-
vindica la bellesa, la poesia i les 
paraules com a vies per a la mi-
llora del món que ens envolta. 
L’objectiu d’un laboratori de 
lectura és promoure les experi-
ències especials, afectives i vi-
vencials al voltant de la lectura 
a través de la imaginació i l’am-
bientació. És una proposta que 
convoca cada nen amb un adult 
i que serveix per facilitar la con-
nexió dels infants amb l’espai de 
la biblioteca, la lectura i l’esperit 
crític. 

l’Abric Romaní, va repassar 
com són les visites que ara s’hi 
fan i va avançar com funcio-
narà la instal·lació quan s’obri 
el Parc Prehistòric.
Aquest passat any 2016, van 
visitar l’Abric Romaní de Ca-
pellades 4530 persones, 1675 
individualment i la resta dins 
una excursió en grup, majo-
ritàriament alumnes de les 
escoles. Ara com ara l’Abric 
Romaní obre les seves portes 
cada diumenge al matí, amb 
dues visites guiades a les 11:15 
i a les 12:45. Per assistir-hi de 
manera individual només cal 
anar-hi abans que comenci la 
visita, però si s’és un grup, o bé 
es vol sortir d’aquest horari, 
cal fer reserva trucant prèvi-
ament al Museu Molí Paperer 
de Capellades.
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TEATRE / LA VEU 

T res-centes persones 
van assistir, el pas-
sat divendres, a la 

primera ‘Nit de l’Esport i 
la Cultura’ que convocava 
l’Ajuntament de Calaf per 
tal de posar en valor els èxits 
assolits, per entitats o perso-
nes, durant l’any 2016 tant 
en l’esport com en la cul-
tura. En total es van lliurar 
14 guardons, dos dels quals 
ex-aequo, i dues mencions 
especials.
Pilar Guardiola i Eloi Her-
nàndez van ser els encarre-
gats de presentar la gala en la 
qual va destacar la presència 
d’una convidada molt espe-
cial que va participar en l’en-
trega de guardons, l’actriu 
Lloll Bertran. Jordi Badia, al-
calde de Calaf, i Rosa Narbo-
na, alcaldessa de Sant Martí 
de Sesgueioles van acompa-
nyar-la en aquest lliurament.
La celebració, que va tenir 
lloc al Casal de Calaf, va ser-
vir per donar el tret de sorti-
da als actes festius de la Festa 
Major d’Hivern, Santa Cala-
manda. Va començar a les 8 
del vespre amb una benvin-
guda musical i seguidament 
es va procedir a l’entrega dels 
guardons l’interior de la Sala 
Folch i Torres.
 
Acabada l’entrega de premis, 
Lloll Bertran va regalar als 
presents una breu actuació a 
qui va seguir l’alcalde, Jordi 
Badia, que va destacar que 
més enllà d’entregar uns pre-

mis la gala servia per “reco-
nèixer públicament la feina 
colossal que feu les entitats 
de Calaf i l’Alta Segarra”.
La celebració es va cloure 
amb una fotografia de grup 
de tots els guardonats, una 
copa de cava i un concert de 
jazz. 
 
Els premiats en esport
Després de la presentació, es 
va passar ràpidament al lliu-
rament de guardons comen-
çant pels esportius. El premi 
a la millor esportista infantil, 
menor de 16 anys, va ser per 
l’atleta del CAI Petromira-
lles Paula Blasco que durant 
el passat any va guanyar di-
ferents cros internacionals 
d’arreu d’Espanya i també, 
entre altres èxits, es va pro-
clamar campiona de Catalu-
nya juvenil de cros de 3.000 i 
1.500 metres llisos.
El premi al millor esportis-
ta absolut va recaure en els 
germans Jordi i Eloi Estany, 
guanyadors de la Powerade 
Barcelona-Sant Sebastian 
2016 en la categoria duo. Pel 
que fa al guardó a la trajec-
tòria esportiva va ser per a 
Miquel Puigpinós, soci fun-
dador del CB Calaf, club en 
el qual ha estat entrenador 
durant més de 20 anys, a més 

de directiu i director tècnic. 
A més, va ser entrenador del 
CB Igualada, el CB Balaguer 
i el Sedis Cadí de la Seu d’Ur-
gell.
Bike Calaf va rebre el premi 
a la millor entitat esportiva 
en la promoció de l’esport 
per la seva implicació i dedi-
cació pel foment de l’esport 
al municipi i l’organització 
de diferents activitats reei-
xides durant l’any. El jurat 
va premiar l’equip calafí que 
va participar a la Trailwalker 
Intermón Oxfam 2016 com 
la millor iniciativa social 
lligada als valors de l’esport 
pel seu esforç i col·labora-
ció amb una entitat de caire 
social. Mentre que el premi 
ambaixador esportiu calafí al 
món va ser per a l’Associació 
esportiva Wushu Wudang 
Pai Catalunya per la seva 
participació en el mundial 
d’arts marcials a Rimini (Ità-
lia) on van aconseguir tres 
medalles d’or i dues de plata.
Finalment, el premi Alta Se-
garra de l’esport va ser per 
al coponenc Francesc Solé 
Duocastella, corredor d’ultra 
trails guanyador de la Ronda 
dels cims 2015 i, entre altres 
èxits, per aconseguir la gran 
fita d’entrar al top 10 de l’Ul-
tra Trail du Mont Blanc.
A més d’aquests premis, el 
jurat va fer dues mencions 
especials, una per al ciclista 
Ramon Colell, per realitzar 
36.000 km l’any 2016, que-
dant a la part alta del ràn-
quing de l’Strava amb més 
quilòmetres en un any na-

tural. L’altra menció va ser 
per l’Escola de Futbol Sala 
de l’Alta Segarra (EFSAS) per 
l’ascens del primer equip a la 
màxima categoria possible 
de la Federació Catalana de 
Futbol Sala.
 
Els premiats en cultura
En l’àmbit cultural, Els Pasto-
rets infantils van ser guardo-
nats amb el premi a la millor 
iniciativa cultural infantil 
per una iniciativa plenament 
consolidada, amb èxit de pú-
blic i amb la participació de 
centenars d’infants de Calaf 
i comarca. El premi a la tra-
jectòria cultural va ser per a 
Ferran Villalba qui als anys 
70 va liderar la construcció 
del Casal de Calaf on durant 
40 anys ha tingut un paper 
molt destacat.
La Unió Calafina, coneguda 
com El Casino de Calaf, va 
rebre el premi efemèride ja 
que durant el passat 2016 va 
celebrar el seu 120è aniversa-
ri. Una llarga història durant 
la qual ha organitzat carame-
lles, reis, carnestoltes, balls, 
concerts, cinema, la festa de 
la pubilla i un llarg etcètera. 
El jurat va premiar la jove 
entitat Sardanistes de Calaf 
com la millor aportació cul-
tural per a la promoció de la 

Calaf reconeix Celdoni Fonoll amb un dels guardons 
de la primera ‘Nit de l’Esport i la Cultura’

cultura a Calaf pel foment, 
la promoció i la difusió de 
la sardana com a dansa po-
pular catalana i per la seva 
capacitat de mobilització en 
les diferents propostes orga-
nitzades.
En el premi a la millor apor-
tació cultural en l’àmbit pe-
dagògic el jurat va decidir 
atorgar un premi ex-aequo 
per una part a La Plana, Aula 
teatral de Calaf que pretén 
apropar noves formes més 
contemporànies d’entendre 
el teatre com a joc i diversió. 
Per altra, a l’Escola de teatre 
musical del Casino apadri-
nada per Daniel Anglès i que 
ofereix docència en diferents 
modalitats d’interpretació, 
cant i ball.
Un dels prems destacats de 
la nit va ser per a Celdoni 
Fonoll qui va ser guardonat 
com ambaixador cultural ca-
lafí al món per la magnitud 
de la seva obra, però sobretot 
per la generositat a l’hora de 
proclamar els seus orígens 
calafins arreu.
Finalment, el premi Alta Se-
garra de la Cultura també va 
ser ex-aequo per a les Nits 
Cultural de Sant Pere Salla-
vinera, que des de l’any 1993 
programen concerts de gran 
qualitat cada principi de juli-
ol, i per l’Agrupació Cultural 
Recreativa Sigarra dels Prats 
de Rei organitzadors, cada 
any, de les caramelles, cami-
nades populars, la revetlla 
de Sant Joan, la segona Festa 
Major, el cavalcada de Reis i 
El Pessebre Vivent.

En total es van lliurar set premis i dues mencions per l’apartat d’esport i set més per a l’apartat de cultura, 
dels quals dos van ser ex-aequo

El cantant, músic, 
rapsode i poeta va ser 
guardonat amb el pre-
mi ‘Ambaixador cultu-

ral calafí al món’

El premi al millor 
esportista absolut va 

recaure en els germans 
Jordi i Eloi Estany
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CALAF / LA VEU 

L a Festa Major d’Hivern 
de Calaf, que se celebra 
per ‘Santa Calamanda’, 

va començar el passat diven·
dres amb la celebració de la pri·
mera ‘Nit de l’Esport i la Cul·
tura 2016’. Un bon inici, amb 
300 assistents, que ja apuntava 
la bona resposta dels calafins 
en totes les propostes d’aquest 
cap de setmana. Bona part de 
l’èxit de la festa i de l’atractiva 
programació es deu a la col·la·
boració entre l’Ajuntament de 
Calaf i la desena d’entitats del 
municipi que han organitzat 
una quinzena d’actes.

El punt àlgid es va viure el 
dia de Santa Calamanda, el 
diumenge 5 de febrer al matí, 
amb la missa solemne i la ba·
llada de la Metredansa, un 
ball típicament calafí recu·
perat els últims anys. Van ser 
molts els calafins i forans que 
es van apropar a l’església de 
Sant Jaume per participar en 
la ballada col·lectiva d’aques·
ta dansa. Seguidament, hi va 
haver una ballada de sardanes 
organitzada per l’entitat Sarda·
nistes de Calaf amb molt bona 
resposta dels balladors de to·
tes les edats que van deixar pe·
tita la Sala d’actes municipal.
I a la tarda, 500 persones van 

omplir la Sala Folch i Torres 
del Casal per gaudir d’un fan·
tàstic concert del grup Manel 
que presentava el seu darrer 
disc ‘Jo competeixo’. Durant 
gairebé dues hores el grup bar·
celoní va repassar les cançons 
d’aquest nou treball, però no 
es va oblidar dels seus grans 
hits com ‘Benvolgut’, ‘Boome·
rang’ o ‘Teresa Rampell’ que 
van fer posar dempeus tota la 
sala que va acabar ballant al 
ritme de les seves cançons.
Durant aquest cap de setmana 
també s’ha presentat en soci·
etat la nova ‘Associació Cul·
tural i Educativa Calamanda’. 
L’acte tenir lloc dissabte a la 

Calaf viu una participada Festa 
Major d’Hivern

CALAF / LA VEU 

E n contes d’un cove és 
el títol de l’espectacle 
que es podrà veure 

aquest diumenge 12 de fe·
brer a la Sala de Fusta del 
Casal, dins de la programa·
ció de Xarxa Calaf. La com·
panyia de Parranda ens nar·
ra les aventures de la Ketty, 
la pubilla de la masia de Can 
Tidubi, que no sap què vol 
ser de gran. Seguint el con·
sell del seu avi cisteller, de·
cideix viatjar per tot arreu: a 
les Terres del Sud, Nord, Est 
i les de l’Oest. Coneix dife·
rents formes de fer, de ser i 
de solucionar problemes i ho 
explica als seus veïns tot en·
viant una postal!
Històries i contes amb ciste·
lles, senalles, baguls i coves 
a cabassos: res es crea ni es 
destrueix... tot es transfor·
ma! Es transforma en un 
poble, en un tren, en un 
taxi, en la gran Muralla, en 
un restaurant, i fins i tot en 
un pastís gegant, molt gran, 
immens!.... Si voleu desco·
brir totes les històries que 
s’amaguen als coves us espe·
rem aquest diumenge 12 de 
febrer a les 18.00 h a la Sala 
de Fusta del Casal de Calaf. 
Recordeu que les entrades 
costen només 5 € per als so·
cis de Xarxa i del Casal, i 6 € 
per al públic en general.

I ncolora, aquesta és una 
de les més importants 
propietats que té l’aigua, 

sobretot quan aquesta és bona 
per boca, és bona per l’ús do·
mèstic de les llars dels nos·
tres pobles. Sense colorants 
ni conservants, és l’eslògan 
més repetit  per autentificar 
que no hi hagut manipula·
ció quan parlem  bàsicament 
d’aliments  o de recursos de 
primera necessitat.
Fa força anys que uns deter·
minats pobles de les comar·
ques de la Segarra, l’Anoia, 
l’Urgell i la Conca de Barberà 
no disposem de suficient ai·
gua, o que aquesta no és po·
table per abastir els nostres 
respectius municipis. Con·
cretament a Santa Coloma 
de Queralt, el problema és la 

plaça dels Arbres on hi va ha·
ver una exhibició dels Basto·
ners de Copons. El fort vent 
va impedir la cercavila amb 
els gegants, però sí que es va 
fer un petit recorregut amb la 
música dels Grallers de Calaf 
que també va acompanyar els 
balls dels bastoners. Una ba·
llada de sardanes va servir per 
cloure la presentació de l’enti·
tat.
L’oferta més teatral va tenir 
lloc el mateix dissabte. Durant 
la tarda els infants van poder 
gaudir de l’espectacle familiar 
‘Bianco’ programat amb la col·
laboració de Bitxets 14. En pa·
ral·lel, l’Esplai de la Gent Gran 
va atraure un nombrós públic 
a la Sala d’actes municipal per 
presentar cançons i balls en 
una nova edició de la seva Es·
cala en hi·fi. I, a la nit, va ser el 
torn de la interessant obra ‘Els 
darrers dies de la Catalunya 
republicana’ de la companyia 
Terra Teatre.
I en tot aquest reguitzell d’ac·
tes també hi va haver lloc per 
als balls organitzats pel Casi·
no. Diumenge, amb ‘Abarca’ i 
dilluns, un acte molt concor·
regut, amb el conjunt Glacé 
que també va oferir un gran 
concert de festa major. 
A més, durant aquest dilluns, 
que era festiu a Calaf, es va 
poder gaudir del cinema amb 
dues sessions programades 
per Sismes Cine Club. Al matí, 
amb una proposta infantil 
amb la pel·lícula ‘El petit prín·
cep’ i en la sessió de la tarda, 
per a tots els públics, amb la 
pel·lícula ‘Glòria’.

potabilitat de l’aigua, arran de 
l’increment en els estàndards de 
qualitat exigits per la UE, i que 
va comportar no ser apta per al 
consum humà. 
El que va començar fa uns 12 
anys sent una preocupació, s’ha 
convertit, al llarg del temps, en 
indignació, davant d’un fet tan 
inadmissible que passi en ple 
segle XXI, com de la palesa in·
capacitat o falta de voluntat de 
posar·hi remei tot i el temps 
transcorregut.
Des de l’any 2008, quan l’ACA 
construeix la potabilitzadora de 
Ratera (Plans de Sió), per tal de 
fer  realitat el subministrament 
a tots aquests municipis defici·
taris d’aigua a través de l’abasta·
ment del canal Segarra·Garri·
gues, tots els intents posteriors 
emprats per trobar un projecte 

capaç i viable per tal de corre·
gir aquest dèficit tan primari no 
han tingut bon fi.
Així doncs, després de tots els 
entrebancs viscuts aquests dar·
rers anys, ara ens trobem davant 
de l’últim projecte redactat per 
l’ACA durant l’any 2015 i que 
després de diverses reunions i 
àrdues negociacions al llarg de 
tot aquest passat 2016, sembla 
que, per fi, es  pugui posar el 
punt  final a tanta desidiosa re·
alitat.
Sembla. Perquè l’última paraula 
encara no està dita i alguna nu·
volada s’estén per l’horitzó. Sin·
cerament crec que estem davant 
d’un projecte que de cap mane·
ra no podem  menysprear. Al 
meu entendre, des del Departa·
ment de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, 

potser per primera vegada, 
s’està apostant fort per aquesta 
actuació, s’hi destinen recursos 
impensables uns mesos enrere i 
s’hi impliquen econòmicament 
les diputacions dels territoris 
afectats. Es fa un reconeixe·
ment explícit i quantificat de les 
infraestructures que s’han por·
tat a terme des del Consell Co·
marcal de la Segarra i es fa una 
proposta de governança pon·
derada en funció dels cabals de 
disseny i consum.  Tinguem en 
compte que estem parlant d’un 
projecte valorat globalment 
en 21.100.000€, dels quals més 
d’un 70% està subvencionat.
I ara, què? Un petit grup de po·
bles afectats no es volen acollir 
al projecte i el faran tronto·
llar....? En base a què? Hem de 
ser la gent, els pobles del propi 

territori els que no ens posem 
d’acord? Són tan importants 
les reivindicacions com per fer 
anar en orris, una vegada més, 
un projecte de tanta enverga·
dura i tan vital per a les nostres 
contrades?
Incolora ha de ser l’aigua. No 
vulguem tenyir de cap color 
polític un bé tan preuat. No 
s’ho val. El temps jutjarà la 
nostra incapacitat. És massa 
important el que ens hi ju·
guem.  Ni colorants ni con·
servants com diu l’etiquetatge. 
Ni colorant partidista ni con·
servació de prebendes. El bé 
comú ha de surar per sobre 
de qualsevol altra prioritat. I la 
solidaritat, també.

Magí Trullols i Trull, alcalde 
de Santa Coloma de Queralt

L’aigua no té color

La cia deParranda 
presenta els seus 
originals contes



L’Igualada HC haurà de remuntar a casa quatre gols 
per poder arribar a la final four de la CERS

L’Igualada es va emportar un mal resultat d’Itàlia.

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada va caure der-
rotat per 4 gols a 1 a la 
pista del CGC Viareg-

gio, en un partit complicat 
amb un dels millors equips 
d’Itàlia i un os dur a Europa. 
Els italians van dominar amb-
dues parts i es van mostrar 
veloços i verticals, però també 
capaços de crear un bon teixit 
defensiu. L’Igualada, que no 
va ser descaradament inferior, 
va jugar un dels partits més 
defensius de la temporada tot 
i encaixar quatre gols. El gol 
d’Emanuel García deixa una 
renda de tres gols favorable al 
Viareggio que el tècnic i l’equip 
confien remuntar d’aquí cinc 
setmanes.
El Viareggio va avisar ben avi-
at. Durant el primer minut, 
tres internades que portaven 
perill a l’àrea de l’Igualada, i 
de l’última, en van aconseguir 
treure un penal. El va tirar un 
especialista, l’ex del Reus Xavi 
Rubio, però l’Elagi Deitg va 
aconseguir aturar-li el tir. Tot 
i així, el conjunt entrenat per 
Alessandro Bertolucci no va 
donar un respir i va continuar 
pressionant amb insistència, 
cosa que incomodava el joc 
dels arlequinats. 
La pressió i les arribades dels 
italians aviat van tenir recom-
pensa, perquè al minut cinc de 
partit s’aconseguien avançar 
mitjançant Mirko Bertolucci. 
Amb una jugada combinada 
amb Montigel, l’argentí va si-
mular el xut per assistir al seu 
company, que ben posicionat 
al segon pal, va aconseguir po-
sar l’1 a 0 a l’electrònic. L’Igua-
lada no va canviar la seva di-
nàmica pel gol en contra. Va 
seguir defensant-se d’un equip 
que estava mostrant un nivell 
molt alt i esperaven la seva 
oportunitat per tenir ocasions 
de gol. 
Els homes de Ferran López no 
van fer un mal partit, la seva 
tasca defensiva era notable, tot 
i que estava patint força. El Vi-
areggio recuperava amb facili-
tat pilotes i les seves ofensives 
eren força constants. Al llarg 
de la primera part, el porter 
de l’Igualada, l’Elagi Deitg, va 
resultar ser providencial atu-
rant cinc xuts a porteria del 
conjunt italià. 
La resta d’ocasions, es van 
estavellar en la defensa igua-
ladina, que estava aguantant 
un bon resultat com era l’1 a 

 ESPORTS  | 37Divendres,  10 de febrer de 2017

   PT. pj g e p gf gc
 1. FC Barcelona  46 17 15 1 1 83 33
 2. Reus Deportiu  37 17 11 4 2 79 49
 3. Club Patí Vic 37 17 11 4 2 64 35
 4. Coinasa Liceo  33 17 10 3 4 67 46
 5. Voltregà 30 17 9 3 5 47 35
 6. Moritz Vendrell 24 17 7 3 7 52 55
 7. Noia Freixenet 21 17 6 3 8 45 45
 8. Caldes Laser 20 17 4 8 5 43 48
 9. Lloret Vila  20 17 6 2 9 32 57
 10. Igualada Calaf  19 17 5 4 8 51 55
 11. Enrile Alcoi 18 17 5 3 9 52 66
 12. Citylift Girona  16 17 4 4 9 45 58
 13. ICG Lleida 16 17 4 4 9 41 56
 14. Alcobendas 15 17 4 3 10 50 68
 15. Vilafranca  14 17 4 2 11 41 63
 16. CP Manlleu 14 17 3 5 9 35 58

OK Lliga

Copa CERS 
Quarts de final (anada)
Turquel (POR) - Sarzana (ITA) 2-2
Vilafranca - OC Barcelos (POR) 3-2
Viareggio (ITA) - Igualada Calaf 4-1
Caldes Laser - Trissino (ITA) 4-3

Jornada 18 
FC Barcelona Lassa-Voltregà
Liceo-ICG Lleida
Vic-Caldes Laser
Moritz Vendrell-Citylift Girona
Enrile Alcoi-Manlleu
Lloret-Noia Freixenet
Vilafranca-Reicomsa Alcobendas
Reus Deportiu-Igualada Calaf G.

