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Una parella de jubilats, en un parc. Les pensions dels nostres avis no són dins de la normalitat. Per què?

Les pensions que es cobren a 
l’Anoia són, en tots els casos, 
per sota de la mitjana catala-
na. A més, les dones cobren 
500€  mensuals menys que els 
homes, en el cas de les pensi-
ons de Seguretat Social. Si par-
lem dels autònoms en general, 
les pensions són ridícules, la 
meitat del que cobren els qui 
tenien una nòmina. I també 
aquí les dones cobren menys. 
Per acabar-ho d’adobar, les di-
ferències poden ser abismals 
en segons quina zona de la co-
marca. 
Entrevistem Alfonsa Santiste-
ban, secretària general de Co-
missions Obreres, que és clara: 
“a l’Anoia hi ha molta gent 
sense prestacions que quan es 
jubilin tindran pensions molt 
baixes”. Publiquem també 8 
pàgines especials dedicades 
al Dia de la Dona Treballado-
ra. La Veu fa aquesta setmana 
una anàlisi acurada, com no 
s’ha fet mai, de les totes les 
pensions que cobren els ano-
iencs. I no els agradarà.
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Les pensions dels jubilats de 
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El Festival 
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Un jubilat de l’Anoia cobra 95€ menys 
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Àuria
@auria_grup 

@auria_grup treballa en la retiraa de plaques 
franquistes. #inserciólaboral

L’EDITORIAL

Pensionistes
En ocasió del Dia de la Dona Treballadora, 

dediquem aquesta setmana un complet 
suplement especial amb interessants ar-
ticles, i alhora publiquem un reportatge 

en el que s’evidencien les enormes diferències en 
les pensions contributives que perceben homes i 
dones jubilades a la nostra comarca. En algunes 
ocasions, les diferènci-
es arriben a sobrepassar 
els 500 euros. Es trac-
ta d’una xifra realment 
important, que té a veu-
re no només amb l’habi-
tual “pràctica” en aquest 
país de considerar el 
sexe femení inferior en 
termes  d’ingressos la-
borals, sinó també amb 
feines que han compor-
tat sous molt per sota 
de la mitjana nacional, com per exemple els del 
sector tèxtil. Al cap i a la fi, arriba l’hora de la 
jubilació, i la “nòmina” acaba esdevenint talment 
una broma. Per fer-ho encara més dolorós, l’Ano-
ia també té en aquest àmbit xifres per sota de la 
mitjana catalana, i, llastimosament, existeixen di-
ferències a voltes abismals entre els mateixos mu-

nicipis...
Ni és ni seriós ni recomanable en un país occiden-
tal del segle XXI sortir a presumir de les “bones” 
dades de la “recuperació” econòmica per després 
acabar evidenciant amb dades estadístiques ofici-
als com tot plegat sona a presa de pèl. No és just, és 
inacceptable i del tot condemnable que a aquestes 

altures continuïn les 
diferències entre se-
xes d’una manera tan 
clara, oi més després 
de tota una vida tre-
ballant, a casa i a la 
feina, per tirar enda-
vant una família, i el 
propi país amb el pa-
gament dels nostres 
impostos. 
Tampoc ens agraden 
els intents d’alguns 

per insistir en salvar sectors econòmics que han 
contribuït a aquestes pensions ridícules. El que 
volem a l’Anoia és treball de qualitat amb sous de 
qualitat, perquè hem de tenir clar que fomentar la 
cultura del coneixement significa també admetre 
que l’esforç té la recompensa d’un sou millor, just i 
compensat, que els dels nostres pares. 

Ni és ni seriós presumir 
de les “bones” dades de la 
“recuperació” per després 

evidenciar amb dades oficials 
com tot sóna a presa de pèl. 
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Marc Guerrero
@marc_guerrero  

Cada dia que  @realDonaldTrump pren una de-
cisió el bon amic #liberal @JustinTrudeau es fa 
més gran! Veus la diferència @gabrielrufian?

Toni Palmés
@tonipalmes

 
Gràcies @NUET per la fermesa i lleialtat. Estic 
perplex davant aquest cop d’estat vestit de de-
mocràcia pels q mai han sabut el que significa

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67 

  
Tant important és el #TICAnoia que ni una em-
presa és al #mwc17? Bé, si, una, i de “passeig”. 
Menys postureig, si us plau #estosegodetantfum

Diana Gómez
@dianagmz7 

“No me llames Justicia, llámame chollo. Si tienes 
contactos, te vas a Suiza y se acaba el marrón”

Joan Teixidó Falcó
@teixi08700 

No es poden posar portes al inabarcable
camp de l’ immigració

Coral Vázquez
@coralvazquezh 

Indignació i vergonya infinita que a Montbui 
un local privat commemori el Dia de les Dones 

amb un acte sexista i masclista #AixiNo

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat  

 S’obre una línia nova per a nens de 0 a 1 any a 
la llar d’infants L’Avió de Paper #Òdena

Anoia Feminista
@anoia_feminista 

Que parin bé les orelles aquests d Hazte Oír i 
prenguin nota!!

#latevaveu

Marcel·líMartorell 
@martorellfm 

Brexit pot fer moure fronteres; reunificació d’Ir-
landa i independència d’Escòcia. Esdevindrà 
Anglaterra un nou Singapur o una vella Suïssa?

Mariano Rajoy, president del Go-
vern va contradir el que havia estat 
insinuant el delegat del seu govern a 
Catalunya “Estem disposats a parlar 
del que són els problemes reals dels 
catalans, però no de referèndums ni 
de com incomplir conjuntament la 
llei.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat ha dit “el problema no 
som els independentistes, som els 
catalans”.

Albert Batlle, director general de la 
Policia catalana, ha advertit que els 
Mossos, com a policia judicial, “de-
tindran Carme Forcadell o el presi-
dent Carles Puigdemont si un jutge 
ho ordena.”

Juan Luís Cebrian, president de 
Prisa, editora del diari ‘El País’ va 
dir “El dret a decidir no existeix. 
Només hi ha dues maneres de te-
nir-lo. O l’actual subjecte de sobi-
rania hi renuncia legalment o se li 
pren de forma il·legal. El poder és 
essencial en la política. I Catalunya 
no té poder polític para separar-se 
d’Espanya. Perquè el poder és el re-
sultat d’un conjunt de coses: vots, 
consciencia social, diners, armes...” 

Manuel López Bernal, fiscal supe-
rior que investigava el cas de Pedro 
Antonio Sánchez, President auto-
nòmic de Múrcia, en ser rellevat del 
càrrec va dir “El que no pot ser és 
que els perseguits siguem els fiscals 
que lluiten contra la corrupció en 
comptes dels corruptes”, i va afegir 
que tot hi haver denunciat aquestes 
actituds i posat en coneixement de 
les instàncies oportunes,  “no s’in-
vestiguen.  I això no passa només 
a Múrcia. No se m’han donat les 
raons per les quals se m’ha negat la 
confiança. La Fiscalia de Múrcia ha 
sigut la que més assumptes de cor-
rupció ha tret a Espanya”

Iñaki Urdangarín no haurà d’entrar a 
la presó fins que no hi hagi una sen-
tència ferma. Els arguments del tribu-
nal i la fiscalia han estat que “el risc de 
fuga queda mitigat pel fet que el marit 
de la Infanta gaudeix  d’escorta polici-
al.”  I li van agrair la seva puntualitat... 
suïssa.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, va 
piular “es faran cançons sobre la con-
demna i es condemnaran els qui els 
seus autors.”

Ignacio Cosidó, exdirector general 
de la Policia i actual senador autonò-
mic del PP, va dir que “mai he fet un 
ús partidista o polític de la policia”, 
moment que els 21 diputats de Po-
dem han abandonat la sala i que va 
aprofitar l’orador per continuar di-
ent “vostès tenen un líder que no pot 
donar lliçons de democràcia mentre 
recolzin i emparin a règims com el 
de Veneçuela, que té presos polítics.”