0. En canvi, de cara l’atac, els 
arlequinats arribaven a l’àrea 
contrària, però els italians 
també tenien molts recursos 
defensius i un bon porter, i als 
visitants els va ser molt difícil 
trobar un forat en aquella de-
fensa per poder rematar amb 
contundència.
La segona part va començar 
amb mal peu per l’Igualada, 
que als 36 segons ja va encai-
xar el 2 a 0. En una sortida de 
pilota des de la pròpia àrea, el 
conjunt arlequinat la va per-
dre i l’equip italià va encarar 
porteria. Tot i que la primera 
rematada no va entrar, Nico-
la Palagi, capità del Viareggio, 
va aprofitar el rebot per posar 
dos gols de distància. 
Amb el segon gol en contra, 
el partit va seguir una dinà-
mica similar: les possessions 
de l’Igualada eren curtes i no 
havia deixat de patir. El Vi-
areggio, que havia marxat al 
descans amb 5 faltes, en va 
cometre dues més després del 
gol que el deixaven només a 

tres de la falta directa. Tot i 
això, la parella arbitral no n’hi 
va assenyalar cap més; i l’Igua-
lada, que només n’havia co-
mès una a llarg de la primera 
part, va arribar a empatar a 7 
faltes amb els italians.
Tot i això, en el segon temps, 
l’Igualada va crear força més 
ocasions de gol i va obligar a 
Leonardo Barozzi a intervenir. 
Dos míssils llunyans de Bar-
galló o una combinació entre 
Sergi Pla i Met Molas van exi-
gir al porter italià a estirar-se 
i a treure el guant. Quan sem-
blava que l’Igualada podria 
aprofitar una d’aquelles oca-
sions, el Viareggio marcava el 
tercer gol al minut 41 de par-
tit, en un rebot que Gavioli va 
fer passar per sota les cames 
d’Elagi Deitg. 
Tres minuts més tard, el pa-
timent dels arlequinats es va 
veure recompensat amb el gol 
d’Emanuel García, que desvi-
ava al fons de la porteria una 
rematada de Met Molas. Però 
l’alegria li va durar en poc a 

l’Igualada, ja que a la jugada 
següent, la parella arbitral li va 
assenyalar un penal en contra 
i li va mostrar la targeta blava 
a Bargalló. L’encarregat d’exe-
cutar-lo seria Xavi Costa, que 
aquest cop no va fallar. Durant 
els últims minuts de partit, no 
hi va haver cap ocasió clara 
per cap dels dos conjunts ni 
cap opció a pilota aturada. El 
resultat final marcava un 4 a 
1 que deixa al Viareggio més 
a prop de la Final Four que 
no pas l’Igualada, però amb 
50 minuts pendents de jugar, 
aquest cop, a Les Comes.
Ferran López, l’entrenador de 
l’Igualada, es va mostrar segur 
a la pregunta sobre la conti-
nuïtat del seu equip a la com-
petició europea: “L’Igualada 
està viu. Ningú m’ha dit que la 
CERS s’hagi acabat. L’elimina-
tòria es tancarà a Les Comes”. 

Sobre el partit de tornada, el 
tècnic de Sant Sadurní va fer 
reiterats incisos sobre la im-
portància del ‘factor pista’:  
“Hem de conscienciar a la 
gent perquè vingui i ens ajudi. 
No seria la primera vegada en 
aquest club ni en la història de 
l’hoquei patins que es remun-
ta un 4 a 1”. 
El partit de tornada no serà 
fins el proper 5 de març, d’aquí 
cinc setmanes. El proper com-
promís de l’Igualada torna a 
ser d’OK Lliga, el proper dis-
sabte 11 de febrer a la pista del 
Reus Deportiu. 

CGC Viareggio: Leonardo Ba-
rozzi, Nicola Palagi (1), Fer-
nando Montigel, Xavi Costa 
(1) i M.Bertolucci (1) – equip 
inicial – Xavi Rubio, Davide 
Gavioli (1) i Samuelle Muglia. 
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Tety Vives, , Emanu-
el Garcia (1), Sergi Pla i Met 
Molas – equip inicial – Fran-
cesc Bargalló, Roger Bars i 
Dani López. 

Aquest nen tan petit i maco, ja no és tan petit, acaba 
de fer 18 anys, (9-2-2017) i segueix sent tan maco. 

T’estimem molt. Petons!!

Que siguis molt feliç 
i segueixis sent com ets. 

De part de la Yaya Ana. 
Els teus pares Jose i Clemen. 

El teu germà Cristofer 
i la teva cunyi Cristina. 

FELICITATS  JORDI !!!

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
BONA RELACIÓ QUALITAT-PREU
Mòbil 636 691 380/ Piera

- Treballs professionals de pintura 
amb 40 anys dʼexperiència

- Restauració de sostres i parets decorats 
amb escaioles i pintures a lʼoli i temple

- Col·locació de papers pintats 
- Imitació de fusta, marbres i estucs 

- Treballs de pintura en general, pisos, 
escales de veïns, pàrquings, etc.



Una setmana per al
sopar de la Bandera de 
Quadres de MCI
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El pierenc Toni Bou eufòric amb la seva victòria.
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

C om ja és tradicional 
per aquestes dates, ar-
riba el Sopar Bande-

ra de Quadres de Moto Club 
Igualada per tal de lliurar als 
trofeus i afalagar als pilots de 
l’entitat que més van brillar a 
la temporada anterior a les di-
verses especialitats.
Enguany la data fixada és el 
proper divendres dia 17 al 
Restaurant Amèrica igualadí 
a dos quarts de deu del ves-
pre. El preu del sopar serà 
de 27 euros els adults i de 15 
el menú infantil. Per poder 
assistir-hi és imprescindible 
formalitzar la reserva abans 
del 13 de febrer realitzant 
una transferència al número 

de C.C. d’Ibercaja ES34 2085  
8341 0603 3013 0548, recor-
dant de posar el nom dels co-
mensals.
Molt merescut el guardó de 
la Bandera de Quadres que 
en aquesta edició serà lliurat 
a Ramon Figueras Bernadas 
que en els seus inicis a la com-
petició ja va destacar molt al 
motocròs i que en els darrers 
anys i amb bicicleta de mun-
tanya s’ha proclamat varies 
vegades campió de Catalunya 
i Espanya de descens i actual-
ment és el Campió del Món de 
Descens en la categoria Màster. 
En el transcurs del vespre es do-
naran a conèixer les proves que 
Moto Club Igualada organitza-
rà aquesta temporada 2017.

Nou triomf del pierenc Toni Bou 
al Palau Sant Jordi
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A mb nou mil especta-
dors entre els quals 
hi havia centenars de 

anoiencs dels quals molts eren 
pierencs, es va disputar el Tri-
al Indoor Solo Moto de Barce-
lona al Palau Sant Jordi bar-
celoní amb la participació de 
l’actual campió el pierenc Toni 
Bou amb la Montesa-Honda. 
La sessió de classificació es va 
desenvolupar sense sorpreses 
quedant-se fora de la final Jai-
me Busto (Montesa-Honda) 
amb 10 punts, Takahisa Fuji-
nami (Montesa-Honda) con 
12 punts, James Dabill (Gas 
Gas) amb 17 punts i Franz Ka-
dlec (Gas Gas) amb 20 punts. 
A les posicions capdavanteres 
tant Adam Raga (TRS) com 
Toni Bou (Honda) van mar-
car 5 punts a la primera zona 
que els hi va servir per classifi-
car-se per la final, mentre que 
Jeroni Fajardo (Vertigo) amb 
6 punts, com Albert Cabes-
tany (Sherco) amb 8 punts els 
van acompanyar a la final.
La gran final del 40 Trial Indo-
or Solo Moto de Barcelona va 
tenir un nom propi: Toni Bou. 
El de Piera anar millorant a 
mesura que avançava la tarda 
i va demostrar el seu millor 
nivell en el moment més apro-
piat i aconseguir superar les 8 
zones de la final amb només 5 
punts a la zona 3. Molt lluny 

quedaren Adam Raga amb 
21 punts. L’emoció es va cen-
trar en la lluita per la tercera 
plaça. Jeroni Fajardo i Albert 
Cabestany empataren a 24 
punts i tingueren de jugar-se 
la tercera plaça en una cursa 
de velocitat en la que s’imposà  
el gironí Jeroni Fajardo. 
Al finalitzar el trial barceloní 
Toni Bou comentava: “Co-
mençar la primera zona de la 
tarda amb un 5 no és mai una 
bona cosa, però un cop supe-
rada la sessió de classificació 
he anat guanyant confiança 
i a la final he pogut donar el 
millor de mi mateix. Aquesta 
victòria es molt important no 
només perquè significa l’inici 
del campionat FIM de X-Tri-

al, sinó també perquè aconse-
guir guanyar la 40ª edició del 
Trial indoor de Barcelona es 
quelcom que quedarà per a la 
història”.
A més de l’espectacle espor-
tiu, el Trial Indoor Solo Moto 
de Barcelona estava d’aniver-
sari. El primer trial indoor 
de la història va celebrar  40 
anys i per celebrar-ho es do-
naren cita al Palau Sant Jordi 
47 pilots que han participat 
al Trial Indoor de Barcelona. 
El moment més emotiu va 
ser  l’aparició a l’escenari de 
10 dels 11 guanyadors, inclòs 
el pare de Diego Bossis. Bon 
inici doncs del mundial de 
trial indoor amb la victòria 
de l’anoienc Toni Bou.

 

El campió del món Ramon Figueras serà enguany l’homenatjat.

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

LA MARE: TEATRE LA VILLAROEL

DIRTY DANCING TEATRE TÍVOLI

Dia 4 Març 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TÍVOLI. Entrades a platea.

Un dels espectacles contemporanis de més èxit arriba a Barcelona de la mà del director Federico Bellone; un espectacle que aconsegueix transportar a 
l’escenari les emocions que van provocar Jennifer Grey i Patrick Swayze a la gran pantalla. 
La trama de Dirty Dancing planteja com en l’estiu del 1963, Frances “Baby” Houseman, una jove de disset anys, es troba atrapada en unes avorrides i 
monòtones vacances junt amb la seva família a Catskill, Nova York. La situació però, canvia quan coneix el famós professor de dansa Johnny Castle
La música en viu i la dansa plena de passió i romanticisme són sens dubte les protagonistes de Dirty Dancing que juntament amb els balls 
espectacularment sensuals creen una provocadora atmosfera que farà vibrar el públic cada nit.

Dia 11 Març 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 18.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre LA VILLAROEL. Entrades a platea.

Es pot estimar massa un �ll, �ns al punt de perdre les ganes de viure en el moment en què marxa de casa per viure la seva vida? 

La mare és una obra directa que parla de la di�cultat i el dolor que sent una dona en perdre el seu rol de mare al llarg dels anys. 

Emma Vilarasau és l’Anne, una mare entregada que ho perd tot menys la capacitat de patir i somniar. 

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



Errors en defensa castiguen massa 
al CF Igualada davant el Santboià (5-2)

Gran estrena de la 
Catalonia Kids Cup, 
amb el CERRR

FUTBOL / PERE SANTANO

Partit marcat pels forts 
cops de vent i en què 
cadascun dels equips 

ha tingut el domini en una part. 
Els primers 45 van ser pels 
igualadins. Control dels de 
Dani Gimeno i contraatacs 
dels del Baix Llobregat. Tot 
i així, al minut 12, els locals 
es van avançar quan l’Iguala-
da estava amb 10 jugadors al 
camp per una lesió de Mar-
tí Just. No obstant, els blaus 
van seguir creient en el seu 
joc i en tres minuts, al 16 i al 
19, Martí i Anselm, van cap-
girar el marcador. El partit és 
va calmar i fins al descans no 
hi ha va haver gaires ocasions 
de gol per cap dels dos  con-
junts.
A la represa, el duel va co-
mençar molt trepidant i al 
minut 46, els locals van em-
patar de cap. L’Igualada va 
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   PT. g e p gf gc
1 Unif. Bellvitge 46 14 4 2 35 10
2 Can Vidalet  44 14 2 4 53 24
3 Sant Joan D. 36 10 6 4 45 29
4 Espluguenc  33 10 3 7 33 34
5 Sant Just At. 31 10 1 9 49 44
6 Junior  31 9 4 7 32 29
7 Montserrat  30 8 6 6 34 30
8 Marianao P. 28 8 4 8 25 26
9 Vilafranca At. 27 8 3 9 26 29
10 Delta Prat  27 7 6 7 31 35
11 Martorell 26 8 2 10 34 39
12 Fontsanta 25 6 7 7 34 29
13 Ce Olímpic  25 6 7 7 35 35
14 San Mauro  24 7 3 10 30 39
15 Gornal 22 5 7 8 33 44
16 Moja  21 6 3 11 30 48
17 Dinamic Batlló 13 3 4 13 24 44
18 Cooperativa 11 1 8 11 26 41

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 20
Montserrat 4 - 3 Ce Olímpic
Fontsanta 0 - 1 Delta Prat
Espluguenc  3 - 2 Cooperativa
Sant Just At. 2 - 0 Vilafranca At.
Dinamic Batlló 0 - 3 Junior 
Gornal 2 - 1 Can Vidalet 
Martorell 1 - 0 Marianao Poblet
Unif. Bellvitge 2 - 0 Moja 
Sant Joan D. 1 - 1 San Mauro

Jornada 21
Cooperativa-Fontsanta
Moja-Dinamic Batlló
Vilafranca At.-Espluguenc
Marianao P.-Montserrat
Prat-Gornal
Can Vidalet-Martorell
Júnior-St. Just
Olímpic-St. Joan D.
San Mauro-U. Bellvitge

   PT. g e p gf gc
1 CF Begues 51 16 3 1 50 19
2 Joventut Rib. 43 12 7 1 44 21
3 La Munia 42 13 3 4 47 25
4 Sitges 39 12 3 5 42 23
5 Odena 34 9 7 4 30 24
6 Piera 33 10 3 7 38 28
7 Cubelles 29 8 5 7 39 27
8 Anoia 27 9 0 11 34 41
9 Riudebitlles 25 7 4 9 28 32
10 Suburense B 25 6 7 7 30 38
11 Sant Pere M. 23 7 2 11 32 41
12 Hortonenc  22 6 4 10 45 45
13 Martinenca  22 6 4 10 28 38
14 Calaf 21 6 3 11 40 52
15 Olivella  19 5 4 11 29 43
16 Hostalets  19 5 4 11 30 46
17 Carme 18 4 6 10 37 55
18 Sant Cugat S. 12 3 3 14 31 56

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 20
Sant Pere M. 1 - 5 Cubelles
Sitges 1 - 2 Piera
Sant Cugat S. 2 - 1 Anoia
Begues 1 - 1 Odena
Martinenca  2 - 1 Calaf
Riudebitlles 1 - 1 Joventut Rib.
Hortonenc  3 - 1 Carme
Olivella  3 - 1 Suburense B
La Munia 6 - 2 Hostalets

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 39 11 6 2 37 19
2 Santboià 35 10 5 4 38 25
3 San Cristòbal 34 10 4 5 28 22
4 Almacelles 33 9 6 3 38 18
5 Reus B 32 8 8 2 36 26
6 Vista Alegre 29 8 5 6 29 21
7 Rapitenca 27 7 6 6 28 28
8 Vilanova Geltru 27 8 3 8 27 37
9 Sant Ildefons 26 7 5 7 29 26
10 Viladecans 26 7 5 7 19 16
11 Alpicat 26 7 5 7 28 33
12 Vilaseca 25 7 4 8 26 33
13 Lleida B 23 6 5 7 23 25
14 Suburense 21 5 6 8 24 28
15 Igualada 19 5 4 10 31 39
16 Rubí 13 2 7 10 19 31
17 Morell 2 0 2 17 7 40

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 20 
Morell 1 - 2 Alpicat
Vista Alegre 1 - 0 Suburense
San Cristòbal 1 - 0 Vilaseca
Sant Ildefons 2 - 0 UE Rubí
Santboià 5 - 2 Igualada
Balaguer 3 - 2 UE Rapitenca
Almacelles 1 - 1 Ud Viladecans
Vilanova Geltru 1 - 0 Lleida B
Descansa Reus B

Jornada 21
Alpicat-Vista Alegre
Rubí-Balaguer
Rapitenca-San Cristòbal
Viladecans-Morell
Suburense-St. Ildefons
Vilaseca-Santboià
Reus Deportiu-Vilanova G.
Lleida B-Almacelles
Descansa Igualada 

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 21
Òdena-Sitges
Cubelles-La Múnia
St. Cugat S.-Piera
Hostalets-Martinenca
Carme-Begues
Anoia-Riudebitlles
Suburense-St. Pere M.
Calaf-Hortonenc
Joventut Ribetana-Olivella

Jornada 19
Capellades-San Mauro B
Montbui-Fàtima
Montserrat B-Ateneu Ig.
Tous-Pobla Cl.
Vallbona-Rebrot
La Paz-Jorba
La Llacuna-Cabrera
Masquefa-Torre Cl.

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 45 14 3 1 72 13
2 San Mauro B 44 14 2 1 52 13
3 Capellades  38 12 2 4 61 22
4 Tous  38 11 5 2 48 17
5 Ateneu Ig. 34 10 4 3 66 23
6 Fatima  34 11 1 6 41 32
7 Montserrat B 31 10 1 6 31 24
8 La Torre Cl. 25 7 4 7 32 31
9 Rebrot 19 5 4 9 42 52
10 Cabrera 19 5 4 9 40 56
11 La Llacuna  18 3 9 5 28 45
12 La Paz  17 5 2 11 29 62
13 Montbui  15 4 3 11 27 45
14 Jorba  11 2 5 11 30 56
15 Masquefa  7 1 4 13 17 83
16 Vallbona 3 0 3 15 14 56

Jornada 18
Ateneu Ig. 5 - 0 Masquefa 
San Mauro B 3 - 1 Montbui
Rebrot  9 - 2 La Paz
La Torre Cl.. 1 - 1 La Llacuna
Cabrera  2 - 0 Racing Vallbona
Jorba  2 - 2 Tous 
Fatima  0 - 2 Montserrat B
La Pobla Cl. 4 - 1 Capellades

tenir opcions de tornar-se a 
avançar, però no es van ma-
terialitzar les ocasions. El 
fort vent en contra comença-
va a fer efecte a l’equip de l’ 
Anoia i als minuts 65 i 68, el 
Santboià ha col·locat el 4 a 2. 
Un cop dur per les aspiraci-

ons igualadines, què al minut 
85 ha rebut el 5 a 2 final de 
córner.
L’Igualada segueix a la quin-
zena posició amb 19 punts. 
La setmana que ve, l’equip 
descansa per la retirada Je-
sús i María. El pròxim en-

frontament dels blaus serà a 
Vilanova i la Geltrú el 19 de 
febrer.
CFI: Dani; Bernat, Cano, 
Maliev (Miró 56’), Peña (Ba-
raldés 85’); Moragas, Güell, 
Eric (Fran 28’), Iker (Isi 75’), 
Martí; Anselm.

El dissabte dia 4 de febrer, es 
va iniciar la lliga Catalonia 
Kids Cup de curses de mun-
tanya  2017, amb quatre cor-
redors del CERRR: la Carlota 
Díaz-Guerra, l’Anna Salvador, 
el Jordi Salvador i el Guillem 
Malet. En la categoria infantil, 
un circuit de 5km on la Car-
lota Díaz-Guerra va quedar 
primera classificada femenina 
i 3r de la general infantil, amb 
un temps de 00:24:23.Guillem 
Malet va aconseguir un 17è 
lloc en el mateix circuit amb 
un temps de 00:30:33.
En la categoria prebenjamí, 
Jordi Salvador s’estrenava 
en un circuit de muntanya 
de 2km i amb un temps de 
00:11:08 va aconseguir una 
ajustada quarta posició. La 
més petita de totes, l’Anna Sal-
vador, en la categoria mini va 
aconseguir el primer lloc en 
1km de recorregut amb un 
temps de 00:10:17. 

Nova jornada 
de l’Anoia Rugby Club
Demà dissabte hi ha partit de 
rugby femení a Les Comes. 
Les noies sèniors de l’Anoia 
Rugby, que formen equip amb 
les noies del RC Martorell, 
juguen el tercer partit de la 
Copa Kopparberg. Després de 
dues derrotes, les de Marto-
rell/Anoia s’enfronten dissabte 
amb el CEU al camp de Les 
Comes a les 15:30. 
L’equip masculí, imbatut i co-
líder en la seva categoria, juga 
aquest cap de setmana a Giro-
na contra el GEiEG B. Per al-
tra banda, la categoria Sub14 
de l’ARC, que forma equip 
amb els jugadors del RC Cas-
tellar del Vallès, jugarà a Cas-
telldefels contra el CRUC. 

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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Podis del CAI en 
proves de marxa a 
Badalona i El Vendrell

Paula Blasco, bronze en 1.500 m.

El CAI es consolida com a club capdavanter 
i assoleix el tercer lloc al Campionat de Catalunya
ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles Jordi 
Yoshinori Matsuoka, 

Eduard Fàbregas i Cora Salas 
es van proclamar diumenge 
passat Campions de Catalunya 
Absoluts indoor en els salts de 
llargada i alçada a Sabadell. 25 
atletes del CAI van participar 
en els 41ens Campionats de 
Catalunya Absoluts en Pista 
Coberta, amb una sensacio-
nal actuació global, ocupant 
el CAI el 3r lloc en la puntua-
ció per Clubs amb 84,5 punts, 
darrere del F.C. Barcelona i de 
l’A.A. Catalunya, i per davant 
de l’ISS-L’Hospitalet entre al-
tres, entre un total de 40 clubs 
participants, i assolint 8 podis: 
3 títols individuals de campió, 2 
de sotscampió i 3 tercers llocs, 
a més de diverses mínimes per 
als campionats estatals absoluts 
i de les categories respectives.
Van sobresortir els títols de 
Campió de Catalunya assolits 
per Jordi Yoshinori Matsuoka 
en llargada amb 7,28 m. Per 
Eduard Fàbregas en salt d’al-
çada, amb 2,05 m., i per Cora 
Salas en llargada fem. amb 5,86 
m. -mínima estatal absoluta-. 
Va destacar igualment els sots-
campionats assolits per Marc 
Sànchez en alçada amb 2,05 
m., mateixa marca que el gua-
nyador, i per Aleix Marín en 
llargada amb 7,00 m. 
Eren 3eres. i medalles de Bron-
ze Paula Blasco en els 1.500 
m.ll. amb 4’43”09, Maria Aba-
dal en els 60 m. tanques, amb 
8”94 a la final, i amb 8”85 - mí-
nima estatal absoluta- en s/f. i 

Dasha Malevich en alçada fem. 
amb 1,60 m.
Cal ressaltar també el 4t lloc 
de Santi Ramos en 60 m. tan-
ques amb 8”37, i 8”45 en s/f., 
i el 5ès. de Jan Roca en els 200 
m.ll. amb 22”24, (amb 22”40 
en s/f.), d’Hèctor Ramos en 
alçada, amb 1,96 m., d’Albert 
Nogueras en els 1.500 m. llisos, 
amb 4’01”13. Èlia Ibarra era 6a 
en 1.500 m.ll. amb 4’50”46.

Marc Sánchez i Edu Fàbregas, podi en Alçada.

Victor Pifarré era 7è en 60 
m.ll. amb 7”09, i amb 7”07- en 
s/f..  Guillem Carner era 7è en 
1.500 m.ll. amb 4’02”92, i Nú-
ria Rey 7a en llançam. del pes 
amb 9,65 m., seguida de Cris-
tina Fernández, 8a amb 9,59 
m. També 8es. eren Marta Lla-
gostera en 800 m. llisos amb 
2’23”22, i Laia Moix en alçada 
amb 1,53 m.
Naima Ait Alibou era 9a en 

1.500 m.ll. amb 5’00”46. Aitor 
Caldito era 10è en triple salt 
amb 12,70 m., seguit d’Oriol 
Castells, 11è amb 12,58 m. Laia 
Planas era 11a en alçada amb 
1,43 m. 
Judit Bascompte era 5a en la 
seva s/f. dels 60 m.ll. amb 8”01, 
i Jana Roca era 7a en la s/f. cor-
responent dels 60 m. tanques 
amb 10”62, que no els donaren 
l’accés a les finals respectives.