Joan Josep Nuet, diputat de CSQP i 
membre de la Mesa favorable al dret 
a decidir però finalment no querellat 
per la Fiscalia va dir que “cap judici 
ni cap inhabilitació podran aturar el 
clam democràtic de la nostra societat”.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



A l Penedès estem de celebració. 
Després de més de deu anys de 
mobilitzacions al territori, i una 
gran tasca de la societat civil, 

el Parlament de Catalunya va reconèixer la 
singularitat d’aquest territori, reconeixent-lo 
com a Vegueria de Catalunya.
Una fita històrica que compartim tots els pe-
nedesencs i penedesenques. Un reconeixe-
ment que ha de permetre reduir la distància 
entre la política i la gent, a més d’un reco-
neixement que permetrà una major i millor 
gestió i ordenació del territori i, a la vegada, 
haurà d’implicar una major i millor qualitat 
de vida per tots els penedesencs i les penede-
senques.
El Penedès és una Vegueria que té una es-
tructura territorial ben definida a partir de 
les quatre  capitals comarcals que engloba: El 
Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú. 
Segurament aquesta distribució territorial 
i les dimensions de les quatre capitals sigui 
una de les característiques que millor defi-
neixen el nostre territori. El Vendrell, Igua-
lada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú formen els centres neuràlgics d’una 
xarxa de municipis ben distribuïts de manera 
equilibrada. Les capitals, a la vegada, consoli-
den els models comarcals, que volem que en 
surtin reforçats amb el reconeixement de la 
Vegueria.
Tanmateix, ara que finalment el Penedès com 
a organització territorial ja és una realitat, 
cal posar en valor, més que mai, aquesta es-
tructura de ciutats mitjanes que posseeix el 

Penedès i que permet cohesionar i equilibrar 
el conjunt del territori. Pensem que des de 
cadascuna de les nostres ciutats hem de de-
fensar la seva importància i l’oportunitat de 
treballar en xarxa de forma més estreta.  
Així doncs, volem que la nova Vegueria reco-
negui aquesta realitat i el rol territorial de les 
quatre capitals comarcals. Defensem aquest 
model per la futura Vegueria del Penedès: el 
model de la cocapitalitat, o millor dit, de la 
capitalitat compartida, on El Vendrell, Igua-
lada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú tinguin el mateix reconeixement i la 
mateixa importància. 
Al mateix temps, defensem una distribució 

del serveis territorials de la Generalitat de Ca-
talunya al territori de la Vegueria del Penedès 
en pertinència a les qualitats i a les necessitats 
que pugin representar els territoris comarcals 
del Penedès, respectant els valors que implica 
el reconeixent de la capitalitat compartida.
L’aposta per la Vegueria del Penedès era, i és, 
doncs, l’oportunitat i la voluntat de dotar al 
territori d’instruments moderns de gestió i 
ordenació del territori. El Penedès ha de ser 
sinònim de tot allò que defensem: un model 
cohesionat, de treball amb i pel territori, de 
promoció i difusió de les seves particularitats 
i en línia amb la nova societat de la comuni-
cació. El camí tot just comença.  
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Classes de repàs 
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Miquel Caro 639 34 54 78   
 Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 
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MARTÍ CARNICER, MARC CASTELLS, 
PERE REGULL, NEUS LLOVERAS, 
alcaldes del Vendrell, Igualada, 
Vilafranca i Vilanova i la Geltrú

Les quatre capitals del Penedès

#L’enquesta de la setmana

Creus que la justícia espanyola està al ni-
vell del que necessita un estat democràtic?

 Sí 9%  No 91%

Cada setmana tenim una enquesta al twitter 
i a la nostre web @veuanoia PARTICIPA-HI! 



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

Escola de l’Ateneu Igualadí

La comparsa Grand Circus, guanyadora del Carnestoltes d’Iguala-
da va ser enguany l’organitzada per l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu. 
Una gran tasca de tota la comunitat escolar.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

AGRAÏMENT AL PADES
Miquel Fàbregas

En nom de la nostra família, vull agrair 
sincerament a l’equip del PADES de 
l’Hospital d’Igualada per la seua pro-
fessionalitat i tracte personal rebut en el 
darrers moments de la vida del nostre 
pare, destacar especialment la seua sen-
sibilitat la qual alleuja i reconforta molt, 
per la situació que hem passat.
Faig extensiu aquest agraïment al per-
sonal mèdic, d’infermeria així com la 
seua metgessa de capçalera.
Moltes gràcies a tots.

SEMBRANT 
DIFERÈNCIES
Josep Elias i Farré

Crec que ja és hora de no sembrar 
diferències, a causa d’una guerra in-
civil, que afectà ambdós bàndols, amb 
moltes baixes injustes. És hora de dir 
prou! La veritat costa molt de quedar 
establerta. Tothom mira el vas, des de 
la seva òptica. Uns ple i altres buit.
80 anys després, ja és hora de saber 
perdonar, de saber oblidar i establir 
un clima de concòrdia, per tal de que 
allò dels anys 1936-39 no es torni a re-

petir mai més.
Tothom té les seves històries i les 
seves vivències, cadascuna del seu 
color. Uns els van fer callar a tirs al 
començar el conflicte. Altres callaren 
pels trets del front, o per l’explosió de 
bombes. Uns altres els emmudíren, 
per sempre, a l’acabar aquell tràgic 
tràngol.
Els que ja tenim una edat, recordem 
amb angoixa, aquells anys de guerra 
que ens tocà viure. No voldríem, per 
res del món, tornar a repetir aquella 
amarga experiència, que tants malde-
caps ocasionà, i tants trastorns famili-
ars va provocar.

És fàcil parlar de justícia, democràcia, 
llibertat. El que costa, i és molt difí-
cil, parlar-ne en equanimitat. És fàcil 
condemnar a uns, o als altres, amb el 
perill de fer-ho a la lleugera. Patir, va 
patir molta gent; la d’un costat i la de 
l’altre. Cadascun amb les seves creen-
ces, idees, circumstàncies,maneres de 
pensar i de fer. Ara ja toca ser condes-
cendents, cercant ponts de diàleg, de 
comprensió entre la gent d’una matei-
xa terra, que un dia van ser víctimes 
d’odis mal continguts.
No es pot glorificar a uns, ni pros-
criure als altres. No sembrem més di-
ferències! Ja ni ha prou!
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BERNAT ROCA, Professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Les tres Maries

C ada infant que ve al món és una nova 
oportunitat que la vida es dona per poder 
experimentar-se a ella mateixa. La creació 
de vida, el regal més bonic que la natura ha 

fet a la dona, no es pot separar de la nostra condició 
finita i mortal. Potser per aquest motiu en les antigues 
cultures les dones anaven tan lligades a la mort com a 
la vida: les Moires gregues, les tres Parques romanes o 
les Nornes dels vikings.
No podem oblidar les tres bruixes del Macbeth de 
Shakespeare que guien l’assassí del rei Duncan al tron 
d’Escòcia, les tres Gràcies de la mitologia o les tres de-
esses que en el judici de Paris es juguen per caprici el 
destí de Troya i de milers d’homes. Paris es decanta pel 
favor d’Afrodita que li aconsegueix l’amor d’Hel·lena, 
desencadenant així l’odi i la guerra. Probablement tot 
té origen en les tres llunes (blanca, negra i vermella) 
de les religions antigues matriarcals que celebraven al 
voltant d’un arbre el sacrifici del mascle banyut, com 
Ulisses lligat al pal de la seva nau de retorn a Ítaca. 
Però de totes les “mares” terribles de la mitologia la 

més destacable va ser Kali, consort de Xiva, i redemp-
tora del l’univers, mare còsmica, i de la qual fins i tot 
Teresa de Calcuta en respectava el culte als seus tem-
ples antiquíssims. 

Som humans perquè som febles, finits, imperfectes, i 
no pas omnipotents. La finitud no és pas la mort sinó 
la vida ja que en la infinitud cap acte humà tindria sen-
tit. La caritat i la solidaritat són virtuts humanes, per-
què els Déus, ni a les mitologies antigues ni en l’Antic 
Testament, eren compassius ni solidaris, com a molt 
pietosos. Va ser amb Crist, el Déu encarnat en home, 
ideal superior de la humanitat, que neix aquesta mo-
ralitat humana i alhora divina, sagrada i profana. La 
de l’home senzill que no busca rebre sinó donar, que 
renúncia a la corona d’or a canvi de la d’espines, que 
fa del martiri una experiència redemptora, sovint de 
forma artística i creadora. El psiquiatra i psicòleg suís 
Carl Jung sempre explicava que la vida de Crist, i no 
pas la seva església, era una gran metàfora de l’experi-
ència vital humana, un mirall. I recordem ara Maria, 
que probablement va acompanyar el seu fill al calvari 
amb les altres dues Maries, d’identitats confuses se-
gons els evangelis. Maria era símbol de la vida de Crist 
i també del seu martiri. Les dones continuaven, al vol-
tant de l’home lligat, teixint l’eterna dansa de la vida. 
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A Catalunya les dife-
rències polítiques 
les resolem de ma-
nera diferent. No 

sempre, però molt sovint, tot i 
que a vegades, fer-ho, ens costa 
anys. Un exemple és la reivin-