L’equip promesa, campió de 
Catalunya de cros
L’equip Promesa masc. del C.A. 
Igualada Petromiralles   es van  
proclamar diumenge al matí 
Campions de Catalunya de 
Cros per Clubs, en el 32è Cros 
de Caldes de Malavella. A més, 
els anoiencs van assolir la clas-
sificació per al Camp. d’Espa-
nya de Cros per Clubs d’Oro-
pesa (Castelló) d’aquest mes de 
febrer, en una brillant actuació 
global.  
Lahcen Ait Alibou era el gua-
nyador absolut del Cros de 
Caldes, amb 29’06” per cobrir 
els 9.300 m. de cursa, seguit 
d’Abdelhakim Hamid, 10è amb 
31’19”, de José Daniel Mora-
les, 15è amb 32’22”, i de Rafael 
Hompanera, 22è amb 33’20”. 
Els Promesa del CAI s’imposa-
ren amb 48 punts, per davant 
del C.A. Laietània de Mataró i 
del G.E. i E. Gironí.  
En la mateixa matinal es dispu-
tava també el Campionat cata-
là de Cros individual i de clubs 
de Veterans. Hi va participar 
en Jordi Fernàndez Aguado, 
entrant 8è en categ. M-40 amb  
19’35” sobre 5.900 m.  

L’atleta  del  C.A. Igualada 
Petromiralles  Roger Vila, 
va participar  diumenge al 
Campionat d’Espanya de 
Mitja Marató, disputat con-
juntament amb la Mitja Ma-
rató de Granollers.
Roger Vila va entrar 52è al 

Campionat estatal, amb un 
registre de 1h. 13’01” per 
cobrir els 21.097 m. habitu-
als. 
Els guanyadors absoluts  van 
ser els atletes Javier Guerra 
(Adidas) amb 1h. 02m. 04 
seg., i Irene Pelayo (Pièla-

gos)amb 1h. 12 m. 11 seg.
L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles Victor Pifarré, 
va participar dissabte passat 
en el G.P. Ibercaja de Sara-
gossa, que es va dur a terme 
al Palau d’Esports de la Ro-
mareda, amb la participació 

de primeres figures estatals 
en les diferents proves.    
Victor Pifarré era 5è en la 
primera semifinal dels 60 
m.ll. amb un registre de 
7”13, a 2/100 de la seva lla-
vors millor marca d’enguany 
en la prova.

Roger Vila, al campionat d’Espanya de mitja 
marató, i Victor Pifarré, al GP Ibercaja de Saragossa

Els marxadors del C.A. Iguala-
da Petromiralles, van assolir 3 
posicions de podi en les proves 
corresponents al 26è Trofeu 
Ciutat de Badalona de Marxa, 
Memorial Paco Aguila, que es 
va dur a terme diumenge pas-
sat en la Rambla badalonina.  
Hi participaren 5 marxadors 
del CAI.
Silvia González assolia la 1a 
posició en Sènior i la 2a abso-
luta, amb 57m. 56 seg., sobre 
els 10 km. de la prova gran fem. 
guanyada per Mireia Urrutia 
(C.A. Canaletes). Josep Martí 
era 2n. en Veterans masc., amb 
26 m. 21 seg. per cobrir els 5 
km. de cursa.
Laura Giménez era 3a en Ca-
dets  amb 16m. 18 seg. sobre 
3 km. de recorregut. Marina 
Gutierrez era 16a amb 22m. 51 
seg. Ares Giménez era 21a en 
Alevines, amb 15m. 47seg. so-
bre 2 km. de recorregut.
També els marxadors del  C.A. 
Igualada Petromiralles Josep 
Martí i Laura Giménez, van 
assolir dos podis en les cur-
ses corresponents al 2n. Gran 
Premi de Marxa del Vendrell, 
disputat el 29 de Gener. Hi 
participaren 6 marxadors del 
CAI Petromiralles.
Josep Martí era 2n. en Ve-
terans, amb un registre de 
25’51” per cobrir els 5 km. de 
recorregut. 
Laura Giménez era 3a en ca-
tegoria Cadet, amb un temps 
de 16’12”, sobre 3 km. de re-
corregut, entrant 14a Marina 
Gutierrez amb 22’13”. Marti-
na Zunino era 4a en Alevines 
amb 12’03” sobre 2 km. de 
cursa, entrant 19a Ares Gimé-
nez amb 14’57”. Marc Aguila 
era 5è en Alevins, amb 12’03” 
sobre 2 km. de cursa.

Podi de Laura Giménez.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



Demà, matinal plena d’activitats als 
Jocs Escolars de l’Anoia
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, els Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia han 

centrat tota la seva activitat 
durant el dissabte al matí. De 
9:00h a 14:00h es van dispu-
tar els partits dels diferents 
esports: bàsquet  i futbol. 
Aquesta setmana destaquem 
el triple empat del Campionat 
de Bàsquet Infantil Femení 
a 14 punts, on el Bàsquet Ri-
bes despunta amb el sumatori 
acumulat dels Valors en Joc.
Mentre les competicions dis-
putaven els partits regulars de 
la lliga, els equips participants 
als Campionats de Polies-
portiu celebraven la jornada 
competint al Cros Comarcal, 
aquest any coincidint amb el 
XIII Cros Apiària a la urbanit-
zació Can Mas de Piera. Més 
de 800 participants de totes 
les categories van desplaçar-se 
fins a Piera per competir amb 
la seva categoria. Podeu con-
sultar els resultats del XVIII 
Cros Apiària a la pàgina del 
CE Anoia. El podi a la cate-
goria cadet va quedar escalat 
segons els temps que desta-
quem.
Cadet Femení
1 Meritxell Giribert       11’32”
2 Laia Sánchez            12’28”
3 Gisela Borràs             12’32”
Cadet Masculí
1 Riduan Boulbayen 9’49”
2 Naoufel Bensiali         10’45”
3 Eloy Roldan            11’13”
Per aquest cap de setmana, 
dissabte ens espera una mati-
nal plena d’activitats. A part de 
la Jornada de JEEA, a la Sala 
de Tennis Taula del Complex 
Esportiu de Les Comes es dis-
puta la 2a jornada del Circuit 
de Ping Pong, la piscina de Les 
Comes realitzarà la 2a jornada 
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 8 7 1 0 84 44 23 64
2 EEM FONT-RUBÍ  8 5 1 2 74 54 19 64
3 MARISTES MX 7 5 1 1 69 43 18 56
4 ESCOLÀPIES  7 4 0 3 56 56 15 54
5 ESCOLÀPIES M. 8 3 1 4 65 63 15 64
6 MONALCO 2  7 3 0 4 56 56 13 56
7 SECC SALA MX 7 3 0 4 58 54 13 56
8 LA GRANADA  7 1 0 6 35 77 9 46
9 LA RÀPITA  7 0 0 7 31 81 7 52

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 7 7 0 0 223 89 14 52
2 CAPELLADES A 8 6 0 2 262 113 14 58
3 BÀSQUET RIBES 8 6 0 2 293 166 14 64
4 PERE VIVES 7 5 0 2 269 203 12 56
5 EMILI VALLÈS 7 4 0 3 164 140 11 56
6 MONALCO 7 4 0 3 196 136 11 56
7 J.MERCADER FC 7 3 0 4 123 134 10 56
8 MARISTES 8 2 0 6 171 230 10 64
9 CAPELLADES B 7 2 0 5 110 207 9 56
10 EEM MEDIONA 6 0 0 6 29 157 6 48
11 CB MASQUEFA 6 0 0 6 22 287 6 44

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 9 8 0 1 404 249 17 72
2 MARISTES 9 7 0 2 355 219 16 64
3 CB LLORENÇ 9 6 0 3 229 233 15 72
4 PERE VIVES 8 6 0 2 289 226 14 56
5 E. ANOIA B 9 5 0 4 250 225 14 60
6 VILANOVA  10 3 0 7 203 329 13 76
7 E.ANOIA A 8 3 0 5 196 253 11 64
8 CASAL CATALÀ 8 2 0 6 201 226 10 64
9 CAPELLADES 7 2 0 5 183 184 9 56
10 ROQUETES 7 0 0 7 177 343 7 56

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 10 9 1 0 106 54 29 78
2 MARISTES 10 8 2 0 100 60 28 76
3 G.A LORCA B 10 7 1 2 91 69 25 80
4 AC. IGUALADA 10 4 4 2 86 74 22 78
5 FS VILANOVA 10 5 1 4 86 74 21 70
6 ESCOLÀPIES 9 4 1 4 79 65 18 68
7 MONALCO 9 2 2 5 59 85 15 70
8 J.MARAGALL 8 2 0 6 54 74 12 62
9 G. LORCA A 10 1 0 9 55 105 12 80
10 FS PIERA  10 0 0 10 52 108 10 70

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  9 8 0 1 46 16 24 64
2 EMILI VALLÈS B 7 6 0 1 44 15 18 56
3 INS BADIA “B” 7 5 0 2 32 19 15 44
4 PLA MORERES 6 4 0 2 14 17 12 46
5 C.CLARAMUNT 8 4 0 4 15 39 12 58
6 PERE VIVES 9 3 2 4 44 34 11 72
7 MESTRAL 7 3 1 3 30 23 10 52
8 MARISTES 7 3 1 3 19 16 10 44
9 INS BADIA “A” 7 2 2 3 27 26 8 36
10 EMILI VALLÈS A 9 1 2 6 25 32 5 72
11 AC. IGUALADA 8 1 1 6 19 36 4 64
12 MONALCO 6 0 1 5 3 45 1 48

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 8 7 1 0 47 14 22 64
2 J. MERCADER 7 3 2 2 22 17 11 46
3 ESCOLA PIA  B 9 3 2 4 32 29 11 62
4 MARISTES B 8 3 1 4 17 30 10 64
5 MONALCO 1 6 3 0 3 20 21 9 48
6 MARISTES A 7 2 2 3 22 18 8 56
7 MONALCO 2 5 0 0 5 4 35 0 40

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  8 7 1 0 48 13 15 64
2 MONTAGUT 8 6 1 1 40 26 13 58
3 MARISTES 7 3 1 3 15 15 7 56
4 ALL STAR FC 7 2 0 5 18 32 4 48
5 MESTRAL 6 1 2 3 22 29 4 48
6 TOUS FS 6 1 1 4 19 28 3 44
7 J. MERCADER 6 1 0 5 10 29 2 44

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MEDIONA 6 5 0 1 267 241 11 44
2 SANT QUINTÍ 5 4 0 1 233 177 9 36
3 VILANOVA  7 1 0 6 212 287 8 54
4 VILAFRANCA 5 2 0 3 233 220 7 34
5 SANT RAMON 5 2 0 3 199 219 7 40

BÀSQUET cadet masculí

de control de natació i al Prat 
de Llobregat es celebrarà la 1a 
Jornada de Patinatge Artístic.

Diumenge, l’Escola Les Pas-
seres de Castellolí organitza el 
seu 6è Cros Escolar. Completa 

la informació esportiva de la 
comarca visitant www.ceano-
ia.cat

El CNI, als campionats de Catalunya
NATACIÓ / LA VEU 

E l cap de setmana 3,4 
i 5 de febrer, s’ha dut 
a terme el campionat 

de Catalunya open absolut a 
les instal·lacions del CN Ter-
rassa. Els nedadors del CN 
Igualada que hi han partici-
pat són Nil Enriquez, Marçal 
Rodríguez, Andreu Bermejo, 
Janna Blaya, Laura Rodri-
guez i Judit Ibarra.
Aquest campionat era com 

un petit “examen” per els ne-
dadors, que el pròxim mes de 
març participaran en el cam-
pionat d’Espanya d’hivern, i 
podem dir que els resultats 
són molt bons, ja que han 
millorat les seves marques 
fetes  al mes de desembre du-
rant el campionat de Catalu-
nya d’hivern.
Els components del CNI que 
participaran als campionats 
d’Espanya infantil/junior 
que es disputaran a Gijón 

són els júnior: Marçal Ro-
driguez, Alex Varea, i Esther 
Morillo, i  els infantils Laura 
Rodriguez, Janna Blaya, Nil 
Enriquez.
També destaquem la marca 
realitzada per la nedadora 
Laura Rodriguez a la prova 
de 1500 lliures 17:39:85, ha 
fet que entri als criteris de se-
lecció per als nedador@s per 
participar als campionats eu-
ropeus d’aigües obertes amb 
l’equip nacional espanyol.



El CBI dóna un pas de gegant en derrotar el líder 
Quart i se situa prop de la zona tranquil·la de l’EBA
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BÀSQUET / LA VEU 

N ou partit a casa dels 
igualadins, contra 
CB Quart-Germans 

Cruz que ocupava la primera 
posició de la classificació.
Un primer quart en el qual 
els jugadors blaus mostraven 
la bona dinàmica que durien 
a terme durant tot el partit. 
Molta rapidesa en atac i bones 
decisions creaven l’avantatge 
durant els primers deu mi-
nuts de joc. L’equip visitant es 
mostraven superiors dins de 
la pintura, sobretot en el rebot 
ofensiu, tot i així, els jugadors 
d’Igualada sabien contrarres-
tar aquesta faceta. El primer 
parcial va ser de 22-18.
En el segon quart, el partit 
seguia ajustat, tot i que els ju-
gadors de Jordi Martí seguien 
dominant. Seguia la bona di-
nàmica tant en atac com en 
defensa, que els permetia ar-
ribar a la mitja part situats 
per davant en el marcador. El 
segon parcial va ser de 22-21, 
que col·locava un resultat a la 
mitja part de 44-39
Un tercer quart impressionant 
per part dels igualadins, on 
marxaven en el marcador grà-
cies al gran joc col·lectiu dels 
blaus, que mostraven també la 
gran solidesa defensiva con-
tra el potent joc interior dels 
jugadors del CB Quart-Ger-
mans Cruz, especialment so-
bre B. Kanis. Van trobar molt 
bones situacions de tirs allibe-
rats, que provocaven la bona 
moguda de pilota. Tot això, 
sumat a un gran encert de la 
línia de triple, va ocasionar el 
gran parcial de 30-12, que feia 
un resultat de 74-51.
En l’últim quart, els jugadors 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 15 12 3 1186 1042 27 +9
2 Lleida 15 12 3 1220 1108 27 +1
3 Quart 15 12 3 1231 1070 27 -1
4 Barberà 15 10 5 1116 1073 25 +2
5 Palma AE 15 9 6 1111 1170 24 -1
6 Sant Adrià 15 8 7 1296 1200 23 -2
7 Muro 15 7 8 1145 1139 22 +3
8 El Masnou  15 7 8 1056 1009 22 -2
9 Igualada 15 6 9 1116 1094 21 +2
10 Valls 15 6 9 1057 1165 21 +1
11 Cerdanyola 15 4 11 1065 1219 19 -4
12 Castelldefels 15 4 11 1094 1172 19 -7
13 Andorra B 14 4 10 990 1134 18 +2
14 Sitges 14 3 11 948 1036 17 -10

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 15
Barberà-Castelldefels 91-70
Palma Air Europa - Mollet 64-72
Pardinyes Lleida - Sant Adrià 77-71
Physic Cb Igualada - Quart 98-71
Cerdanyola-Morabanc Andorra B 68-69
Valls Nutrion - Basquet Sitges 77-64
Muro Basket - Vive El Masnou 72-60

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 17
Sese-Tarragona  49-42
Jet Qsport-Cerdanyola ajr
CN Terrassa-Granollers  57-43
Arenys Basquet- Barça Cbs 56-75 
Platges Mataró-Physic Igualada         58-43 

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 17 16 1 0 1136 866 33
2 Cerdanyola 16 14 2 0 980 790 30
3 Platges Mataró 17 12 5 0 997 909 29
4 CN Terrassa  17 9 8 0 870 913 26
5 Jet Qsport 16 9 7 0 858 818 25
6 Igualada 17 7 10 0 859 948 24
7 Arenys 17 5 12 0 983 1051 22
8 Tarragona 17 5 12 0 880 980 22
9 Sese 17 5 12 0 945 1043 22
10 Granollers 17 2 15 0 892 1082 19

Jornada 18
Tarragona-Platges Mataró
Physic Igualada-Arenys  dia 11, 17.45h
Barça Cbs-Club Natacio Terrassa 
Granollers-Jet Qsport 
Cerdanyola-Sese 

Jornada 16
Muro - Barberà
Vive El Masnou - Valls NutrionBasquet 
Sitges - Cerdanyola
Andorra B - Physic Igualada dia 11,19:45h
Quart  - Pardinyes Lleida
Sant Adrià - Palma Air Europa
Mollet - Bba Castelldefels

igualadins seguien en la ma-
teixa bona dinàmica i gaudint 
del partit contra els líders de 
la categoria. L’últim parcial va 
ser de 24-20.
Al final del partit l’entrenador 
local, Jordi Martí va fer les se-
güents declaracions: “Seguim 
treballant en la mateixa línia 
que el primer dia. Ni abans 
érem tan dolents ni ara som 
tan bons. Cal felicitar a l’equip 
per l’entrega col·lectiva molt 
important durant el partit i 
sobretot tota la preparació 
prèvia al partit: edició d’un 
video de reclam i implicats en 
les tasques de parlar amb en-
trenadors per tal que els nens 
vinguessin a Les Comes. Crec 
que al marge del primer equip 
podem fer grans coses de bàs-
quet a Igualada. Aquells qui 
portem molts anys d’experi-
ència en això sempre estem 
disposats a donar la nostra 
opinió, aportar i fer coses”.
El resultat final del partit va 
ser Physic CB Igualada A 98 – 
CB Quart-Germans Cruz 71.

Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (6), M. Moliner 
(0), J. Torres (14), M. Benito 
(4), C. Fons (2), MA. Garcia 
(8), A. Gual (11), X. Creus (9), 
S. Laguarta (0), E. Tejero (28), 
P. Camí (11).
CB Quart-Germans Cruz: R. 
Dos Santos (2), J. Bataller (-), 
E. Camos (9), A. Masllorens 
(1), M. Serra (0), E. Jimenez 
(17), M. Martorell (10), P. Vila 
(8), M. Lozano (6), B. Kanis 
(18)
Parcials: 22-18, 22-21 (44-39), 
30-12 (74-51), 24-20 (98-71).
Àrbitres: R. Jerez, E. Rey.

El sènior femení A 
no pot a Mataró
Desplaçament complicat el 
que afrontaven aquest diu-
menge les noies de Pep Pique-
ras amb la visita a Mataró, un 
dels millors equips de la ca-
tegoria; i on s’ha pogut veure 
l’equip competint a un gran 
nivell.
El partit començava amb mà-
xima igualtat al marcador i 

amb els 2 equips jugant les se-
ves cartes. Les locals, amb un 
joc molt físic i a base de sego-
nes opcions en atac gràcies als 
rebots ofensius aconseguien 
dominar el marcador en els 
primers minuts (14-6 al minut 
6). Després d’un temps mort 
de les de l’Anoia, el ritme del 
partit ha canviat. Les iguala-
dines han aconseguit dominar 
el joc a partir de la seva de-
fensa i el control del rebot per 
tancar el primer període 15-
13. Mateixa dinàmica de joc 
en el segon període, amb les 
locals incomodes en atac grà-
cies a l’excel·lent treball defen-
siu de les noies de Pep Pique-
ras que aconseguien dominar 
el joc i el marcador al descans 
(22-27).
A la represa, bona sortida de 
les Mataronines que amb du-
resa en defensa i encert en el 
tir han controlat el partit. Eren 
els pitjors moments de les de 
l’Anoia amb avantatges en el 
marcador per les locals (34-
33 minut 8 del tercer quart). 
En aquest moment, només 
l’esperit d’equip i el treball de-
fensiu han mantingut a les vi-
sitants dins del partit (36-35) 
al minut 30.
En un últim període molt 
emocionant, amb tot per deci-
dir, a les igualadines se’ls han 
acabat les forces. Aquest fet, 
combinat amb l’encert en el tir 
de les locals ha fet que aques-
tes aconseguissin obrir una 
escletxa al marcador que ja ha 
resultat definitiva.
Destacar el molt bon partit de 
les noies d’Igualada, que se-
gueixen demostrant estar en 
un molt bon moment de for-
ma, una bona manera d’afron-
tar l’important partit del cap 

de setmana vinent. Serà a les 
Comes, el proper dissabte a les 
17:45h contra l’Arenys.
Igualada: Carner (13), Lamo-
lla (11), Jané (2), Amatllé (2), 
Teixidó (2) -cinc inicial- Ar-
mengol (5), Sellares (2), Roda 
(3), Fernández(0), Freixes (3).
Parcials: 15-13, 7-14, 14-8 i 
22-8.
Àrbitres: Fernandez i Martín.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com

Oferta Demo BH E-motion LYNX ATOM Jumper

P.V.P. 4.299,95€  preu d'oferta 2.999,95€
(fins a 170 kms d'autonomia)

El preu de pvp que surti tatxat millor, i la descripció a peu de l'anunci amb lletres vermelles o 
taronges, sugereix l'Enric.

Gràcies,



Tossa de Mar enceta la
temporada d’Enduro 

Joel Vives. Jaume Soler Movies.

Victòria merescuda de 
l’Escola Pia-Àguiles

MOTOR / LA VEU 

T ossa de Mar s’ha con-
vertit aquest cap de 
setmana en la capital 

de l’enduro. La població de la 
Selva ha reunit prop de 203 pi-
lots, coincidint amb la prime-
ra cursa de la Copa Catalana 
d’Endurada 2017. Organit-
zada pel Moto Club Tossa, la 
proba ha constat d’un recorre-
gut de 38 km a tres voltes pels 
pilots de Sènior A, E255,Ober-
ta i E50TT, i a dues voltes per a 
la resta de categories. Un gran 
ambient al Pàdoc i una me-
teorologia molt canviant que 
tot i el fort vent finalment va 
respectar el mal temps previst, 
van ser la tònica de la jornada.
Fins a 7 equips de Moto Club 
Igualada van aconseguir clas-
sificar-se en aquesta cursa, 
prova de la gran salut que 
gaudeix actualment la secció 
de l’Entitat. Joel Vives, amb 
Yamaha WR, va aconseguir la 
victòria a la categoria E-125, i 
es que el de Castellolí va im-
posar-se amb mes 11 segons 
al segon classificat. El pilot de 
Salma Competició va man-
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tenir una espectacular lluita 
amb el segon classificat, fet 
que va constatar el gran nivell 
de pilotatge del mes petit dels 
Vives. Jordi Cano, el fill de 
l’Ex-President del MCI Xavi 
Cano, també va participar a 
Tossa i ho va fer va finalitzant 
10è de E-125 amb un temps 
total de 26’01”.
A la Categoria de Júnior Ober-
ta trobem a un Joan Cuadras 
que també inicia els seus pas-
sos a la Competició en la 9a 
posició, seguit de Oriol Vidal, 
15è amb un temps de 21’51”. 
Xavier Martinez Caldito va fi-
nalitzar 16è amb la seva Sher-
co i un temps total de 22’02” 
i Roger Vidal va ser 17è a 21 
segons de Martinez.
En Veterà 40 Sergi Lasala, 
amb el dorsal 214, va ser se-
gon absolut marcant un crono 
final de 12’00.341?. Sergi, que 
va marcar el millor temps al 
Tram 1, es va quedar a les por-
tes de la victòria per tant sols 8 
segons de diferència.
La propera cursa de la Copa 
Catalana d’Endurada se cele-
brarà el 5 de març a la pobla-
ció de la Clua. 

Bon inici de temporada 
del CG Aula
GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte es va dur a 
terme a Sant Feliu, 
el 12è Trofeu de les 

Roses Memorial Blanca Blu-
me, un dels més prestigiosos, 
i on el club igualadí hi va estar 
representat. 
En aquesta ocasió l’encarrega-
da de defensar els colors igua-
ladins va ser Miriam Alomar 
Queraltó, en aparell cinta i ni-
vell VII.
D’un total de 25 gimnastes 
de la seva categoria,  malgrat 
algun que altre entrebanc al 
final de la coreografia, la Miri-
am aconseguia una molt bona 
7a plaça obtenint diploma en 
forma de rosa tal i com marca 
el nom del trofeu.
Molt bones sensacions queden 
després d’aquest primer con-
tacte amb el tapís, donat que 

Amb força més ambient 
que habitualment, l’Escola 
Pia-Àguiles va aconseguir una 
nova victòria, davant el Grup 
Barna (61-31) que les fa estar a 
la part capdavantera de la taula 
en un partit divertit.
En el primer quart, una mica 
de tanteig ja es va deixar en-
treveure el que podria ser el 
partit. La única avantatge de 
les visitants va ser 4-6. A partir 
d’aquest moment, les locals van 
prémer l’accelerador acabant 
aquest quart amb un 15-6 més 
que merescut.
El segon quart les noies de l’Es-
cola Pia van seguir augmen-
tant l’avantatge en un joc basat 
sobretot en una defensa molt 
intensa i en un control gairebé 
absolut del rebot que ocasiona-
va ràpids contraatacs amb mol-
tes cistelles fàcils. Tot això va 
proporcionar una diferència al 
marcador que ja seria insalva-
ble per les barcelonines 29-12. 
La segona part va ser de tràmit, 
el partit es va desenvolupar 
amb les mateixes premisses i la 
diferència va anar creixent ar-
ribant a un resultat final de 61-
31. Trenta punts que són ben 
bé la diferència que es va veure 
a la pista entre els dos equips.
Dissabte vinent toca un partit 
un xic més complicat a la pista 
del Vedruna, equip de la part 
alta de la taula que a la prime-
ra volta ens va superar a casa 
per un punt. Però com diu la 
dita “la victòria és pels valents”, 
cal anar a competir amb tota 
la seva força. Aquestes noies 
transmetent il·lusió i ganes de 
fer les coses ben fetes.
Parcials: 15-6 / 14-6 / 18-10 / 
14-9 
Jugadores: Salanova, Fuertes, 
Codina, Calleja, Freixas, Ma-
segosa, Icart i Minguet. Entre-
nador: Imar Martínez.

era la primera competició de 
la temporada individual.
La propera trobada amb la 
competició serà el cap de set-
mana del 18 i 19 de febrer on 
un bon grapat de gimnastes 
del club, participaran a Giro-
na el dia 18 i a Sta Coloma de 
Farners el dia 19, gran tasca 
sens dubte la què estan realit-
zant tant gimnastes com cos 
tècnic de l’IC Gimnàstic Aula.

El FS Montmaneu 
sofreix per guanyar
FUTBOL SALA / LA VEU 

E l Montmaneu va gua-
nyar per la mínima 
davant el Restaurant 

La Fulliola en un partit amb 
nombroses baixes. Es preveia 
una sortida còmoda pel Mont-
maneu ja que és jugava els 3 
punts davant l’últim classificat. 
Res més lluny de la realitat. Per 
diversos motius, l’equip només 
disposava de 6 jugadors, sense 
el capità i el porter. 
El partit va començar amb un 
domini total dels locals. El bon 
plantejament defensiu (que 
aquest cop va mostrar molt po-
ques fissures) i l’efectivitat dels 
contraatacs del Montmaneu va 

permetre marcar 2 gols. Al fi-
nalitzar la primera part, un bon 
xut dels locals on la defensa i el 
porter podien haver fet més va 
posar pressió amb el 2-1.
La segona part va ser un monò-
leg de possessió i ocasions per 
l’equip local, ja que el cansa-
ment es feia cada cop més pa-
lès entre els jugadors anoiencs. 
Gràcies a una defensa inspi-
rada i a la organització que va 
aportar en Jordi com a capità 
el Montmaneu va aconseguir 
aguantar el resultat. Així, amb 
un joc millor i una millor dis-
ciplina, es va aconseguir la  se-
gona victòria consecutiva que 
fa somiar amb tornar a la part 
alta de la classificació.



El Waterpolo Igualada 
guanya el Caldes
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El tennis a la Pobla de 
Claramunt es mou

WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 4 de 
febrer els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI, van jugar 
contra l’equip de Caldes amb 
un resultat final de 6 – 14. En 
un intens patit on els iguala-
dins no van donar en cap mo-
ment la opció a l’equip local de 
posar-se davant al marcador. 
L’entrenador A.Torras va saber 
gestionar els temps de partit 
i els canvis a la banqueta, fent 
servir una tàctica de contínu-
es rotacions, proporcionant 
al jugadors minuts de joc i de 
recuperació. Es va treure tar-
geta vermella a un jugador de 
l’equip local.
Destaquem la reincorporació a 

l’equip del jugador Q.Vilarru-
bias, després d’una llarga 
Parcials: 1-4, 0-4, 3-4, 2 -2
Els jugadors que van formar 
part de l’alineació van ser: D. 
Hontoria(porter), E. Nogue-
ra(4), M. Espinagosa, J. Bur-
gues(1), D. Pelejà, J. Soler(1), 
Q. Vilarrubias, T. Mallofré(1), 
D. Sánchez(1), M. Badia(3), J.
Martínez(2), P. Gómez(porter) 
i com a entrenador A. Torras.
Els jugadors d’Igualada,  van 
aconseguir dos punts més 
en la classificació general i ja 
consoliden el tercer lloc, a dos 
punts dels segons (CN Mino-
risa de Manresa).  El partit va 
transcórrer amb agilitat i amb 
superioritat en tot moment de 
l’equip igualadí.

Derrota per mèrits 
propis de l’AVI

VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de l’Igualada Vòlei 

Club es va desplaçar a la pista 
del FS Castellar Candelsa per 
disputar una nova jornada de 
la segona divisió catalana. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 1 set a 3 (29-27/ 12-
25/ 23-25/ 16-25), favorable 
als visitants. El primer set se’l 
van emportar els vallesans, tot 
i que els visitants van tenir dos 
punts per emportar-se el set, 
la resta de sets els igualadins 
van canviar l’actitud i van aug-
mentar la seva defensa, el que 
va propiciar moltes opcions 
de contra-atacat i sumar punt 
amb més facilitat, els locals 
veient l’allau de joc del rival 
van abaixar els braços i no van 
tindre opcions de lluitar pel 
partit.
El pròxim diumenge a les 
12 hores el Jorba Solà Sènior 
Masculí de l’Igualada Vòlei 
Club rebrà al fortí de les Co-
mes al CV Tiana, cuer de la 
classificació, per disputar la 
cinquena jornada.
L’Alain Afflelou Sènior Femení 
va perdre a la seva visita a la 
pista del les Panteres Grogues, 
aconseguir un primer set amb 
tanteig de 25-27, per les igua-
ladines que en els següents no 
van mantenir la mateixa tensió 
i concentració necessari per 
lluitar per la victòria, perdent 
per 3-1, però amb bons par-
cials de bon volei, la setmana 
que ve es desplacen a Girona 
per jugar amb el Bordils.
Victòria de l’Alain Afflelou Sè-
nior Femení B davant el Bla-
nes, les igualadines que s’han 
reforçat amb dues noves in-
corporacions, sembla que han  
ajudat per començar amb molt 
bon peu, la segona fase, la vic-
tòria al fortí va ser per un 3-1, 
que van donar grans moments 
d’emoció, la setmana que ve vi-
sitant la pista de l’AEE Institut 
Jaume Balmes.
També amb victòria per l’Allain 

Afflelou sènior femení C en un 
partit que es presentava com-
plicat per les nombroses baixes 
però que, finalment, va ser un 
bon inici de la segona fase amb 
un 0-3 a favor.                                                                                 
L’equip té com a objectiu que-
dar en les primeres posicions 
de la classificació i era molt im-
portant començar amb aquesta 
victòria per agafar força i mo-
tivació.  
Nova victòria a domicili del 
Sant Boi, pels veterans del XP 
que també es van emportar la 
victòria per 0-3, amb molta 
solvència, assolint així la pri-
mera posició del grup, la nova 
jornada serà el 19 al fortí.
EQUIPS BASE
Pel que fa al Juvenil Femení 
cau a casa contra el Vilassar 
després d’un partit molt dis-
putat, les igualadines van fer el 
millor partit en el que portem 
de temporada, l’excés de con-
fiança en els punts claus va fer 
que el partit s’escapés per les 
igualadines, amb tanteig de 22-
25/25-15/21-25/24-26, perdent 
1-3, la setmana que visitant el 
Avinyó.
El Cadet Femení també per 
0-3, davant el Vilassar al Fortí 
de les Comes, sempre i com és 
costum en aquest equip amb 
lluita i concentració, ara a se-
guir endavant, també visitarà 
l’Avinyó, la setmana que ve.
Pel que fa al Juvenil i Cadet 
Masculí aquesta setmana han 
descansat a l’espera que arri-
bi la pròxima jornada, on els 
juvenils rebran a La Palma de 
Cervelló diumenge a les 10, i 
els cadets el Vall d’Hebron.
L’equip Aleví Femení, torna 
amb una nova victòria de les 
igualadines en el 8è partit de la 
temporada per un contundent 
3-0 contra el Sant Martí Ne-
gre. Amb aquest nou èxit, les 
igualadines continuen líders 
de la seva lliga sense conèixer 
la derrota. Les noies de l’Aixa i 
el Ricard, han tingut un partit 
plàcid, el rival era el seu primer 
any de joc, fet que ha facilitat la 
victòria de les Alevines.

Bon inici de la segona 
volta de l’Igualada Vòlei

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

G olejats de Les Comes 
van sortir els nos-
tres veterans enfront 

l’Horta (2-6), equip ben po-
sicionat al terreny de joc i va 
treure substanciós rèdit dels 
dubtes del equip blau, que no 
passa per un bon moment de 
joc, les matemàtiques així ho 
diuen quatre victòries con-
secutives i dues derrotes per 
golejada. Farien bé els Blaus 
de fer un reset en els plante-
jaments i sortir a “jugar” in-
dependentment del resultat, 
ja que abans no eren tan bons 
ni ara tan dolents, sinó abans 
se sortia a “jugar” sabent que 
molts rivals són superiors als 
blaus i es treia rèdit de la força 
del conjunt, sabent amagar les 
carències. Ara sembla ser, que 
les mateixes victòries s’han 
girat en contra del joc blau.  
Convençut estic del poten-

cial blau si sap sumar i deixa 
a banda el mirall de guanyar, 
guanyar és una conseqüència 
de “jugar”, i jugar és una con-
seqüència de gaudir... gaudiu!
Dejà vu del partit de l’anterior 
jornada on els visitants resol-
gueren el partit en la primera 
meitat,  caldria destacar el ju-
gador de l’Horta Raul Rubio, 
un autèntic corcó per a l’equip 
blau, executant un penal a l’es-
til Cruyff i liderant una vic-
tòria merescuda. Per a l’equip 
blau destacar el gol de Sergi 
i el llançament impecable de 
Lele a l’escaire. La propera 
jornada els blaus visitaran al 
Badalona, desitgem molta sort 
als de Les Comes.
Per l’equip igualadí van jugar, 
Gámez, Sevilla, Farré, Manel, 
Calsina, Solís, Ivan, Quim, 
Xavi, Costa, Rober, Vicens, 
Toro, Wilson, Diego, Sergi, 
Lele, a la banqueta Moyes i 
Ramonet.

TENNIS / CT POBLA

E l tennis a la Pobla de 
Claramunt es mou. El 
CT Pobla vol tornar a 

ser el referent comarcal que va 
ser anys enrere. Amb recent 
actualització de la junta, s’està 
preparant un nou projecte que 
s’espera pugui engrescar de nou 
a la pràctica del tennis.
Actualment, el tennis no està 
passant pel seu millor moment, 
però tot i això, a la Pobla de 
Claramunt hi tenim un club 
que aguanta el temporal amb 
un moviment social prou re-
marcable. A 5 minuts d’Igua-
lada, el Club Tennis Pobla ofe-
reix una alternativa als esports 
majoritaris. Amb tres pistes de 
terra batuda, més de 130 socis 
actius, amb l’escola de tennis i 
amb diversos equips.
Així, a part dels equips forma-
tius, el club competeix en altres 
tres categories: absolut, +40 i 
+50. Aquests tres equips estan 
competint actualment a la 3a 
Lliga catalana.
L’equip Absolut actualment 
ocupa la 2a posició de la zona 
1.4 amb un partit menys, el qual 
en cas de victòria igualaria la 
primera posició. Els jugadors 
de l’Absolut estan realitzant una 
bona temporada, lluitant per la 
primera posició. El pròxim dia 
25 de febrer  a Barcelona pot 
acabar definint la primera po-
sició amb l’Hispano Francés. 
Durant la primera volta, el CT-
Pobla ha guanyat tots els seus 
partits a excepció de la derro-
ta per la mínima (2-3) contra 
aquest equip. S’ha guanyat a 
Independent de Cornellà, Es-
parreguera, Torribera, Castell-
bisbal i Vilanova del Camí.
Lequip +40 lluita en la duríssi-
ma zona 1.3, amb equips tant 
poderosos com R.C. Polo, Cor-
bera, Terrassa, Hospitalet R.C, 
Academia Sanchez-Casal i el 
Tennis Vall d’Hebrón. El C.T 
Pobla està competint i donant 
la cara.
L’equip +50 està competint 
contra Set Ball, líder destacat , 
Independent de Cornellà, C.T 
Sabadell, Egara, C.T.Andrés Gi-
meno, Vilanova el Camí i C.T 
Montornés. Els Veterans, força 
actius, demostren que l’edat no 
és un impediment per seguir 
competint i gaudint del tennis.
En total, més de 30 jugadors que 
segueixen competint i portant 
el nom de CT Pobla arreu del 
territori, i demostrant els valors 
que el tennis i el club ha inculcat 
en tots ells. S’aproximen mesos 
de novetats, amb modernitza-
ció i noves instal·lacions. 



L’RS-Plastnet d’esquaix 
suma 5 de 6 punts
ESQUAIX / LA VEU 

E xcel·lent jornada 
de lliga per l’equip 
RS-PLASTNET davant 

el Nick Sports de Barcelona 
pel matí i CT Sabadell per la 
tarda.
En la jornada del matí victò-
ria de Nil Munné davant Pol 
Rami per 3-0, Bernat Jaume 
també va sumar guanyant en 
3 sets a Dani Ramírez i final-
ment un fiable Joel Jaume va 
donar el tercer punt dominant 
per 3-0 al David Febrer.
Per la tarda, gran victòria da-
vant el Tennis Sabadell per 
2-1. Nil Munné va tenir a to-
car la victòria amb 4 boles de 
partit però finalment va cedir 
davant Eric Zabalbeascoa per 
13-11 en el cinquè. Un Bernat 
molt endollat va dominar 11-
7, 11-5, 11-4 a Richard Willi-
ams i finalment de nou Joel 
Jaume va donar el punt deci-
siu guanyant 11-9, 11-9, 8-11, 
11-9 a Marc Bieto.
Aquest resultat, acosta al igua-
ladins a la zona de play-off 
amb 7 punts, els mateixos que 
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el Triops de Banyoles i a dos 
punts dels tercers, el Tennis 
Sabadell.
L’equip RS-PLASTNET de 2a 
cau a Sabadell amb el Malibú.
Derrota clara a Sabadell da-
vant d’un dels cocos de la ca-
tegoria.
Bon rendiment del jove Nac-
ho Fajardo que va plantar cara 
a l’Oriol Mestres caient per un 
ajustat 7-11, 11-6, 9-11, 10-
12. També bon partit del Llu-
ís Fernández tot i ensopegar 
amb Joan Garcia 4-11, 12-10, 
5-11, 11-13. El Rafa Sánchez 
va caure en 3 sets davant l’Ar-
nau Farré i finalment el Joan 
Llorach tampoc va poder su-
mar caient també en 3 sets da-
vant Pep Muntada.

Resultats dels equips de pàdel
PÀDEL / LA VEU 

Pel que fa als equips 
Subaru de l’Esquaix 
Igualada, 2a categoria. 

Victoria a casa 3-0 davant Pà-
del Indoor Igualada, que per-
met a l’equip posar-se líders en 
solitari de la categoria. Isidre 
Marimon/Marc Corcelles van 
dominar 6-2, 7-5 a Manu Par-
rada/Jesús Isaac, Joan Albare-
da/Lluís Fernández també van 
sumar guanyant 1-6, 6-4, 6-4 
a F. Rodríguez/Xavi Canela i 
finalment Josep Llorach/Jordi 
Carol van donar el tercer punt 
guanyant 6-1, 6-4 a David Viz-
carra/Alfred Canet.
Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Derrota a casa 1-2 vs. TOT 
PADEL de St. Fruitós. L’equip 
Subaru de +45 va perdre da-
vant d’un dels grans favorits 
i campions l’any passat. San-
ti Aizcorbe/Jaume Vidal van 
caure per un doble 6-2 davant 
Micky Martínez/Albert Lahoz, 
però Jordi De Belza/Xavi Balp 
van empatar a 1 guanyant en 
dos sets. En el que decidia, Jor-
di Ferrer/Josep Carles van ce-
dir 0-6, 6-7.
PadelCat 2a Femení. Derrota 
3-0 a Vilafranca davant el Pàdel 
Center Penedès. Alba Sanou/
Rosa Sanuy van cedir en 2 set 
davant Montse Bertran/Karin 
Schies, igual sort van tenir Te-
resa Jorba /Encarna Delgado 
amb Mercè Domènech/Natàlia 
Vidal i finalment les germanes 
Calvet, Joana i Rosa van cedir 
amb Esther Ramos/Inés Ros.
PàdelCat 3a Femení. Victoria 
1-2 fora vs. Olesa E. Les noies 
Subaru de 3a cada dia agafen 
més confiança i segueixen pro-
gressant de forma evident.
Eva José/Trini Pacheco van do-
minar 2-6, 6-3, 6-2 a S García/
Olga Morales, Sílvia Farrés/
Encarna Delgado van cedir en 

dos sets amb O. Pastor/Núria 
Alcaraz i finalment el decisiu 
partit, Rosa i Joanna Calvet 
van guanyar 6-2, 6-3 a Eli Pu-
tanilles/ Mar Pemés.
PàdelCat 4a Femení. Doble 
jornada i doble derrota de les 
noies Subaru de 4a davant el 
Complex Aquàtic i CT Man-
resa, que malgrat tot, de mo-
ment, es defensen prou be amb 
3 victòries a la categoria.
Amb el complex Aquàtic, Joan-
na Bisbal/Gemma Fernàndez 
van cedir 4-6, 3-6 Mercè Clarà/
Marta Bel, Mar Piqué/Marta 
Pujol van caure en un renyit 
partit 4-6, 6-7 amb Manoli 
Lancha/Eva Rodríguez i final-
ment Mònica Ferrer/Antònia 
Camacho no van tenir opcions 
caient en dos sets davant Maria 
Gassó/Mònica Esteve. Enfront 
les del Bages, lluitadíssims par-
tits de Mònica Ferrer/Joanna 
Bisbal caient 2-6, 6-7 amb Te-
resa Canudas/Rosa Ars i Marta 
Pujol/Gemma Fernández 6-4, 
2-6, 3-6 amb Gemma Morera/
Aurèlia Pedrós.
Pel que fa als equips de Can 
Busqué, tots van guanyar els 
seus enfrontaments.
1ª Femenina.- Per obrir la jor-
nada rebíem la visita de les 
noies del Ca N’Amat A, bona 
actuació de les nostres juga-
dores que amb aquesta victò-
ria mantenen les opcions de 
classificar-se al grup A. Floren 
Stösslein - Meritxell Garcia i 
Anna Claramunt - Berta Car-

Bitlles catalanes

El passat dia 5 de febrer el equip Igualada A es va desplaçar a 
Ivars d’Urgell  a jugar els dos partits de lliga l’Ivars B. En el pri-
mer partit Ivars B 362 Igualada A 361 i en el segon Ivars B 296 
Igualada A 330.

les van guanyar els seus partits 
en 2 sets, i la parella 1 Francina 
Olaria-Glòria Ferré va cedir el 
seu partit, també en 2 sets.
3a Femenina.- Les noies de 
3a tenien el 1r “derbi” del 
dia, jugaven contra INFINIT 
“VERD”, i van continuar amb 
la bona línia imposant-se per 
3-0. Rosa Porta-Susanna Cas-
tilla, Melanie García-Petra 
Mateos i Marina Gassó-Ingrid 
Llinàs, van guanyar els seus 
partits en 2 sets.
2a Mixtos.- L’equip mixt  tenia 
“derbi” contra el Mes K Padel, 
obtenint la victòria per 2-1, 
amb victòries de Glòria Fer-
ré-Albert Cisquella,  que van 
guanyar el seu partit en 2 sets 
i Berta Carles-Josep M Fer-
nandez, que van necessitar del 
3er set per assolir la victòria. 
La parella 1 Elisabeth Serra-
no-Óscar Tardà van cedir el 
punt de l’equip visitant.
2a Masculina.- Desplaçament 
a les pistes del Alzinar Pàdel a 
Masquefa, assolint una impor-
tant victòria per apretar una 
mica la classificació i esperar 
per saber si la propera fase ju-
garà al grup A o B. Óscar Tar-
dà-David Méndez i Joan Las-
so-Daniel Méndez guanyaven 
els seus punt amb solvència, 
per la seva part la parella 3 for-
mada per Teo Rodríguez-Mi-
quel Grau van començar amb 
bon peu guanyant el 1r set 6/4, 
però finalment van caure en el 
3r i definitiu set. 

c. Retir 40, 2n pis. Som professionals en selecció de personal.

LINKEDIN:
eina de marqueting personal i networkingeina de marqueting personal i networking

Truca’ns i t ’informem! 620 284 980

En aquest taller aprendrem a promocionar-nos a Linkedin
 i aconseguir contactes professionals per generar oportunitats de negoci
Dijous 23 de febrer de 18.00-21.00 h i dissabte 25 de febrer de 10.00- 13.00 h



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

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 TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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 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 

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

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per 
aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així com les activitas publicitàries i 
campanyes promocionals que Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

D el 30 de març al 2 
d’abril la capital ano-
ienca es transfor-

marà en un gran escenari per 
acollir, un any més, La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre in-
fantil i juvenil. La Mostra re-
uneix enguany un total de 51 
companyies  que duran a ter-
me 102 representacions. Dels 
52 espectacles (una compa-
nyia presenta dos muntatges) 
que es podran veure al llarg 
dels 4 dies de La Mostra, 15 
són estrenes. D’aquestes, 6 són 
absolutes i 9 a Catalunya. Pel 
que fa a les   companyies, 38 
són de Catalunya, 11 de la res-
ta de l’Estat i 2 internacionals 
(de França i Bèlgica). Les pro-
postes tindran lloc a 16 espais 
d’actuació, dels quals 9 són 
sales i 7 es troben al carrer, a 
més de 2 espectacles itinerants 
per la ciutat. Enguany La Mos-
tra incorpora dos espais nous 
d’actuació: les Cotxeres dels 
Moixiganguers i el Celler del 
Sindicat.