dicació territorial de crear la Vegueria Penedès 
per aglutinar en un sol territori l’Anoia, l’Alt 
i Baix Penedès i el Garraf. Quatre comarques 
que fins ara estaven repartides en tres vegueries 
i en dues províncies diferents.
Un moviment reivindicatiu, sorgit des de la 
base social de les quatre comarques va saber 
aglutinar al seu voltant a la majoria d’ajunta-
ments, tots els consells comarcals i a gairebé 
tots els diputats del territori. Es va lluitar con-
tra corrent. Es varen salvar moltes incompren-
sions. Es varen pactar molts documents i molts 
calendaris. Partits que ens en donaven suport 
-el PP- va deixar de fer-ho i partits que se’ns 
oposaven -el PSC- finalment es varen posar al 
nostre costat.
El resultat és que ara, quan Catalunya pugui fer 
la seva pròpia divisió territorial, hi haurà vuit 
vegueries i l’Anoia formarà part de la Vegueria 
Penedès. 

I ara què? Aquesta és una pregunta que no cal 
que la fem a cap líder polític. Aquesta pregunta 
ens l’hem de fer nosaltres. Tenim tres anys per 
anar desplegant els instruments de planificació 
que la llei de Vegueries -suspesa del Tribunal 
Constitucional- ens atorga. Mentre la Generali-
tat no faci el desplegament complert de totes les 
atribucions que ens dona la llei, hem de ser no-
saltres, des de la base, els que anem dotant-nos 
dels instruments que necessitem. Ningú no 
prohibirà als alcaldes de les quatre capitals, de 
posar-se d’acord en crear sinergies i en eliminar 
desacords. El mateix poden fer les respectives 
unions empresarials, sindicats, gremis, grups 
d’empreses, associacions i entitats...
El Parlament ha escoltat la reivindicació de la 
Plataforma per una Vegueria Pròpia i això ens 
dona una oportunitat de futur. Podem fer que 
els respectius plans territorials siguin coinci-
dents i, si sabem fer-ho, quan es desbloquegi 
totalment la llei de Vegueries, nosaltres ja tin-
drem ben esmolades les eines del desenvolu-
pament. Aprofitar -o no- l’oportunitat, només 
depèn de nosaltres
Tal com deia en l’acte de comiat de la Platafor-
ma Vegueria Penedès, Felix Simón: La Platafor-
ma ja no és ningú en concret i és tothom alhora.
Som-hi. 

Catalunya té totes les condicions per ser 
un espai de coneixement i de talent de 

referència al sud d’Europa 
excepte la sobirania que li cal

IMMA TUBELLA, doctora en Ciències Socials i Catedràtica de Comunicació de la UOCJAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

Som Vegueria... i 
ara que?

Educació: Una prioritat nacional

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

C atalunya és un país que 
no té grans recursos na-
turals en el sentit clàssic 
del concepte. El seu gran 

recurs natural són les persones, les 
persones amb una educació de qua-
litat adaptada al món del segle XXI. 

Avui, les nacions fortes i d’avantguarda es construei-
xen amb ciutadans ben preparats, creatius i empre-
nedors en qualsevol àrea en la que treballin, sigui en 
el sector de la salut, industrial, acadèmic o de serveis, 
per citar alguns exemples, i això només s’aconsegueix 
amb una educació capaç d’oferir respostes a les neces-
sitats i a les preocupacions de la societat, en cada èpo-
ca i en cada moment. La riquesa  de les nacions depèn, 
per damunt de tot, de la qualitat de l’educació, de la 
plena integració del conjunt de la població al sistema 
educatiu i de la fluïdesa en la relació entre les institu-
cions de la societat i el sistema educatiu i de recerca, 
no sempre evident.
Des de fa vint anys, el món s’està transformant a mar-
xes forçades i, amb ell, tots els sistemes educatius, 
mentre nosaltres, subjectes a un Estat espanyol que no 
té l’educació com a prioritat, estem lluitant per salvar 
els mobles de les ocurrències d’un ministre o de la im-
mobilitat d’un altre, de llei d’educació a llei d’educació 
a quina més retrògrada.
Ara que ens preparem per canviar les regles del joc, la 
preocupació pel nostre sistema educatiu hauria de ser 
una de les nostres prioritats.
En altres moments menys propicis Catalunya ha posat 
l’educació al centre de les seves preocupacions nacio-
nals. En les Bases de Manresa (1892) s’insisteix en la 
necessitat i urgència d’adequar l’ensenyament públic 
a les necessitats de Catalunya i a partir d’aquí varen 
sorgir moltes iniciatives -com la de donar una nova 
orientació al Magisteri per a convertir-lo en una força 
de renovació pedagògica i nacional o la de reinventar 
la formació ocupacional que tanta falta ens faria ara- i 
es van crear institucions amb l’estratègia clara de pre-
parar els ciutadans per a un nou país.
Avui tenim el sistema educatiu que necessitem? Sin-
cerament, penso que no. Aquest no és un problema 
només nostre, és un problema global amb algunes ex-
cepcions. Quines? Els països que van saber veure fa 
vint anys que la societat industrial arribava a la seva 