Una de les Fires destacades 
del panorama cultural català
La Mostra de Teatre d’Iguala-
da és una de les 6 fires desta-
cades del panorama cultural 
català i tal com explicava, M. 
Àngels Blasco, directora dels 
Serveis Territorials de Cul-
tura de la Catalunya Central, 
durant l’acte de presentació de 
la Mostra d’enguany, “Iguala-
da, entre les moltes activitats 
culturals que té,  ha assolit dur 
a terme una mostra professio-
nalitzada d’un altíssim nivell i 
que és el punt de referència de 
les companyies de teatre fami-
liar i jove de tot Catalunya, l’es-
tat espanyol i també internaci-
onals. La tasca que es fa des 
de la ciutat, tant a nivell ins-
titucional com de voluntariat i 
de tota la gent que treballa en 
la Mostra de Teatre nodreix 
tota la programació teatral de 
l’any a Catalunya, tant per les 
companyies d’aquí com per 
les que venen de fora.” “I un 
dels reptes que vam proposar 
al Pep Farrés -continua M. A. 
Blasco- va ser la projecció del 
teatre de casa nostra a l’exte-
rior, la internacionalització de 
la Mostra, perquè som un país 
petit i hem d’expandir-nos i 
donar-nos a conèixer enfora”.
Per la seva banda Pere Camps, 
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada, feia especial 

menció a la gran tasca que fa 
tot el voluntariat de la ciutat, 
“que sense ells no es podria fer 
tota aquesta feinada. Iguala-
da sempre ha estat una ciutat 
amb molta tradició teatral, 
els nostres Pastorets són dels 
més antics de Catalunya i des 
de fa quatre dècades el teatre 
infantil, primer de la mà de 
Rialles i actualment de la mà 
de Xarxa, omple el teatre de 
nens i nenes que no són res 
més que els futurs especta-
dors de les sales teatrals”.

Espectacles que tracten 
qüestions complexes
Pep Farrés, director de la Mos-
tra d’Igualada, explica que 
enguany la fira farà especial 
atenció a temes poc tractats 
habitualment en les obres per 
a nens i joves. Una desena 
d’espectacles basats ens temes 
com el dolor, la mort, l’asset-
jament, el culte al cos, la iden-

titat sexual... es podran veure 
durant els dies de la Mostra en 
els diversos itineraris.
A més a més dins la Mostra 
Professional tindrà lloc una 
taula rodona que portara per 
títol “De què els parlem?”, 
sobre com parlar de temes 
compromesos o que no es 
tracten habitualment al tea-
tre familiar.
La fira d’arts escèniques per a 
tots els públics durà a escena 
alguns dels espectacles que 
es van presentar al Mercat de 
projectes d’espectacles l’any 
passat o el 2015, quan tot just 
eren una idea. Aquesta inicia-
tiva té com a objectiu fomen-
tar la producció i la creació 
d’espectacles abans de l’exhi-
bició i permet a les companyi-
es exposar els seus projectes 
als programadors.
Segons Pep Farrés, “la tasca 
que s’ha fet al Mercat de pro-
jectes aquests darrers anys ha 

Enguany La Mostra inicia una campanya de suport a l’ONG 
Save The Children, que treballa amb infants refugiats als 
seus països d’origen, al llarg de tota la ruta que estan seguint 
i als països de destinació. L’aportació econòmica es podrà 
tramitar en línia al mateix moment d’adquirir les entrades 
o bé a la taquilla que s’instal·larà al Punt d’Informació, al 
centre de la plaça de Cal Font. La voluntat de La Mostra So-
lidària és establir, cada any, aliances amb organitzacions que 
treballen pels drets dels infants.

La Mostra Solidària dona suport 
a l’ONG Save The Children

fet que  sis espectacles que en-
guany presentem a la Mostra 
siguin realitat”.

Creix i es consolida la Mos-
tra Jove
La Mostra d’Igualada conti-
nua potenciant la seva part 
jove, que arriba fins als 18 
anys. En vista de l’èxit de l’edi-
ció passada, enguany L’Escor-
xador es consolida com a seu 
de La Mostra JOVE i centra-
litzarà les propostes dedicades 
al públic jove.
Amb la voluntat de fer un 
pas més endavant i conver-
tir-ho en el pol d’atracció 
pels joves, enguany l’espai 
serà autogestionat pels matei-
xos joves. D’aquesta manera, 
L’Escorxador quedarà nodrit 
amb activitats paral·leles a la 
programació jove com con-
certs, tallers, improshows i un 
ampli ventall d’activitats per 
a noies i noies a partir de 12 
anys i obertes més enllà de la 
majoria d’edat.

Dijous, jornada professional
Enguany La Llotja es torna a 
instal·lar al Museu de la Pell 
amb voluntat de promoure 
encara més l’activitat profes-
sional que es desenvolupa 
durant els dies de la fira. L’es-
pai s’ha redissenyat ampliant 
l’àrea expositiva i comptarà 
amb una quarantena d’es-
tands per a companyies, insti-
tucions, xarxes i empreses del 
sector, que seran l’epicentre 
de l’activitat professional de 

La Llotja.
En aquesta 28a edició, dijous 
tindrà lloc la jornada profes-
sional amb una xerrada que 
donarà eines per programar 
teatre jove i el mercat de pro-
jectes d’espectacles com a 
plats centrals. Altres activitats 
que es desenvoluparan al llarg 
dels quatre dies de fira són 
presentacions, taules rodones, 
reunions ràpides i trobades 
pactades o informals que afa-
voreixen el contacte entre els 
diferents agents.
L’any passat, La Mostra va 
acollir 564 professionals acre-
ditats, que representaven  267  
entitats. A aquesta xifra cal 
sumar-hi les companyies no 
participants en la programa-
ció, la trentena d’expositors de 
l’espai La Llotja i altres agents 
del sector, uns professionals 
que fan augmentar el registre 
fins gairebé els 700 inscrits.
La Mostra continua treballant 
per atraure programadors 
internacionals així com per 
obrir La Mostra a la resta de 
l’Estat i Europa. A dos me-
sos de la fira, les inscripci-
ons professionals amb reser-
va prèvia d’entrades ja s’han 
tancat i s’han acreditat 504 
professionals (programadors, 
companyies no programa-
des i expositors) de 243 en-
titats. D’aquestes, 194 prove-
nen de Catalunya, 37 d’arreu 
de l’Estat i 12 internacionals 
(Andorra, Lituània, França, 
Bèlgica, Alemanya, Romania, 
Turquia).

La Mostra d’Igualada, del 30 de març al 2 d’abril
La 28a edició posa el focus en qüestions poc habituals del teatre familiar amb temes com la guerra, la por o la identitat sexual...

Pep Farrés, M. Àngels Blasco i Pere Camps durant la presentació de la 28a Mostra de teatre d’Igualada. / C.R:
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MÚSICA / LA VEU 

E l reconegut músic 
igualadí Albert Cirera 
és l’encarregat d’obrir, 

aquest divendres, el Cicle 
Les Golfes de la Programa-
ció Gener/Maig 2017, i ho fa 
acompanyat de les ballarines 
Denitsa Dikova i la també 
igualadina Glòria Ros. El punt 
de trobada és Apex, un ma-
ridatge de música i dansa en 
què aquests tres artistes de 
prestigi, formats en les millors 
escoles europees i amb una 
intensa trajectòria internaci-
onal, creen un espectacle de 
composició instantània basat 
en la tècnica i les emocions.
Tal com expliquen, “Apex 
es crea a partir de l’impuls i 
la percepció de cadascun de 
nosaltres, de l’encaix entre els 
clímaxs i les morts, les muta-
cions i la persistència, la subti-
lesa i la cruesa de sons i movi-
ments. Un treball que es basa 
en els efectes de la composició 
dels cossos en l’espai, la infor-
mació de les formes, la intran-
sigència del so, la immediatesa 
de l’acció”.
A Apex, els sons del saxo d’Al-
bert Cirera i els moviments i 
gestos dels cossos de Denitsa 
Dikova i Glòria Ros es fusi-
onen improvisadament. “La 
improvisació de dansa i mú-
sica és el procés creatiu de 
composició musical i coreo-
gràfica immediata, en el que 
l’acte d’invenció de l’obra és 
simultani i va a càrrec de les 
mateixes persones que el de la 
interpretació. Combina la in-
terpretació amb la comunica-

ció d’emocions i la tècnica, així 
com la resposta espontània 
entre els artistes participants”, 
afegeixen els creadors d’aquest 
espectacle únic i irrepetible. 

Tres artistes de prestigi in-
ternacional
L’igualadí Albert Cirera va ini-
ciar els seus estudis de música 
clàssica a l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Després 
de passar per altres escoles de 
música moderna de Barcelo-
na, continua la seva trajectò-
ria formativa a l’Escola Supe-
rior de Musica de Catalunya 
i al Royal Conservatorium de 
la Haya amb John Ruocco, on 
es gradua el 2007. Desde 2011 
que lidera el seu propi quartet, 
Albert Cirera & Tres Tam-
bors, però també participa en 
formacions com Duot, Agus-
ti Fernandez Liquid Trio/
Quintet, Free Art Ensemble, 
LandSpace, Javier Galiana & 
the Spice Berberechos, Woo-
ookam, Triot, IED’8, Nelson 
Projecte, Asociacion Libre 
Orquestra, Esther Condal, 
El Petit de Cal Eril, etc. Amb 
aquestes formacions ha rebut 
diversos premis, com el de 
l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalu-
nya al millor grup amb Duot 

o el premi Enderrock de la crí-
tica al millor disc de jazz per 
Vol.2 Mode Joe de Nelson Pro-
ject; ambdós premis atorgats 
l’any 2011. Ha tocat i continua 
tocant amb músics de renom 
a Catalunya i a diversos països 
de l’estranger: Espanya, Bèlgi-
ca, Hongria, Itàlia, Vietnam, 
Albània, Hongria, o Portugal, 
on resideix actualment.
Cirera és reconegut per el seu 
so vigorós, fraseig melòdic i 
abrupte a la vegada, i de gran 
versatilitat en estils; un estil i 
un talent que plasma en nom-
brosos projectes que van del 
jazz més clàssic al més con-
temporani i arriscat, fins i tot 
en alguns més propers al pop 
o la cançó d’autor.
Després de formar-se al Con-
servatori de Dansa Barcelo-
na de l’Institut del Teatre i al 
Cannes Jeune Ballet francés, 
la igualadina Glòria Ros co-
mença a ballar a l’Introdans 
Ensemble voor de Jeugd (Ho-
landa), amb qui realitza gires 
internacionals. Més endavant, 
col·labora com a freelance 
amb una varietat d’artistes in-
dependents de camps artístics 
diferents. Una obra de video-
dansa amb el videògraf Moises 
Moricoli és guardonada amb 
el Primer Premi a Shortcuts 
- Experimental Dance Film 
Festival (Àustria). La igualadi-
na, resident a Barcelona, com-
pagina la interpretació amb la 
docència, impartint classes de 
dansa contemporània, clàssica 
i improvisació a Holanda, Po-
lònia, Bulgària i Espanya. Des 
de fa dos anys, Glòria Ros col-

labora amb la ballarina Denit-
sa Dikova, amb qui ha creat 
diverses peces de dansa amb 
música en directe i una obra 
de videodansa, aclamades en 
diversos festivals internaci-
onals. Graduada a la Dance 
Theatre de la New Bulgarian 
University, a Sofia, Bulgària), 
Denitsa Dikova participa en 
projectes col·laboratius, tant 
d’intèrpret com de creadora. 
Durant la seva carrera, rep la 
coneguda beca per DanceWeb 
– ImpulsTanz (Viena, Àus-
tria) i el prestigiós Premi Ikar 
al Millor Espectacle de Dansa 
Contemporània per la seva 
peça Lexic-on. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions d’Apex, 
tindran lloc divendres 10 fe-
brer a les 21 h. Com és habitual, 
després de la funció, els espec-
tadors podran compartir les 
seves opinions en una tertúlia 
que obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entrades 
12 € i 10 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Maridatge de dansa i música en viu 
a Les Golfes del Teatre de l’Aurora

El reconegut saxofonis-
ta igualadí Albert Ci-
rera es troba en escena 
amb les ballarines De-
nitsa Dikova i la també 
igualadina Glòria Ros

Apex és una peça 
de composició ins-
tantània fruit de 

l’acurada tècnica i 
creativitat d’aquests 

tres artistes d’una 
intensa trajectòria 

internacional

La Biblioteca Central d’Igua-
lada obre les inscripcions pel 
taller de programació d’ordi-
nadors que començarà el 18 
de febrer per iniciar els infants 
en aquest camp. El taller es 
farà en 10 sessions, tots els dis-
sabtes de 10 a 12 del matí i és 
totalment gratuït. La darrera 
sessió serà el mes de maig. Per 
participar-hi només cal apun-
tar-se prèviament a la Bibli-
oteca i, en cas de disposar de 
portàtil, portar-lo als tallers.
Codeclub a les biblioteques 
és una iniciativa del Servei 
de Biblioteques de la Gene-
ralitat, que juntament amb 
Codeclubcat.org i les uni-
versitats UOC, UPC, UDG i 
UPF vol iniciar als més joves 
a la programació d’ordinadors. 
D’aquesta manera es podrà 
treballar la creativitat, la pla-
nificació i el pensament crític 
a través de la programació de 
jocs amb Scratch, a l’hora que 
s’incentiven les vocacions ci-
entífico-tecnològiques entre 
els infants.
Igual que la resta de Code-
clubs, els tallers són gratuïts 
i gestionats per voluntaris 
que, en el cas del taller de la 
Biblioteca Central, seran es-
tudiants de la UOC. Un total 
de 22 biblioteques catalanes 
participen a la cinquena edi-
ció d’aquesta iniciativa que es 
va estenent per tot el territori. 
Això farà que més de 200 nens 
puguin gaudir gratuïtament 
dels tallers de programació. 

Codeclub a la 
Biblioteca Central: 
tallers gratuïts de 
programació per a nens

El proper dimarts 14 de febrer 
a dos quarts de set de la tarda 
i a la New York University 
es projectarà el documental 
Avi, et trauré d’aquí, que l’any 
2013 es va estrenar al progra-
ma “Sense ficció” de TV3. El 
documental, dirigit pels pe-
riodistes  Montse Armengou 
i Ricard Belis, parteix de la 
lluita del capelladí Joan Pi-
nyol per treure el seu avi Joan 
del Valle de los Caídos i ser-
virà per donar a conèixer als 
Estats Units la desconside-
ració i falta de respecte que 
l’Estat espanyol té respecte de 
les víctimes del Franquisme. 

El documental 
“Avi et trauré 
d’aquí”, de Joan 
Pinyol, es projectarà 
a Nova York
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TEATRE / LA VEU 

X uel Díaz i David 
Anguera han con-
vertit en tres mini-

musicals els coneguts contes 
de La rateta que escombrava 
l’escaleta, Les set cabretes i el 
llop, i El Patufet. 
L’espectacle Canta’m un con-
te arriba aquest diumenge 
dia 12 de febrer, a ¼ d’1 del 
migdia, al Teatre Municipal 
l’Ateneu dins de la progra-
mació de La Xarxa. Un es-
pectacle fresc i animat per 
als més petits de la família. 
El preu de les entrades és de 
6 € i de 5 € per als socis de 
Xarxa. Les entrades es poden 
comprar al vestíbul de l’Ate-
neu des d’una hora abans de 
l’inici de l’espectacle. 
Ens trobem davant d’un 
contacontes molt especial, 
en realitat, un ‘cantacontes. 
La Companyia del Nyiguit 
s’han proveït d’un bon gra-
pat d’instruments per dur 
a terme aquest viatge, entre 
els quals hi ha un piano, un 
acordió, un ukelele, una gui-
tarra, una flauta i altres petits 
instruments que emeten uns 
sons característics. 
Però el més important de 
tots, i el que ens farà viure els 
contes com si fóssim a dins, 
és la veu cantada, que anirà 
des de les dolces i tendres 
notes agudes de la Rateta 

que escombrava l’escaleta 
fins a les fosques i malvades 
notes greus del Llop. Tot això 
barrejat amb diferents estils 
musicals que van des d’una 
ària d’opereta fins a un tango 
o una rondalla popular.
La Xuel Díaz ha participat 
en una bona colla de projec-
tes des que es va llicenciar 
en interpretació a l’Institut 
del Teatre. Combina les fa-
cetes d’actriu, cantant i pro-
fessora d’arts escèniques. 
Darrerament se l’ha pogut 
veure en espectacles com 
Diari d’una miliciana, La 
Bohèmia, Oh My God Barce-
lona  o el musical d’Obeses 
estrenat a Vic, Verdaguer: 
Ombres i Maduixes. 
A en David Anguera també 
l’hem vist en muntatges com 
Diari d’una miliciana, Oh 
My God Barcelona, Els gua-
pos són els raros a més d’in-
terpretar música en directe 
en un iglú de vent posant el 
fil musical a pel·lícules de 
Harold Lloyd en el marc de 
l’European ballon festival.
A Canta’m un conte tro-
barem peces musicals ben 
amanides per explicar unes 
versions contemporànies 
dels contes clàssics. Un es-
pectacle per a iniciar als més 
petits al meravellós món de 
la música a través d’unes his-
tòries passades per un sedàs 
molt alegre.

Xarxa Igualada proposa 
“Canta’m un conte”

LLIBRES / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada acollirà avui 
divendres 10 de febrer a 

les 7 de la tarda la presentació 
de la Guia del Quixot per ter-
res de parla catalana. Es tracta 
d’un llibre especial que combi-
na text amb fotografies i il·lus-
tracions i que recrea el periple 
d’aquest personatge per diver-
ses poblacions catalanes per 
on passava l’antic camí Reial. 
Entre aquestes hi havia Mont-
maneu, Igualada, els Hostalets 
de Pierola i Masquefa. L’acte 
comptarà amb la presència 

de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells; el regidor de Promo-
ció Cultural, Pere Camps; les 
autores del llibre, Annabel En-
contra i Alexandra Cuadrat, i 
el fotògraf que ha fet les fotos 
de la guia, Llorenç Melgosa.
Coincidint amb la celebra-
ció dels 400 anys del naixe-
ment de Cervantes l’editorial 
Apostroph ha publicat aques-
ta edició, que també compta 
amb dibuixos de Jordi Zaldí-
var, per recrear el camí que 
va seguir el personatge literari 
per anar fins a Barcelona. Es 
tracta d’una guia turística i li-
terària de l’antic camí Reial en 

La “Guia del Quixot per terres de parla 
catalana” es presenta a la Biblioteca 

el seu pas per poblacions on es 
parla la llengua catalana: Fra-
ga, Alcarràs, Lleida, Bell-lloc, 
Mollerussa, Bell-puig, Tàr-
rega, Cervera, Els Hostalets, 
Montmaneu, Porquerisses, 
Igualada, Masquefa, Marto-
rell, Molins de Rei i Barcelo-
na. Totes elles es mencionaven 
en el mapa de 1576 d’Alonso 
de Meneses, molt popular a 
l’època i en el qual se suposa 
que es va inspirar Cervantes 
per traçar la ruta que van se-
guir el cavaller i el seu escuder 
fins a les platges de Barcelona, 
a la segona part d’El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la 
Mancha.
L’abril de l’any passat l’Ajunta-
ment d’Igualada ja va desco-
brir una placa commemora-
tiva al carrer de Cervantes en 
què es recordava que l’autor 
havia citat Igualada a la novel-
la Las dos donzellas.

LLENGUA / LA VEU 

El Servei Local d’Igua-
lada i el Servei Comar-
cal de l’Anoia obren el 

període de matriculació dels 
cursos de català per a adults 
febrer – juny 2017.
El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL) 
organitza a tot el territori 
cursos de català per a les per-
sones que volen aprendre a 
parlar en català amb fluïdesa 
i correcció (nivells bàsic i 
elemental) i per a les que vo-
len aprendre a escriure’l (ni-
vells intermedi, suficiència i 
superior). 
Els certificats de nivell expe-
dits pel CPNL són equiva-
lents oficialment als certifi-
cats de la Direcció General 
de Política Lingüística i tenen 

una correspondència amb 
els nivells del Marc europeu 
comú de referència (MECR).
Per inscriure’s a un curs cal 
acreditar el nivell que es té 
mitjançant un certificat de 
coneixements reconegut o 
bé fer una prova de col·lo-
cació. La inscripció per als 
antics alumnes és a partir del 
14 de febrer. Les proves i la 
inscripció general es fan del 
16 al 24 de febrer, de 10 a 14 

h, i el 15 i 22, de 10 a 2 h i 
de 17 a 19 h, al c. Lleida, 78 
(Ig-nova). 
Hi ha una reducció del 70 % 
de la matrícula a aturats i del 
50 % a pensionistes, jubilats, 
famílies nombroses i mono-
parentals.
El Servei Comarcal de Català 
de l’Anoia ofereix cursos de 
nivells intermedi i suficièn-
cia en la modalitat en línia a 
través de la plataforma Parla.
cat. La inscripció és el 14 i 21 
de febrer, de 10 a 14 i de 17 a 
19 h. Els dies 16, 17, 23 i 24 
de febrer, de 10 a 14 h. Per 
a altres tardes: hores convin-
gudes. 
Per a més informació podeu 
adreçar-vos al Servei Local de 
Català d’Igualada –c. Lleida, 
78, o al Servei Comarcal de 
l’Anoia, pl. Sant Miquel, 5. 

Nova oferta de cursos 
de català per a adults

Coincidint amb la 
celebració dels 400 

anys del naixement de 
Cervantes, l’editorial 
Apostroph ha publi-

cat aquesta edició que 
compta amb els dibui-

xos de Jodi Zaldívar
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

L ’any 2017 és molt es-
pecial per als Moixi-
ganguers d’Igualada, 

que començaran temporada 
estrenant el que serà el seu 
nou gran local, les antigues 
cotxeres de la Hispano Igua-
ladina, a l’Estació Vella; és un 
emblemàtic edifici modernis-
ta d’Igualada, del primer terç 
del segle XX, obra de l’arqui-
tecte Josep Pausas i Coll; està 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Local i forma part de l’in-
ventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de la Generalitat de 
Catalunya. Mantenint intacta 
la significativa façana, a par-

tir d’ara Les Cotxeres es con-
verteixen en un espai ampli i 
diàfan, amb servei de menja-
dor, i obert a tota la població 
que s’hi vulgui apropar tant 
per fer castells com per gaudir 
d’un centre agradable i actiu 
i adreçat al món associatiu i 
cultural. De fet els Moixigan-
guers d’Igualada es posen al 
servei d’aquells col·lectius que 
en vulguin fer ús per tal de 
gaudir-ne conjuntament.

El tret de sortida del curs en 
aquesta nova casa es dona-
rà el proper divendres 17 de 
febrer a partir de les 20.30 h 
del vespre, quan començaran 
els assajos amb una primera 
presa de contacte amb l’espai, 
un sopar obert a tothom (amb 
un preu de 4 euros) i la pre-
sentació de la temporada, que 
estarà plena de diades signi-
ficatives i amb les principals 
colles del país. La inaugura-

ció oficial de Les Cotxeres, 
però, es farà el diumenge 19 
de març, amb una important 
diada castellera i una jornada 
lúdica i cultural. A partir del 
17 de febrer, els Moixigan-
guers assajaran a Les Cotxe-
res dues vegades per setmana, 
els dimecres i els divendres, 
amb algunes particularitats: 
cada dimecres a les 19 h, com 
l’any passat, es farà un assaig 
d’una hora obert a tothom 

però especialment dedicat 
a la canalla, d’una banda, i a 
les persones que vulguin mi-
llorar tècnicament en la seva 
posició, de l’altra. A les 20 h 
començarà l’assaig general 
fins a les 22 h. Pel que fa als 
divendres, hi ha una novetat 
respecte a temporades ante-
riors: l’assaig de pilars. Amb 
l’objectiu d’ampliar i millorar 
la gamma de pilars que té la 
colla, cada divendres de 21.30 
h a 22 h es farà un assaig espe-
cífic de pilars, i a les 22 h co-
mençarà l’assaig general fins 
a les 00 h. Els Moixiganguers 
conviden a tothom a gaudir 
del seu nou local social a par-
tir del divendres, 17 de febrer.

Els Moixiganguers estrenen 
la temporada 2017 a Les Cotxeres

Nova seu dels Moixiganguers d’Igualada a les antigues cotxeres de la HIspano, a l’Estació Vella. /

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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CULTURA / LA VEU 

D esprés de l’èxit de les 
dues passades edi-
cions de la proposta 

d’acció cultural “7 d’experièn-
cies” que la Biblioteca de Piera 
va encetar fa un any, s’inicia ara 
un tercer cicle d’aquesta inicia-
tiva que sota el paraigües d’una 
diversa programació convida 
a gaudir de les experiències 
de professionals experts en 
diferents àmbits i disciplines. 
Seran tots els dijous del 16 de 
febrer al 30 de març, a les 7 de 
la tarda.
Les sessions, sempre que hi 
hagi l’oportunitat, es vincula-
ran a una entitat, professional, 
associació o establiment co-
mercial de la vila qui en farà 
la presentació i estaran relaci-
onades amb accions paral·leles 
a la mateixa biblioteca, abans i 
després, amb l’objectiu de pro-

mocionar el fons bibliogràfic i 
documental
El cicle inclourà participacions 
destacades com la del periodis-
ta i escriptor Martí Gironell, el 
llibreter Guillem Terribas, els 
divulgadors científics Màrius 
Belles i Daniel Arbós autors 
del títol Pa ciència, la nostra o 
l’Adam Martín periodista i di-
vulgador sobre alimentació i 
hàbits saludables. 
Amb l’objectiu d’atraure nous 
públics amb interessos dife-
rents, apropar la biblioteca a la 
ciutadania, fer xarxa munici-
pal i contribuir a la promoció 
econòmica, “7 d’experiències” 
és i vol ser sinònim de noves 
formes de fer cultura, de noves 
formes d’aprendre al llarg del 
temps i de les ganes i emocions 
que ens embarguen en conèi-
xer les experiències i aprentat-
ges de persones en la seva tra-
jectòria professional.

El títol del conte de l’escriptor 
britànic Nick Sharratt serveix 
de fil argumental per aquest 
taller manual que amaga mol-
tes històries de personatges de 
contes populars ben coneguts. 
Els participants crearan un te-
atre d’ombres basat en el llibre 
i en les diverses anècdotes que 

explica. 
Serà el divendres 24 de febrer a 
les 18h a la Biblioteca de Piera. 
L’activitat s’adreça a nens i ne-
nes de 3 a 6 anys i les inscrip-
cions es poden formalitzar a la 
mateixa biblioteca a partir del 
10 de febrer. La participació és 
gratuïta. 

Un bosc ple de boira, taller a Piera

Nou cicle del 7 
d’experiències a Piera

HISTÒRIA / JOSEP ELIAS 

El XVè Premi Internaci-
onal d’Història del Car-
lisme, ha estat atorgat a 

Agustín Pacheco Fernández i 
Francisco Javier Suárez de la 
Vega, pel treball que conjun-
tament estan realitzant sobre: 
Wils y el batallón de Zuavos 
Carlistas 1873-1874.
Els autors fan investigació so-
bre l’holandès Ignace Wils i 
el seu germà August, que van 
venir a lluitar a favor de Don 
Carlos, havent mort, el primer 
d’ells, en la presa d’Igualada, 
per les forces carlistes.
Ens consta que, precisament, 
les informacions sobre aquest 
personatge, aparegudes a la 
premsa igualadina, i la valu-

osa documentació que els ha 
facilitat, Marta Vives, la direc-
tora de l’Arxiu Comarcal, fo-
ren motiu per a que, ambdós 

Premiada una recerca sobre Ignasi  
Wils, carlista que morí a Igualada

historiadors, s’engresquessin 
a desenvolupar un aprofundi-
ment en la biografia del perso-
natge i a escatir el paper que 
va tenir en aquell conflicte 
bèl·lic. Una tasca de recerca, 
que ha estat premiada, unà-
nimement, per un competent 
Jurat, format per prestigiosos 
historiadors i periodistes, que 
va emetre el seu fallo, al Mu-
seo del Carlismo, d’Estella.
El Premi el promou la Fun-
dación Ignacio Lerramendi, 
i està dotat amb sis mil euros 
i la publicació del llibre, que, 
probablement, serà traduït 
a diversos idiomes, donat el 
caire internacional del tema. 
Una història que tindrà, sens 
dubte, un capítol amb escenari 
igualadí.

TEATRE / LA VEU 

L a Companyia Esco-
mesa estrenarà la seva 
primera producció, Es-

tralls, aquest diumenge 12 de 
febrer a les 18 hores al Cen-
tre Unió Agrícola d’Òdena. 
Escomesa és una companyia 
jove de teatre, formada per 
deu anoiencs ex-alumnes de 
l’Institut Joan Mercader que 
havien format part del taller 
de teatre i a qui uneix la vo-
luntat de seguir actuant. Els 
dirigeix Tàtels Pérez, actriu 
de la Cia Les Llibertàries, amb 
qui va estrenar Llibert, obra 
guanyadora de diversos pre-
mis de crítica teatral. Estralls 
és una obra de Jordi Casano-
vas que parla del poder anor-

reador de la guerra, un tema 
eternament actual i silenciat; 
i des de la companyia assegu-
ren que no deixarà indiferent. 

La companyia Escomesa presenta el 
seu primer treball “Estralls”

L’entrada no té un preu defi-
nit, sinó que l’estableix l’espec-
tador a posteriori, pel mètode 
de taquilla inversa. 

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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L ’Ajuntament d’Igualada 
convoca per cinque-
na vegada el Concurs 

d’Aparadors Comercials, amb 
motiu de la 28ª edició de La 
Mostra d’Igualada - Fira de 
Teatre Infantil i Juvenil. La 
iniciativa vol contribuir a di-
namitzar l’activitat comercial 
i, alhora, celebrar d’una mane-
ra més visual aquest esdeveni-
ment, que tindrà lloc del 30 de 
març al 2 d’abril a la capital de 
l’Anoia. El període d’inscrip-
ció ja és obert i es tancarà el 
proper dia 19 de febrer.
En el concurs hi poden parti-
cipar tots els comerços d’Igua-
lada que decorin el seu apa-

rador amb motius relacionats 
amb la imatge d’aquest any: 
una “monstra” envoltada de 
personatges imaginaris, com 
ara uns ratolins, un conill, una 
aranya o un chihuahua. S’ator-
garan tres premis als millors; 
el primer estarà dotat amb 500 
euros, el segon amb 300 euros i 
el tercer consistirà en la grava-
ció i l’emissió d’una falca publi-
citària a l’emissora municipal 
Ràdio Igualada 103.2 FM.
A més, aquest Concurs d’Apa-
radors torna a anar lligat, un 
any més, amb el Joc del Co-
merç de La Mostra, que pro-
posa un repte als infants de la 
ciutat. Els establiments ama-
garan a l’aparador els animals 
de la imatge de La Mostra 

2017. Els infants participants 
hauran d’identificar com a 
mínim quinze comerços que 
tinguin aquests animals i lliu-
rar la butlleta de participació a 
Punt d’Informació de La Mos-
tra, a la Plaça de Cal Font, o al 
Punt d’Informació Cultural i 
Turística municipal, al c/ Gar-
cia Fossas, 2. Se sortejarà una 
tauleta digital entre tots els 
participants.
Tots els comerciants que hi 
vulguin participar poden con-
sultar les bases del concurs 
al web de l’Ajuntament www.
igualada.cat o a www.lamos-
traigualada.cat i formalitzar 
la inscripció a través del por-
tal e-tràmits de l’Ajuntament 
d’Igualada.

L’Ajuntament convoca una nova edició 
del Concurs d’Aparadors Comercials de 
La Mostra d’Igualada

LLIBRES / LA VEU 

M és de cent persones 
van omplir la sala 
d’actes del Museu 

Molí Paperer de Capellades 
per poder veure i escoltar els 
tres ponents convidats per 
la presentació de l’Atles de la 
Corrupció als Països Catalans. 
Per una banda si trobava en 
David Fernàndez, periodista 
i ex-diputat al Parlament de 
Catalunya per la CUP, l’escrip-
tor Julià de Jodar i també el 
periodista Àlex Romaguera.
Aleix Auber, com a repre-
sentant de Vila de Capella-
des-CUP i alcalde de cape-
llades, va presentar l’acte i els 
tres ponents. Ells han estat 

impulsors d’aquest projecte 
que pretén radiografiar les 
trames i casos de corrupció 
en territori català. Tant el fi-
nançament il·legal de partits 
o els casos de corrupció ur-
banística van ser les protago-
nistes, passant pel cas Pujol a 
les trames dels grans partits 
catalans i les connexions amb 
favors, enriquiment personal 
o narcotràfic.
Aquest projecte, com van ex-
plicar, s’ha pogut elaborar 
gràcies a la col·laboració de 
moltíssims espais socials i po-
lítics, i sobretot gràcies a mol-
tes persones a títol individual 
i una recerca de dades abso-
lutament excepcional. Vila 
de Capellades-CUP va ser un 

dels mecenes que va ajudar a 
fer realitat el projecte a través 
de la ja coneguda participació 
econòmica de verkami.
Van destacar que tot aquesta 
informació també es pot cer-
car a la web llumsitaquigrafs.
cat i tenir la oportunitat de re-
córrer a la gran quantitat d’in-
formació que hi podeu trobar, 
que és oberta a tothom.
L’acte va comptar amb una 
recta final oberta a la interven-
ció del públic, que va poder 
interaccionar amb els ponents 
i preguntar sobre els casos de 
corrupció, el referèndum o els 
pressupostos de la Generalitat 
entre d’altres qüestions. Es va 
donar per finalitzat a un quart 
de deu de la nit.

Presentat a Capellades el projecte 
“Llum i taquígrafs”

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge tin-
drà lloc un 
nou concert 

organitzat pels Amics 
de la Música dels Hos-
talets de Pierola. En 
aquesta ocasió anirà 
a càrrec del Cor de 
Cambra de Granollers, sota la direcció de Josep Vila i Jover 
que proposen un recorregut per les músiques tradicionals 
d’arreu del món. El concert serà a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres i l’entrada té un preu de 8 euros.
El Cor de Cambra de Granollers neix el 1996 amb l’escola 
de música creada aquell mateix any en el marc de la Societat 
Coral Amics de la Unió, entitat dedicada des de 1877 a la 
promoció i difusió de la música coral.
El seu repertori és molt ampli i comprèn obres de diversos 
gèneres, èpoques i estils: polifonia religiosa i profana, bar-
roc, classicisme, romanticisme, música contemporània i 
cançons tradicionals d’arreu del món.

Concert del Cor de 
Cambra de Granollers als 
Hostalets de Pierola

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge passat dia 5 
de febrer, l’església de 
la Tossa de Montbui 

s’omplí a vessar per celebrar la 
tradicional festa de la Cande-
lera i de sant Blai, amb la mis-
sa i repartiment de candeles i 
posterior benedicció de fruits. 
Aquesta festa és organitzada 
per la Fundació de la Tossa 
de Montbui amb el suport del 
Consorci de la Tossa.
El celebrant Josep M. Pujol 
explicà amb el seu habitu-
al tarannà planer i cordial, la 
gènesi d’aquesta tradició, fruit 
de diverses cultures, que s’anà 
configurant com la festa de 
la llum, atès la dita evangèli-
ca “vosaltres sou la llum del 
món”. També feu referència 
en el compromís de la prope-
ra campanya de Mans Unides 
que explicita que un terç del 
nostres aliments acaba a les 
escombraries, mentre 800 mi-
lions de persones continuen 

patint fam al món.
Com es tradicional, els cants 
de la missa foren a càrrec 
de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada sota la direcció de 
Coni Torrents, que inicià el 
repertori amb Mare santa del 
Redemptor, d’Albert Taulé. 
Actuà de salmista Rafi Pérez. 
S’interpretaren peces de Va-
lentí Miserachs. A l’ofertori es 
va cantar Benaurada! de Joan 
Martínez Colàs i a la comunió 
Vós heu passat vora l’aigua de 
Cesari Gabarian. S’acabà amb 
els Goigs a la Mare de Déu de 
Gràcia de la Tossa. Durant el 
besamans a la Verge es repartí 
una almosta d’avellanes a tots 
els assistents.
Els donatius dels fruits donats 
pels assistents es lliuraren a la 
Llar del Sant Crist. També es 
sortejà una panera i un tortell. 
Prèviament s’inaugurà l’ex-
posició “Rosich a l’aire lliure 
2005-2006” de l’artista i dis-
senyador gràfic igualadí Josep 
M. Rosich.

La Candelera omplí la Tossa

La Coral de Santa Maria amb el celebrant Mn. Josep M. Pujol. /
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A ctualment, aquest 
és un món de dades. 
Què vol dir això? 

Com es generen les dades? 
Què són ben bé? Què passa a 
les xarxes socials? Les dades 
aporten coneixement, però 
com? A qui més en donen, 
d’informació o coneixement? 
Com funcionen xarxes socials 
com Facebook i què implica 
deixar-hi una empremta virtu-
al? Aquestes són algunes de les 
qüestions que s’aniran plante-
jant al llarg de la visita i del 
taller experimental Nosaltres 
al ciberespai que aquest diu-
menge, 12 de febrer, a les 12h, 
el Museu de la Pell d’Igualada 
ofereix a l’entorn de l’exposició 
Immersos en les dades. (Una) 
adaptació de l’exposició ‘Big 
Bang Data’ del CCCB.
La conceptualització d’aques-
ta activitat correspon a La 
Mandarina de Newton, una 
empresa amb una remarcable 
experiència en els camps de 
la ciència, la tecnologia, l’art i 
el disseny, en la promoció de 
l’aprenentatge i la cultura de 
la innovació per a la millora 
de les capacitats estratègiques, 

adreçant-se a públics de totes 
les edats. Aquest taller, d’una 
hora i mitja de durada, s’adre-
ça a famílies amb infants a 
partir de 6 anys. La participa-
ció és amb entrada lliure i està 
condicionada a l’aforament 
del taller.

Exposició Immersos en les 
dades
Olga Subirós i José Luis de 
Vicente, que van comissari-
ar l’exposició Big Bang Data, 
produïda pel CCCB el 2014, 
són també els responsables de 
la versió itinerant Immersos 
en les dades, amb què el Mu-
seu de la Pell obre la seva pro-
gramació d’exposicions tem-
porals per al 2017. En ella es 
donen a conèixer els trets més 
significatius i destacats del que 
suposa la producció de dades 
en quantitats massives en tant 
que un dels fets fonamentals 
dels temps actuals.
Mentre que al llarg dels últims 
quinze anys el cost d’emma-
gatzemar informació digital 
ha disminuït enormement, 
el nombre de dispositius que 
capten, produeixen i transme-
ten dades s’ha multiplicat de 
manera exponencial. La vas-

El Museu d’Igualada 
ofereix el taller familiar 
“Nosaltres al ciberespai”

ta infraestructura industrial 
que es desplega arreu del món 
per emmagatzemar memòri-
es, paraules, imatges i actes ja 
requereix el 2% del consum 
energètic mundial. L’explosió 
de les dades creix desenfrena-
dament, sense que ningú no 
en pugui veure la fi.
L’exposició, organitzada pel 
Programa d’Arts Visuals de la 
Diputació de Barcelona en col-

laboració amb l’Ajuntament 
d’Igualada, es pot visitar amb 
entrada gratuïta i en horari de 
dimarts a divendres de 10 a 
14h, dijous i divendres de 16 
a 20h, i dissabtes, diumenges i 
festius d’11 a 14h.

Altres activitats previstes
Encara queden places per al 
taller per a majors de 55 anys 
anomenat (Re)cerques a Goo-

gle a estudi, que tindrà lloc el 
dimarts, 14 de febrer, de 17 a 
18:30h. També és gratuït i cal 
fer la reserva prèvia al 93 804 
67 52 o a m.igualada@diba.
cat. En el marc de l’exposició 
ja s’han ofert visites i confe-
rències dels seus comissaris 
i una Cryptoparty, a més del 
programa destinat a alumnes 
de primària, secundària, bat-
xillerat i cicles formatius.

Aquesta iniciativa permetrà posar a l’abast dels més petits el món de les 
dades, les xarxes i la informació digitals

CULTURA / LA VEU 

E ls alumnes i les alum-
nes de 2n de primària 
de les escoles: Acadè-

mia Igualada, Ateneu Iguala-
dí, Dolors Martí, Emili Vallès, 
Escola Pia, Gabriel Castellà, 
Garcia Fossas, Mare del Diví 
Pastor i Mowgli, d’Igualada i 
l’escola Marta Mata, de Vila-
nova del Camí ja estan a punt 
de participar a la Unitat Di-
dàctica Interdisciplinària que 
organitza l’ajuntament d’Igua-
lada amb la col·laboració de 
les escoles municipals d’ense-
nyaments artístics i el suport 
de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí, i que es farà la pro-
pera setmana a Can Papasseit 
(Vilanova del Camí).
La Unitat Didàctica Interdis-
ciplinària és una activitat pe-
dagògica de formació i d’as-
sessorament que es dirigeix 
als mestres especialistes de 
música i als mestres especi-

alistes de plàstica de 2n curs 
de primària de les escoles 
d’Igualada i de Vilanova del 
Camí, per tal de dur a terme 
una activitat comuna amb 
l’alumnat de les escoles que hi 
participen.
Enguany les activitats de 
formació han estat un taller 
d’expressió, moviment i per-
cussió corporal a càrrec Kike 
Cuadros: actor, ballarí, músic 

i professor; i un taller d’indu-
mentària, maquillatge i fabri-
cació de tòtems, a càrrec de 
Patrícia Picón: llicenciada en 
Belles Arts, il·lustradora, dis-
senyadora i professora de l’es-
cola d’art Gaspar Camps. Tots 
dos tallers estan relacionats 
amb els quatre elements: aire, 
aigua, foc i terra ja que són el 
punt de partida del viatge que 
proposa la UDI d’enguany.

Un viatge ple d’emocions

El dia 11 de febrer a les 12 
del migdia tindrà lloc al Por-
tal del Llevador la presenta-
ció del llibre Indianes.
El llibre reprodueix una col-
lecció de dibuixos d’indianes 
dissenyats per ser estampats  
i un receptari de colorants 
naturals de dos-cents anys 
d’antiguitat, que procedeixen 
d’una antiga fàbrica d’india-
nes d’Igualada.  Es tracta del 
Llibre de Mostres  i del Llibre 
de colors, de la fàbrica de Jo-
sep Anton Fàbregas.
El text introductori sobre 
les indianes i la recreació de 
quin seria el resultat visu-
al en estampar els dibuixos 
complementen i expliquen 
la importància d’aquests dos 
documents.

Presentació del llibre 
“Indianes” al Portal 
del Llevador



54  |  CULTURA Divendres, 10 de febrer de 2017

MÚSICA / PEP TORT 

C omencen de nou les 
Músiques de Butxaca. 
I aquesta és una edi-

ció especial. Especial perquè fa 
vint anys, per allà el 1997, co-
mençaven els concerts i ja no 
s’han aturat (i que duri!).
Tot l’extens equip de les Músi-
ques han programat per aques-
ta edició dos primers concerts 
pel record i per la celebració. 
Començaven aquest divendres 
amb el retorn d’Après Minuit, 
la banda  del canadenc Cece 
Giannotti, i continuarà el dia 
24 de març amb el també re-
torn dels enyorats Princess  Of  
Time, la banda de Jazz i Funk, 
cosmopolites i elegants que 
ho va iniciar tot al febrer del 
97, els que van fer el primer 
concert de tots. Es dona la cir-
cumstància que les Princes es 
van dissoldre com a formació 
fa uns anys i es retrobaran es-
pecialment per l’ocasió. Una 
oportunitat realment única 
per gaudir i pel record el pro-
per 24 de març. Jo no m’ho 
perdria...
Però bé, avui no toca parlar 
dels que ha de venir, sinó de 
la magnifica nit de música i 
energia que ens van regalar 
els Après Minuit el divendres 
passat.  El Cece i els seus varen 
tornar a Igualada amb tota la 
força i tota la intensitat a la que 
ens tenen acostumats. Com ex-
plicar la música del Cece, can-
tant de veu especial, guitarrista 
magnífic i preciosista, compo-
sitor riquíssim, productor, au-
tor de no poques de les músi-
ques dels anuncis que hem vist 
a la tele en els darrers anys...? Si 
ja l’heu vist en altres ocasions, 
poca cosa podré afegir al que 
ja heu constatat. Si encara no el 

coneixeu, serà difícil que us ho 
pugui dibuixar correctament... 
Busqueu-los a les plataformes 
o les webs www.apresminuit.
cat i www.cecegiannotti.com/ i 
escolteu, escolteu.
De debò que va ser un concert 
especial, molt bo. Intens i llu-
minós, especial, ple de matisos 
i de gir. Es noten els anys de 
feina de tots plegats (l’incom-
bustible Andreu Chaparro a la 
bateria, sempre amb el Cece, 
aportant el toc just i precís al 
ritme de les cançons, efectiu i 
precís com pocs; el Matias Mí-
guez, al baix, que té un posat 
de com qui passa per allà per 
casualitat i com si tot plegat 
no anés amb ell, però hi és, a 
fe de déu que hi és! i vesteix i 
repunta i omple el sotabosc de 

cada cançó com  pocs... El Ga-
briel Mastronardi als teclats, 
un descobriment per a mi, ri-
aller i inquiet, ple de matisos 
i contrapunts; i per completar 
el conjunt i enriquir-lo més 
encara, la presència sempre 
imponent, sempre rica, sem-
pre magistral del gran Joan 
Pau Cumellas a les harmòni-
ques, el millor harmonicista 
que mai he vist, el que domina 
els registres i omple i remarca, 
i contesta, i dialoga, i enri-
queix...) per mi la combinació 
Joan Pau-Cece és de les més 
espectaculars que he vist en 
temps. Es complementen, s’en-
riqueixen, es motiven mútua-
ment i el resultat és certament 

espectacular.
Après Minuit presentaven el 
seu darrer projecte Exodus to 
the Promise Land, “un espec-
tacle musical que posa banda 
sonora al viatge llarg i esgo-
tador que s’ha vista obligat a 
emprendre bona part del po-
ble sirià”, amb cançons noves 
i d’altres de projectes anteriors 
(Dejà Voodoo, Pivot Point...), 
amb les composicions a les que 
en té acostumaments el Cece, 
plenes de detalls i intensitats 
variades, mesurades i intenses 
alhora (encara que sembli una 
contradicció, guitarreres, ro-
queres, mediterrànies, criolles, 
farcides sempre de llums, insi-
nuadores quan toca, en anglès, 
en francès, en italià... i, amb 
la riquesa constant de les har-
mòniques del Joan Pau, amb 
tot el seu ventall riquíssim de 
contrapunts “bluseros”, que es 
capaç no tan sols d’acompa-
nyar magníficament, sinó de 
convertir un instrument tant 
petit i que normalment passa 
tan desapercebut com l’har-
mònica, en un autèntic solista 
de primera categoria, sempre 
intens, sempre concentrat, 
sempre allà.
I realment he de remarcar que 
el divendres els vaig veure a 
tots cinc especialment moti-
vats, especialment intensos, 
especialment comunicadors. 
Ens van saber encomanar 
l’energia que duien i ens van 
fer gaudir d’una nit de les bo-
nes, de les que penses que ha 
valgut realment la pena deixar 
la comoditat del sofà per anar 
a gaudir d’una altra nit màgica 
a l’Ateneu. I en van...?
Bé! El concerts del 20è ani-
versari van començar d’una 
manera realment espectacular. 
Que continuï la festa!

MÚSIQUES DE BUTXACA

20 anys de Músiques. 
Primer concert, primer encert

De debò que va ser 
un concert especial, 
molt bo. Intens i llu-
minós, especial, ple 
de matisos i de girs

DISSENY / LA VEU 

L ’escola municipal d’art i 
disseny Gaspar Camps 
ha col·laborat amb 

l’empresa igualadina Aldo 
Martins amb el disseny, pa-
tronatge i confecció dels 
complements en cuir que 
l’empresa va desfilar al 080 
Barcelona Fashion el passat 
divendres 3 de febrer al Tea-
tre Nacional de Catalunya.
Aquests complements de 
moda en cuir han estat cre-
ats i confeccionats pels alum-
nes de primer i segon curs 
del singular cicle formatiu 
professionalitzador de grau 
mitjà d’Artesania de Comple-
ments de cuir, cicle formatiu 
vinculat a la moda i la pell únic a Catalunya amb titulació 
oficial que ofereix l’escola municipal d’art i disseny Gaspar 
Camps d’Igualada, coneguda com La Gaspar. 
Dins aquest cicle s’imparteix el mòdul de Taller de pell on es 
treballa de forma pràctica dins un taller, a la mateixa escola, 
equipat amb altes prestacions i dotat de l´última tecnologia 
així com de tot el material artesanal necessari per confeccio-
nar qualsevol tipus de producte en pell de forma professional. 
Per a més informació sobre els estudis d’Artesania de 
Complements de Cuir, trucar a l’escola 93.805.52.62 o :
https://escolagasparcamps.org

L’escola d’art i disseny 
La Gaspar, present al 
080 amb Aldo Martins

CULTURA / LA VEU 

U n tresor anomenat...aigua”  era el títol de la sessió 
d’AUGA de dilluns passat. Un tema més acadèmic 
que els anteriors en aquest trimestre, però que va re-

sultar -i agradar- molt. Perquè d’aigua hi ha la que hi ha. I 
d’aigua capaç de ser beguda i/o de ser tractada i beguda n’hi ha 
molta menys i en tot cas molt poca. Poquíssima aigua i dismi-
nuint, encara que sigui  mínimament, mentre la població del 
món augmenta. Tot això ho va explicar de forma entenedora i 
distreta Àngel Massallé. I el proper dilluns, desprès de l’èxit del 
curs passat, torna la música d’en Pau Fuster.

L’aigua... un tresor!, 
xerrada a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“FORMES, TEXTOS, LLENGUATGE”, 
de Miguel Sánchez Quesada 

L a  inauguració, el passat dia 1, 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions, de l’exposició de les úl-

times creacions de l’artista igualadí 
Miguel Sánchez Quesada, reunides 
amb el reclam de: “Formes, textos, 
llenguatge...”, va ser un acte prou 
concorregut que va comptar amb la 
presència del regidor de cultura, Pere 
Camps, i de la regidora d’ensenya-
ments artístics,  Maribel Cuadras, a 
més de la directora de l’Escola muni-
cipal d’Art i Disseny Gaspar Camps, 
Raquel Camacho.        

Miguel Sánchez Quesada és un igua-
ladí, llicenciat en Belles Arts, que ha 
estat professor de secundària de di-
versos instituts fins al moment de la 
seva jubilació, ja fa alguns anys; una 
circumstància -en el gaudi del temps 
i del lleure- que li ha permès de lliu-
rar-se plenament i de manera més 
sovintejada a l’activitat creadora. 
Tanmateix, han estat diverses expo-
sicions i l’exhibició de la vasta obra 
que té al seu haver el que, de fet, ha 
contribuït a identificar-lo com a un 
artista d’una notable singularitat i, 

summament, polifacètic en 
la seva producció.  
Aquesta mostra d’unes va-
riades realitzacions gràfi-
ques d’aquests últims anys, 
en el seu conjunt, apunta a 
ser una magnifica invitació 
a què des del teu posicio-
nament -en tant que obser-
vador/a- et sentis com for-
mant part de les mateixes 
creacions -per tu- obser-
vades. Òbviament, aques-
ta particular avinentesa 
te la concedeix el fet que 
es tracta d’una obra ober-
ta i expansiva, susceptible 
d’admetre diverses lectures; 
que l’allunyen, emperò, de 
concepcions extremes: no 
es tracta ni d’unes figuraci-
ons massa categòriques ni 
d’unes abstraccions d’idees 
o estats massa conceptuals.
Tanmateix, a tothora i obra 
rere obra, se’t fa palès l’ex-

traordinari domini de l’artista en el 
maneig de les diferents possibilitats 
tècniques de les arts gràfiques, defu-
gint tant aviat de  qualsevol disciplina 
com de llicències resoltament arbi-
tràries. En aquest sentit, en mig d’una 
completíssima varietat de destreses i 
habilitats creatives, l’orientació que et 
proposa cada realització creativa et 
suggereix la descoberta de les parti-
culars preferències comunicatives de 
l’autor. A l’abast de qualsevol, doncs, 
la simplicitat d’uns materials: paper 
de diari, porcions i esbossos de di-
buixos senzills, fragments de foto-
grafies, textos impresos, textures in-
terrompudes de papers, collages, etc., 
constitueixen els elements essencials 
per a posar en valor o prioritzar una 

CULTURA |  55Divendres, 10 de febrer de 2017

EL SIRENI DE STA 
MARIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

OLIS
M. Dolors Lampreave
En aquesta mostra l’artista, que es 
defineix com a pintora autodidac-
ta, presenta els seus treballs a l’oli .
Del 24 de gener al 10 de març al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central. 

DARRERS TREBALLS
Mostra de l’obra en pintura de 

Juan Sabuquillo.
Del 4 al 26 de febrer a les Voltes de 
Casa Bas de Capellades 

FORMES, TEXTOS, 
LLENGUATGE
Miguel Sánchez Quesada 
L’autor ens mostra una nova pers-
pectiva de contemplar alguns ele-
ments que componen la imatge gra-
ficoplàstica.
De l’1 al 12 de febrer a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

NOMS ROBATS. TÀSSIES
Mostra de les il·lustracions del llibre 
”Noms robats”. Un relat dur i poètic 
alhora que fa reflexionar sobre l’as-
setjament escolar.
Del 12 de gener a l’11 de febrer al ves-

tíbul de la Biblioteca Central.

IMMERSOS EN LES 
DADES
[Una] adaptació de l’exposició “Big 
Bang Data” del CCCB
Aquesta exposició explora els efectes 
de la dadificació del món, un procés 
tan determinant al segle XXI com ho 
va ser l’electrificació al segle XIX.
Del 13 de gener al 19 de febrer a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell.

PROJECTES FINALS 
DE GRÀFICA 
PUBLICITÀRIA 
Mostra dels treballs que han presen-
tat els alumnes que ja han completat 
el cicle formatiu de grau superior de 
gràfica publicitària ho va ser l’elec-
trificació al segle XIX.

Del 6 al 24 de febrer a la sala d’ex-
posicions de La Gaspar.

COL·LECTIVA 
D’ARTISTES 
POBLATANS
Mostra de pintors i pintores locals. 
Homenatge a una de les seves im-
pulsores, Pepita Vilamajó.
Del 2 al 19 de febrer a la sala mu-
nicipal d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de pa-
per o que utilitzen el paper com a 
matèria primera.
Del 12 de novembre al 19 de febrer 
al Museu Molí Paperer .

EXPOSICIONS

inventiva, un pensament per damunt 
d’uns procediments tècnics, de re-
truc altament enginyosos. En defi-
nitiva, el resultat és una clamorosa i 
sorprenent mostra de  lletra impresa, 
formes, siluetes,  manuscrits, là-
mines, ... des d’una perspectiva dife-
rent de la convencional i, en algunes 
ocasions, des d’un admirable angle 
invertit.
I, al capdavall, no tardes a endevi-
nar que -per al Miguel- la imagina-
ció és una mena de múscul que des 
de la infantesa va guanyant pas a 
pas, i indistintament, consistència i 
elasticitat;  esquivant interferències 
malsanes que li segrestarien clarivi-
dència o fermesa davant la iniciativa 
creadora. 



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

La Plaça del Pilar amb el Carrer Nou

Un popular fotògraf

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

Una mirada inexcusable: la confluència de la 
Plaça de El Pilar amb el Carrer Nou, la casa 

natal de Sor Rita Mercader i Mussons
Rita Mercader i Mussons va néixer l’11 de desem-
bre de 1847, a la ciutat d’Igualada, a la casa número 
55, del carrer Nou, just en la confluència d’aquesta 
via amb la plaça de El Pilar. Era filla d’una família 
nombrosa, formada per set germans. De primer, va 
estudiar al Col·legi igualadí de les Mares Escolàpies, 
i després al Convent de les Germanes Carmelites, de 
Balaguer. Amb tan sols divuit anys, el 23 de maig de 
1865, va ingressar com a postulant a l’Hospital de 
Lleida i, al cap de dos mesos, va entrar al Reial Novi-
ciat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, 
de Madrid; on el 8 de desembre va rebre l’hàbit dis-
tintiu o “santa librea”. Seguidament, un any més tard, 
va ser traslladada a la Inclusa de la beneficència de 
Múrcia, en data d’un 20 de gener, esdevenint-ne la 
secretària del registre d’expòsits. El 4 d’agost de 1870 
va pronunciar els seus vots religiosos. El dia  31 de 
desembre de 1872 va tornar  a Madrid, al Hospicio 
de San  Fernando, i en qüestió de mesos va ingressar 
al “Asilo de Hijos de Lavanderas de la Corte”, de Ma-
drid, un asil que gràcies a la seva mediació va passar 
a ser considerat com a un establiment benèfic, amb 
el suport econòmic de la delegació provincial. Així, a 
l’any 1876, aquesta institució va ser patrocinada per 
la Casa Reial, sota la presidència del monarca Alfons 
XIII, raó per la qual es va crear una “junta de dames” 
que en fos guardiana. I, a l’any 1890, en va esdevenir 
la Madre Priora, un càrrec que li va permetre de re-
organitzar tots els espais del centre i també projectar 
unes obres d’ampliació de l’edifici.
La proximitat i l’avinença amb la família reial va 
possibilitar que, l’aleshores alcalde d’Igualada, Joan 
Serra i Constansó, sol·licites el seu suport per a una 
demanda –des de la seva interferència- per a què la 
ciutat d’Igualada fos inclosa en la construcció de la 
línia secundària de ferrocarril entre Vilanova i la 
Geltrú i Ponts, projectada a l’any 1905. I, en qüestió 

de temps,  raons de salut i una determinant prescrip-
ció mèdica van empènyer-la a un retorn a Catalu-
nya, amb una estada temporal a Molins de Rei, i un 
breu pas per Igualada. El pas següent va ser tornar 
a Madrid, on hi va morir el 2 de juliol de 1908. La 
seva categòrica condició, en tant que una destaca-
da religiosa, va propiciar que, amb motiu de la seva 
mort, la reina Maria Cristina i el seu fill el rei Alfons 
XIII, assumissin personalment el compromís de fer 
arribar telegrames de condolença tant a la segona 
superiora del convent com als familiars de la finada; 
alhora que la infanta Maria Teresa de Borbó va visi-
tar l’Asil per a donar el condol en persona a la resta 
de germanes de la congregació.
En data pòstuma, i en consideració a una sol·li-

citud seva, el mateix any 1908, la bandera del 
Sant Crist va participar del primer centenari de 
la Batalla de El Bruc. Anys després, des del 5 de 
desembre de 1911, va ser nomenada “Filla il·lus-
tre de la ciutat d’Igualada”; mentre que, uns  tres 
anys més tard l’Ajuntament va acordar de col·locar 
a l’entrada de la seva casa natal una làpida com-
memorativa, que es va inaugurar el 24 d’agost del 
1914, en dies de  la Festa Major. Posteriorment, 
durant la Guerra Civil, aquesta placa va ser des-
truïda, essent definitivament reinstal·lada al final 
de la contesa bèl·lica. I, una dècada més endavant, 
el 31 de desembre de 1923, a un carrer del nou ei-
xample igualadí li va ser imposat el seu nom, Sor 
Rita Mercader, en honor seu.  

V a ser-ho el Joan Singla Mo-
rera, que va tenir un establi-
ment de fotografia, a la ram-

bla de Sant Isidre. Fou un home molt 
conegut, tota vegada que acudia a tots 
els esdeveniments locals, per tal de 
fer-ne el corresponent reportatge, que 
després exhibia en els seus aparadors. 
Aquesta assídua concurrència als ac-
tes celebrats a Igualada, va fer que la 
gent el comencés a conèixer, simpà-
ticament, amb el renom del “No-Do”.
Aquí, el podem veure en una carica-
tura, realitzada per Pere Puig i Josep 
M. Lladó (“Neri”), que fou publicada 
en l’opuscle, editat per ell i el seu ger-
mà, Ricard, quan el C.F. Igualada que-

dà campió de Catalunya, 1945 -1946, 
destacant-lo com repòrter gràfic del 
Club.
Cal destacar, com activitat ciutadana 
seva, el haver estat un dels 10 pri-
mers socis del C.N. Igualada, entitat 
de la qual va ser-ne President, en el 
període 1939 -1941
En la seva vida particular, era molt 
devot. Fou animador de l’Associació 
de la Vetlla Nocturna,al Santíssim,de 
Santa Maria. En la processó del Sant 
Crist d’Igualada, solia fer d’arren-
glerador de les fileres, coordinant el 
correcte desenvolupament de la re-
ligiosa desfilada, tan arrelada en el 
costumari local. 
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DIVENDRES 10
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Guia del Quixot 
per terres de parla catalana” de l’editorial 
Apostroph que recrea el camí que va se-
guir el personatge literari per anar fins a 
Barcelona.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DANSA
Igualada 
“APEX”, espectacle d’improvisació de dan-
sa i música a càrrec de tres artistes de pres-
tigi formats en les millors escoles europees 
i amb una intensa trajectòria internacio-
nal.
Divendres a les 9 del vespre a les Golfes 
del Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de Boreals. La música de 
Boreals flueix entre l’ambient electrònic, la 
IDM, i el post-rock orgànic
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Piera 
Comentari sobre el llibre i la pel.lícula 
“Deu negrets” d’Agatha Christie.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DISSABTE 11
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
Sessió d’hora del conte per a nens i nenes 
al voltant del llibre “Giraffes can’t dance”, 
by Giles Andreae.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la 
Biblioteca Central.

TEATRE
Igualada 
“Novios con solera” amb Justo Molinero
Després de l’èxit aconseguit amb ‘Ahora 
me toca a mí”, arriben Justo Molinero i Los 
Descastados amb un nou espectacle enca-
ra més divertit
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de Paul Fuster
Dissabte a les 10 del vespre a la Bastida.

MÚSICA
Igualada 
Diego Paqué i David Pozon presenten “A 
flote” on s’uneixen en aquesta acció inter-
pretativa per exhibir les seves inquietuds 
davant la normalitat i l’acceptació quotidi-
ana de fets dramàtics i constants al nostre 
voltant.
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a Artèria 
Espai d’art i tallers.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Indianes”. El llibre 
reprodueix una col·lecció de dibuixos 

d’indianes dissenyats per ser estampats i 
un receptari de colorants naturals de dos-
cents anys d’antiguitat, que procedeixen 
d’una antiga fàbrica d’indianes d’Igualada.
Dissabte a les 12 del migdia al Portal del 
Llevador.

MÚSICA
Calaf 
Festival MEB. Concert a càrrec de Tren 
Seeger.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al pub Skan-
dol.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícula per a tots els pú-
blics “Vaiana”.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

DIUMENGE 12
ACTIVITAT FAMILIAR
Igualada 
“Nosaltres al ciberespai”. Activitat en el 
marc de l’exposició Immersos en les dades. 
[Una] adaptació de l’exposició “Big Bang 
Data” del CCCB.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

TEATRE MUSICAL
Igualada 
“Canta’m un conte (tres minimusicals)” de 
la Companyia del Nyiguit
Una nova manera d’explicar-nos tres con-
tes tradicionals: El patufet, Les set cabretes 
i el llop i La rateta que escombrava l’esca-
leta
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TROBADA COUNTRY
Òdena 
Un bon pla de diumenge tarda pels amants 
de la música i el ball country. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola d’Òdena.

CINEMA INFANTIL
Piera 
Projecció de la pel.lícula per a tota la famí-
lia en català “Trolls”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

TEATRE FAMILIAR
Calaf 
Xarxa Calaf proposa “En contes d’un cove” 
de la companyia deParranda. Històries i 
contes amb cistelles, senalles, baguls i co-
ves a cabassos: res es crea ni es destrueix... 
tot es transforma!
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Concert a càrrec del Cor de Cambra de 
Granollers, sota la direcció de Josep Vila 
i Jover, en que ens proposen un recorregut 
per les músiques tradicionals d’arreu del 
món.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

CONCERT-VERMUT
Capellades 
Concert-vermut amb Cecili Ruedas i Ma-
ribel Lara.
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de La Lliga.

DANSA
Capellades 
Espectacle de dansa “Almas desplazadas” 
de Teo Barea.
Diumenge a les 6 de la tarda al teatre La 
Lliga.

TEATRE
Òdena 
La Companyia Escomesa estrenarà la seva 
primera producció, “Estralls”. Estralls és 
una obra de Jordi Casanovas que parla del 
poder anorreador de la guerra.
Diumenge a les 6 de la tarda al Centre 
Unió Agrícola.

DILLUNS 13
CONFERÈNCIA
Igualada 
Pau Fuster. L’era del swing (el  jazz que és 
balla)
Cantant, presentador i director del progra-
ma “Ganes de Jazz” i professor de Lindy 
Hop, ens farà una xerrada per transpor-
tar-nos a la Nova York dels anys 30.  Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera 
Club de lectura infantil en el que, en 
aquesta ocasió, es tractarà l’obra de Jostein 
Gaarder, “El palau de les granotes”.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMARTS 14

TALLER
Igualada 
“(Re)cerques a Google a estudi”. Aquest 
taller simula com Google ens pot arribar 
a conèixer a través de les nostres cerques. 
Activitat en el marc de l’exposició Immer-
sos en les dades. [Una] adaptació de l’ex-
posició “Big Bang Data” del CCCB
Dimarts a partir de les 5 de la tarda al 

Museu de la Pell.

CONFERÈNCIA
Igualada 
Cicle de conferències Camins de fe que 
responguin als reptes d’avui. “L’evangeli de 
Mateu” a càrrec del P. Andreu Trilla, es-
colapi.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals 
parroquials de Santa Maria.

XERRADA
Sant Martí de Tous 
Xerrada sobre “La reforma horària. Per la 
conciliació laboral i familiar” a càrrec de 
Fabian Mohedano.
Dimarts a les 6 de la tarda al Casal de 
Tous.

DIMECRES 15

BARRUFACINEMA
Igualada 
Projecció de la pel·lícula “Charlie Brown 
i Snoopy”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Piera 
Club de lectura en anglès amb el llibre 
d’Edward Morgan Forster “A passage to 
India”.
Dimecres a les 5 de la tarda a la Biblio-
teca.

CLUB DE LECTURA
Capellades 
Sessió de club de lectura per a persones 
que han llegit un mateix llibre. En aquesta 
ocasió “Puja a casa” de Jordi Nopca.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig.

DIJOUS 16

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 
Martí Gironell parlarà dels llibres de cap-
çalera, de la seva experiència lectora i dels 
llibres que més l’han influenciat com a 
persona i com a professional.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.
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Delicadesa emocional
A Tous •  Verano en Brooklyn
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RAMON ROBERT / 

D e tant en tant, el cinema in-
die nord-americà ens dona 
alguna agradable sorpresa. 

És el cas d’aquest Verano en Brooklyn 
(Little Men), pel.lícula escrita i diri-
gida per Ira Sachs, del quan ja teníem 
bon record gràcies a El amor es extraño 
(2014), aquella comèdia dramàtica en 
la que uns sensacionals John Lithgow i 
Alfred Molina caracteritzaven a un en-
tranyable i madur matrimoni gai. En 
aquesta ocasió, i també en to d’afinada 
comèdia dramàtica, Ira Sachs ens pro-
posa un relat sobre dos nois d’orígens 
diferents que conviuen i es fan amics 
en un edifici de Brooklyn. Però la seva 
amistat es posarà a prova quan les se-
ves respectives famílies s’enfrontin per 
l’arrendament d’una botiga.
Molt rica en caràcters humans i plena 
de delicadesa emocional, la pel·lícula 
presenta algunes majúscules interpre-
tacions (especialment de Greg Kinnear 
i Paulina García) i arguments més que 
suficients per justifiquen el seu visio-
nat. Pot semblar una miniatura (plena 

Carallots enamorats
• No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas

Cicle Gaudí
RAMON ROBERT / 

Ara mateix, el cinema espanyol 
té dues cartes guanyadores: el 
cinema policíac i la comèdia. 

Algunes de les millors pel·lícules espa-
nyoles (i catalanes, ja que en aquest cas 
la producció és catalana) dels darrers 
anys pertanyen al cinema negre o po-
licíac. I algunes de les pel.lícules més 
ben rebudes pel públic han estat comè-
dies, cas de Ocho apellidos catalanes o 
de Ahora o nunca, les dues amb Dani 
Rovira de protagonista. Ara s’estrena 
una nova comèdia romàntica de la ma-
teixa corda, i tot sembla apuntar que 
farà diana en taquilla. El seu títol: No 
culpes al karma de lo que te pasa por 
gilipollas.
Realitzada per la catalana María Ripoll 

El somni de la dansa
A Igualada •  Ballerina

RAMON ROBERT / 

Més enllà de les magnífiques 
animacions que ens arri-
ben d’Estats Units, a Eu-

ropa també es fan bones pel.lícules 
d’animació. És el cas de Ballerina, una 
producció francesa (amb aportació ca-
nadenca) en la que el món del ballet 
serveix de teló de fons per a un relat 
que agradarà tant als nens com als seus 
acompanyants. S’hi explica la història 
de Felicia, una nena que, després de 
perdre als seus pares, viu en un orfe-
nat de la seva Bretanya natal. La seva 
passió és la dansa i somia amb con-

de subtilesa, profunditat i intel·ligèn-
cia), però molts dels seus components 
s’ajusten a la categoria de gran cinema.

i interpretada en els principals papers 
per Verónica Echegui, Alex García, 
David Verdaguer, Cecilia Freire, Elvira 
Mínguez i Jordi Sánchez No culpes al 
karma de lo que te pasa por gilipollas 
concentra el seu argument en el per-
sonatge de Sara, una jove que culpa el 
karma de la seva mala sort. Es troba en 
un moment difícil, lluitant perquè tiri 
endavant el negoci de plomes que ha 
obert, que s’ajunta amb el divorci dels 
seus pares. Per altra banda, reapareix 
un xicot a qui no ha vist en un any i 
rep el sobtat anunci que la seva germa-
na es casa amb el que va ser el seu gran 
amor de l’adolescència. Resumint: em-
bolics, comicitat, histrionisme i cara-
llots enamorats. La podrem veure a 
l’Ateneu Cinema el proper dijous (a les 
8 del vespre), dins del cicle Gaudí.

vertir-se en una ballarina professional. 
Per aconseguir-ho s’escapa amb l’ajuda 
del seu amic Víctor i viatja fins al París 
del 1879. Allà es farà passar per una al-
tra persona per aconseguir entrar com 
a alumna de la Grand Opera House i 
així lluitar per aconseguir el que desit-
ja.  
De coloristes textures, detallats ca-
ràcters físics, episodis molt divertits 
i ampul·losos moviments de càmera, 
Ballerina recrea amb molt d’encert el 
París del segle XIX i narra una història 
tradicional i senzilla, molt propera als 
contes de fades del clàssic cinema de 
Disney.



¡CANTA!
Estats Units. Animació musical. De Garth Jennings. 
Buster Moon és un elegant coala que regenta un teatre que 
va conèixer temps millors. És optimista, barrut i estima el 
seu teatre amb passió. Per salvar el seu teatre organitza un 
concurs de cant. Entre els molts candidats apareixeran una 
porqueta mestressa de casa i un altre porc molt animós, un 
porc espí rocker, un goril·la bondadós, un ratolí presumit i 
una elefanta molt tímida. 

HOTEL EUROPA
Bòsnia i Hercegovina. Drama. De Danis Tanovic. Amb 
Snezana Markovic, Vedrana Seksan. 
A l’hotel Europa, un dels més grans de Sarajevo, arriba una 
delegació de diplomàtics europeus per commemorar el cen-
tenari de l’atemptat que va iniciar la Primera Guerra Mun-
dial. A les cuines es prepara una vaga dels treballadors, que 
porten dos mesos sense cobrar. Mentrestant, una periodista 
filma un programa de televisió al terrat i un home, que po-
dria formar part (o no) de la delegació, assaja un discurs a 
la seva habitació. 

TENÍA QUE SER ÉL 
Estats Units. Comèdia. De John Hamburg. Amb Bryan 
Cranston, James Franco, Zoey Deutch. 
Durant les seves vacances, Ned, un pare sobre protector, i 
la seva família visiten a la seva filla a la Universitat, on co-
neixeran el seu malson: el seu nòvio, Laird, un multimilio-
nari de Silicon Valley ben intencionat però socialment molt 
complicat. El conservador Ned, pensa que Laird és la parella 
menys apropiada per a la seva filla. 

TODOS QUEREMOS ALGO
Estats Units. Comèdia juvenil. De Richard Linklater. Amb 
Blake Jenner, Juston Street i Ryan Guzman. 
Jake arriba a la Universitat de Texas amb la música a tot 
volum i amb ganes de jugar a beisbol. Resten uns dies per 
començar el curs i pensa aprofitar el temps coneixent noies, 
anant a festes i fent amics. No voldria ser un adult. Musica 
de The Cars, Blondie, Dire Straits, Frank Zappa, Van Halen, 
Kool and the Gang, The Knack i Cheap Trick.

LA LA LAND ( LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS)
Estats Units. Musical. De Damien Chazelle. Amb Emma 
Stone i Ryan Gosling. 
Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los 
Angeles a la recerca del somni hollywoodià. Sebastian és un 
pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i 
el seu somni és regentar el seu propi club de jazz.
El destí de Mia i Sebastian es creuarà i la parella descobrirà 
l’amor, un vincle segurament secundari, o fins i tot un obs-
tacle, quan el que de veritat importa es assolir el somni de 
cadascú d´ells.  

BALLERINA
França. Animació. D´ Éric Warin i Éric Summer. 
Felicia és una nena que, després de perdre als seus pares, 
viu en un orfenat de la Bretanya. La seva passió és la dansa 
i somia amb convertir-se en una ballarina professional. Per 
aconseguir-ho s’escapa amb l’ajuda del seu amic Víctor i vi-
atja fins al París del 1879. Allà es farà passar per una altra 
persona per aconseguir entrar com a alumna de la Grand 
Opera House i així lluitar per tenir la vida que desitja.

DESPUÉS DE LA TORMENTA 
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Hiroshi Abe, 
Kirin Kiki, Yôko Maki, Lily Franky 
Tot i haver començat una prometedora carrera d’escriptor, 
Ryota va de desil·lusió en desil·lusió. S’ha divorciat de Kyoko 
i gasta tots els diners que guanya com a detectiu privat apos-
tant en les carreres, per la qual cosa finalment no pot pagar 
la pensió alimentària del seu fill de 11 anys, Shingo. Ara 
Ryota intenta guanyar-se novament la confiança dels seus 
éssers estimats.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
(Dimecres dia de l’espectador) 

LA LA LAND 
Dv: 17:00/19:30/22:00
Ds: 17:00/19:30/22:00/00:30
Dg.: 17:00/19:30/22:00
Dll.: 17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00 (VOSE)/19:30 
(VOSE)/22:00
Dc: 17:00/19:30/22:00
Dj: 17:00/22:00
BALLERINA
Ds i Dg: 11:00
TODOS QUEREMOS ALGO (Cine-
club)
Dj: 20:00/22:00(VOSE)
NO CULPES AL KARMA (Cicle 
Gaudí)
Dj: 20:00

Casal/Sant Martí de Tous

1/ 50 SOMBRAS (18A)
Dv i Ds. Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:00/17:30/20:00/22:30
 
2/ VAIANA (TP)
Dg: 12:25
2/ 50 SOMBRAS (18A)
Dv a Dg. Dc: 16:45/19:15/21:45
2/ FIGURAS OCULTAS (12A)
Dll, Dt i Dj: 16:55/19:30
2/TARDE PARA LA IRA (12A)
Dll, Dt i Dj: 22:00

3/ LA LA LAND (TP) 
Dv a Dj:17:00/19:35/22:05
3/ CONTRATIEMPO (12A) 
Dg: 11:45

4/ BATMAN LEGO (TP)
Dv, Ds i Dc: 16:15/18:20/20:30
Dg: 12:10/16:15/18:20/20:30
Dll, Dt i Dj: 18:20/20:30
4/ LION (16A)
Dv a Dj: 22:40

5/ 50 SOMBRAS (18A)
Dv i Dc: 16:00/18:30/21:00
Ds i Dg: 18:30/21:00 
Dll, Dt i Dj: 18:45/21:15
5/ VAIANA (TP)
Dv i Dc: 16:00
5/ BALLERINA (3D) (TP)
Dg: 11:50
5/ CANTA (TP)
Dg: 16:00

6/ BALLERINA (TP)
Dv, Ds i Dc: 15:45/17:45
Dg: 12:15/15:45/17:45
Dll, Dt i Dj: 17:45
6/ MULTIPLE (16A)
Dv a Dj: 19:45/22:15

7/ BALLERINA (TP)
Dv a Dg i Dc: 16:50/18:50
Dll, Dt i Dj: 18:50
7/ RESIDENT EVIL (16A)
Dv a Dj: 20:45/22:50
7/ CANTA (TP)
Dg: 11:55

8/ RINGS (16A)
Dv, Ds i Dc: 15:50/18:00/20:15/22:20
Dg: 12:30/15:50/18:00/20:15/22:20
Dll, Dt i Dj: 18:00/20:15/22:20

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

TENÍA QUE SER ÉL
Dv: 18:30/20:40
Ds:16:15/18:30/20:40
Dg:16:15/18:30/20:40

SALA PETITA

HOTEL EUROPA
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:40/20:30
Dg: 16:30/18:40/20:30

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
DESPUÉS DE LA TORMENTA
Diumenge: 18:00
VERANO EN BROOKLYN  
Diumenge: 19:40

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix

CULTURA / CARTELLERA  |  59Divendres, 10 de febrer de 2017

Carallots enamorats
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Febrer
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià.

11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert. 
12: Eulàlia; Gaudenç; Damià.

13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer.  
14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni.

15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière  
16: Onèsim; Juliana; Honest

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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Marta Tort Jordà

Tot l'equip de Grup Carles agraïm la seva amistat, treball i esforç 
i ens unim al dolor de la seva família.

 
Trobarem a faltar el teu repartiment diari de somriures.

Febrer de 2017

En record de:

Fina Martínez Pallàs
Monitora de l’escola

Igualada, febrer de 2017

AMPA, ALUMNES, PARES, MESTRES i la resta de la comunitat
educativa de l’Escola GARCIA FOSSAS, recordem:

Ens unim al dolor de la família per la seva pèrdua
 i els fem arribar el nostre més sentit condol.

En la defunció de la Germana 
Alicia García González que 
ha marxat aquest 3 de febrer 
camí del repòs etern, als 84 
anys, després d’un temps de 
delicada salut. L’acte de comiat 
es va celebrar el passat dissab-
te, a l’església de La Soledat.
La seva llarga trajectòria com 
a religiosa, després d’haver 
abandonat de ben jove les se-
ves estimades terres lleoneses, 
la converteixen en una -en 
altres temps, “Madre”, i ara  
“Germana”-  d’una notable, 
però discreta, personalitat, 
tant a nivell vocacional, com 
cultural i docent; a més de ser 
exemplar la seva llunyana la-
bor al servei d’alguns oblidats 
de la societat.   
Alícia! Sempre et tindré pre-
sent, no solament per l’in-

condicional suport que em 
vas referir els nou anys que 
vaig ser Secretària de l’AMPA, 
sinó per una estimable amistat 
que s’ha anat perpetuant d’en-
çà que el meu fill va deixar el 
Col·legi. Tanmateix, mai no 
podré agrair-te prou la teva 
gran ajuda en la informació i 
recerca de dades per aquesta 
llarga recopilació documen-
tada del que serà el Llibre de 
la “Història de la Divina Pas-
tora d’Igualada”; una obra en 
la qual -a propòsit de la teva 
extraordinària memòria i el 
teu domini de l’univers infor-
màtic- hi tindràs un reconei-
xement pòstum molt especial. 
Que t’arribi ben aviat la forta 
abraçada que no he pogut fer-
te a última hora. 

Carmel.la Planell i Lluís

En la defunció de la 
germana Alicia García 
González, del Col·legi 
Mare del Diví PastorE l passat 5 de febrer de 

2017, més de 600 per-
sones van participar 

en el primer acte de com-
memoració dels 50 anys de 
l’Hospitalitat de Lourdes. La 
celebració es va portar a ter-
me a Vic, comarca d’Osona, 
on un grup de persones va 
poder visitar el museu epis-
copal i un altre grup una vi-
sita guiada pel centre de la 
ciutat osonenca. 
Al voltant d’unes 600 perso-
nes s’aplegaren per partici-
par de la celebració solemne 
de l’Eucaristia presidida pel 
nostre bisbe Mons. Romà Ca-
sanova. Els cants van anar a 
càrrec  del Cor de l’Hospita-

litat de Vic i dels Cors Joves. 
Al finalitzar la celebració 
eucarística es va recordar la 
labor i dedicació de totes les 
persones que han estat pre-
sents al llarg dels 50 anys de 
vida de l’Hospitalitat. 
Desprès i seguint la imatge 
de la Mare de Déu, la majoria 
dels assistents van anar cami-
nat en processo al recinte fi-
ral del Sucre, on es va poder 
gaudir del dinar de germanor 
al voltant de 600 persones. En 
la jornada  van participar les 
comarques de l’Anoia, Bages, 
Osona, Ripollès i el Solsonès.
La celebració va finalitzar 
amb la presència de diferents 
actes musicals, un d’ells pel 

conegut Pep Sala, que ens va 
cantar les cançons més em-
blemàtiques de SAU. 
Arribarem a Igualada al vol-
tant de les 19:30h amb un au-
tocar adaptat i dos vehicles.
La celebració d’aquest ani-
versari durarà la resta de 
l’any amb diferents actes. Us 
animem a participar a les 
activitats de l’Hospitalitat de 
Lourdes de la Comarca de 
l’Anoia i en especial en el 50º 
pelegrinatge a Lourdes que es 
portarà a terme del 17 al 21 
de Juny. Per més informació 
podeu consultar la web:
www.hospitalitatanoia.org    o   
enviar-nos un mail a:
 joves@hospitalitatanoia.org

Primer acte del 50è aniversari 
Hospitalitat Lourdes



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
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

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
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

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)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 10: BAUSILI
Born, 23

Dia 11: CASAS V
Soledat, 119

Dia 12: MISERACHS/
PILAR
Dia 13:  FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 14: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 15: LA CREU

P de la Creu, 7
Dia 16: MR SINGLA

Pujadas, 47

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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5 7 4
4 2 8 7

8 1
9 3

8 1 6 7 5
7 9

9 8
7 5 4 1

1 5 2

1 5 7 8 4 3 9 6 2
3 6 4 5 9 2 8 7 1
2 8 9 6 7 1 3 5 4
5 4 6 1 8 7 2 9 3
8 2 1 3 6 9 7 4 5
7 9 3 2 5 4 6 1 8
6 1 2 9 3 5 4 8 7
9 7 5 4 2 8 1 3 6
4 3 8 7 1 6 5 2 9

Dificultat: Mitjana

4 3 9
5 8

1 2 7
9 2 4
8 6 5 9

7 3 6
6 5 1

9 3
3 7 6

5 8 4 3 7 2 9 6 1
7 1 2 5 9 6 3 8 4
3 6 9 4 8 1 5 2 7
9 2 6 7 3 8 1 4 5
8 3 1 6 4 5 2 7 9
4 7 5 2 1 9 8 3 6
6 5 8 1 2 4 7 9 3
1 9 7 8 6 3 4 5 2
2 4 3 9 5 7 6 1 8

Dificultat: Baixa

5 4 2 3 8 9
7 9 1

8 7 5
6

8 5 7 4 3
4

4 7 1
5 9 1
9 1 2 4 5 7

1 6 5 4 2 3 8 9 7
7 8 3 9 5 6 4 1 2
9 4 2 1 8 7 6 3 5
6 7 4 3 9 1 5 2 8
2 1 8 5 7 4 3 6 9
5 3 9 8 6 2 1 7 4
4 2 6 7 1 8 9 5 3
8 5 7 6 3 9 2 4 1
3 9 1 2 4 5 7 8 6

Dificultat: Molt Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Les malalties articulars són un mal molt estès al nostre temps. Limiten el 
moviment, entorpeixen, però sobretot, causen dolor. 

El dolor és una eina que utilitza el nostre cos per avisar-nos que alguna cosa no 
funciona com hauria, fins aquí bé. Però quan aquest es cronifica és un gran cop 
per la nostra qualitat de vida. A més, al llarg del temps, el nostre estat d’ànim 
es veu alterat per haver de conviure amb aquest dolor, i la vessant psicològica 
ha de ser també una part a tenir en compte.

Què podem fer per recuperar aquesta qualitat de vida? Ho proposarem en dues 
parts.:
- Coses que podem fer per alleugerir el dolor: cuidar la nostra dieta, prendre 
complements a base d’antiinflamatoris i analgèsics naturals, utilitzar cremes 
per fer-se fregues a un mateix, acudir amb certa regularitat a teràpies corporals 
com massatges i fer una mica d’exercici suau habitualment.
- Coses que podem fer per que el dolor que quedi ens permeti seguir gaudint 
de la vida: respectar el nostre ritme que serà diferent al d’abans, centrar-nos 
en les coses que hem après i en les podem continuar fent, saber que no som el 
nostre dolor, reconèixer el daltabaix emocional que suposa tenir dolor continu-
ament i no retreure’ns-ho a nosaltres mateixos. 

Eines com la meditació, l’acupuntura, el txi-kung i moltes altres et poden ajudar. 
L’acompanyament en el procés, per integrar les eines i fer un seguiment de la 
evolució, farà que puguis escollir allò més adequat per tu i adonar-te’n de la 
millora que s’aconsegueix dia a dia amb dedicació.

Donar el primer pas és donar-nos l’espai per cuidar de nosaltres mateixos, 
reconèixer-nos com a mereixedors d’aquesta cura i estima, i encoratjar-nos a 
buscar el benestar per adversa que sigui la circumstància.

Mar Garcia
Terapeuta en medicina tradicional 

xinesa i naturópata

Conviure amb els dolors articulars

MASSATGES I TERÀPIES
ACTIVITATS PER AL BENESTAR

PLANTES MEDICINALS
FORMACIÓ I TALLERS

c/ Indústria 4, Igualada
Tel. 690 164 162

igualada@narayana.cat



                 de ANTONI PLANELL /  Fundador de Pintures Planell

Divendres, 10 de febrer de 2017

“Quan pintes una casa o 
un habitació és com si la 

tornessis a estrenar”
Vaig néixer a Manresa l’agost del 1945. No sempre m’he remenat 
entre pots de pintura, vaig fer de manyà des dels 13 anys fins als 
18 que vaig anar a la mili. Després em vaig incorporar al negoci 

familiar de venda de pintura, perquè sempre m’ha agradat estar de 
cara al públic. Vaig venir a Igualada l’any 1967 on vaig obrir una 

botiga i el 1969 em casava. Hem tingut dos fills – Xavier i Carles- i 
quatre nets. Ara ja jubilat, gaudeixo del bàsquet i les caminades. 

Qui va fundar Pintures Planell?

El meu pare l’any 1927, a Manresa. 

Pintures Planell compleix cinquanta anys de pre-
sència a Igualada.

I en complirem molts més, si Déu vol. La pintura ha millorat 
molt en aquests anys. Les pintures tenien plom, crom i calia uti-
litzar dissolvents i altres productes tòxics. Per sort les pintures 
han millorat molt, ja no porten ni plom ni crom i són més fàcils 
i innòcues d’utilitzar.

El seu negoci inclou productes químics, elements de moda, 
seguretat... no és molt complicat?

El camp de la pintura evoluciona molt i requereix molta forma-
ció continuada per estar al cas de totes les millores tècniques. 
Estem molt amatents a les fitxes tècniques dels productes que 
venem per anar-nos adaptant a les mesures de seguretat i formes 
d’utilitzar-los.

Cada quan hem de pintar a casa?

Cada vegada que ho vegis necessari. Abans es pintava cada tres 
o quatre anys però ara les pintures són molt millors, els sistemes 
de calefacció i cuina són més nets, la gent no fuma a casa... ara si 
no hi ha res especial, fins i tot es pot estar vuit anys sense pintar. 

Per mantenir una empresa durant tants anys es requereix 
molta vocació?

Moltíssima, i més encara en el món de la pintura. Cal estar pen-
dent de les necessitats dels teus clients i la capacitat de cada mar-
ca per satisfer-les. I veure que fa de bo la competència.

Si tornés a començar, es dedicaria a la pintura?

Sense cap mena de dubte. M’agrada molt el tracte amb la gent.

La gran davallada de la indústria a Igualada us va afectar molt?

Molt. Especialment el ram de la pell que és el que sempre ha tin-
gut més necessitat de pintar per la corrosió dels seus processos 
i la duresa dels productes que s’utilitzen. Després, quan es va 
generalitzar la crisi, tot va baixar, també els particulars.

Els particulars es deixen aconsellar?

Normalment sí. Hi ha qui ve amb unes idees molt clares del que 
vol fer i només l’has d’aconsellar en la forma d’aplicar. Altres, en 
canvi, et demanen opinió sobre els colors o et demanen consell 
sobre els seus dubtes en decoració.

Igualada és una bona plaça?

Igualada havia estat molt bona plaça quan tenia molta potència 
econòmica. Ara és un lloc on mantenir-se i créixer moderada-
ment si dones sempre un bon servei. 

Tenir pintors a casa és sempre un inconvenient, però quan la 
tens pintada de nou és com una estrena.

Quan pintes o canvies la decoració és com si estrenessis de nou la casa.

Si pintéssim façanes, Igualada faria més goig?.

Sense cap mena de dubte, especialment al nucli antic. Hi ha fa-
çanes que fan molt goig, però són poques.

Vostè encara juga a bàsquet. 

Si tens una colla d’amics als que també els agrada, només és cosa 
de posar-se d’acord un o dos dies a la setmana i fer el partidet. 

I també camina.

Amb una colla d’amics anem a fer caminades, tant per la comar-
ca com per tota Catalunya.

Sortint d’Igualada es poden fer bones excursions?

Tenim Montserrat ben a la vora. Es pot anar cap a la Conca o la 
Segarra. Hi ha llocs fantàstics.

Ara el negoci el porta el seu fill Carles. Quin consell li va donar?

Que sempre sigui molt curós, que ajudi tant com pugui al client 
i que sempre estigui al cas de les millores tècniques dels produc-
tes. El mateix li vaig dir a en Xavier, que porta Rètols Planell.

Li fan cas als consells els seus fills?

M’escolten. A vegades també em consulten, però ells ara en sa-
ben més que jo.

Jaume Singla, @jaumesingla

 Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin 90CV
 PVP: 23.154€ € - Oferta: 16.800 

 
PVP: 27.183€ - Oferta: 17.000€ 

  Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.896€ - Oferta: 19.700€

PVP: 30.289€ - Oferta: 19.500€
 AudiTT S2.0 TFSI Coupé quattro S tronic 310CV

PVP: 66.178€ - Oferta: 45.900€ 
Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edit 190CV

PVP: 56.376€ - Oferta: 47.300€ 

4.300kmkm 0

km 0

18.500km

19.800km22.600km

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV

Audi A3 Sedan 1.6 TDI clean d 110CV Attracted

El proper dilluns, 13 de febrer, el secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, mantindrà una reunió de treball amb l’Alcalde de Vila-
franca, Pere Regull, per explicar-li el nou model d’implantació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya, basat en una xarxa d’oficines 
pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya. El passat mes d’octubre, l’ATC va iniciar els tràmits per 
contractar, mitjançant concurs públic, el lloguer de locals a 14 municipis de Catalunya. A Igualada no. A Vilafranca sí. Resultat del partit: 
Igualada 0, Vilafranca 1. Fa pocs dies, l’alcalde de Manresa va organitzar una cimera de primer ordre a la capital del Bages amb les principals 
autoritats del país en matèria de transport pel desastre de la Hispano Igualadina, i això que no fa ni tres mesos que tenen el servei. Aquí cri-
dem molt, però aquella foto de tots els “mandamàs” a Manresa asseguts en una taula, a Igualada no s’ha vist mai. A Igualada no. A Manresa sí. 
Resultat del partit: Igualada 0, Manresa 1. A veure si acabarem baixant de categoria....