fi i que  iniciàvem una transició cap a un nou tipus de 
societat, diguem-ne societat de la informació, socie-
tat del coneixement o societat xarxa, on tot i tothom 
està connectat, on els continguts són oberts i on el 
que cal és repensar estructures, plans d’estudi, nivells, 
exàmens i metodologies, i molt especialment, formar 
bons mentors i bons tutors capaços d’avaluar i relaci-
onar necessitats i coneixement i sobretot, fomentar el 
pensament creatiu i el talent.
Catalunya té una enorme necessitat de talent i el 
desenvolupament del talent comença amb una edu-
cació que obri portes i finestres, no que les tanqui o 
en el millor dels casos, tan sols les entre-obri. D’altra 
banda, fa anys que té totes les condicions per esdeve-
nir un espai de coneixement i un node de talent de 
referència al sud d’Europa que no acaba de quallar 
perquè malgrat el marge de maniobra que li permet 
l’autonomia, no és sobirana. I si volem ser un país de 
primera divisió, perquè tenim totes les condicions per 
ser-ho, necessitem poder prendre les decisions que 
ens afavoreixen, no que altres amb altres interessos les 
prenguin per nosaltres.
Ara que tenim la urgència i la gran oportunitat d’un 
país per construir, hauríem de tenir en compte que 
amb l’educació ens hi juguem el futur. Serem el que 
sigui el nostre sistema educatiu. 
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Mentre la Generalitat no faci el desple-
gament complert de totes les atribucions 
que ens dona la llei, hem de ser nosaltres, 
des de la base, els que anem dotant-nos 

dels instruments que necessitem. 
Posar-nos d’acord en crear sinergies i en 

eliminar desacords



L a setmana passada es 
va fer públic que s’ha 
prohibit l’assistència 
de tres importants mit-

jans de comunicació a les con-
ferències de premsa de la Casa 

Blanca. Són el diari The New York Times, la 
cadena de televisió CNN i el portal d’Internet 
Politico. Què es busca amb aquestes absènci-
es forçades? L’objectiu és intentar silenciar els 
mitjans de comunicació que es mostren poc 
amables amb les tesis governamentals. Però, 
evidentment, els censors no podran evitar 
que els mitjans diguem-ne díscols a ulls de la 
Casa Blanca deixin de criticar el govern i el 
seu president. I no els cal anar a les rodes de 
premsa per fer-ho, tot i que mentre aquesta 
prohibició sigui vigent no podran fer pregun-
tes als governants. No tinc cap dubte que els 
periodistes dels mitjans ara censurats seguiran 
complint amb la seva obligació de posar en 
evidència el govern sempre que ho considerin 
convenient. Ara, a més, tindran un nou mo-
tiu de crítica, plenament justificat: la censura 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

La censura, eina de dictadors

a què els volen sotmetre els seus governants. 
La censura és l’eina de qui pretén fer callar la 
veu discrepant, i això és totalment incompati-
ble amb la democràcia. La censura és un ele-
ment essencial per al correcte funcionament 
de les dictadures, i, per tant, l’absència de 
censura és una de les bases de la democràcia. 
En el món lliure, en les democràcies formals, 
quan apareix la censura es posa en evidència la 
mentalitat dictatorial de qui intenta posar-la 
en pràctica. No tots els països que s’anome-

A mb aquesta expres-
sió prou eloqüent ha 
respost la diputada 
del Parlament euro-

peu Helga Stevens a un escrit 
de Ramon Tremosa on comuni-
cava que s’havia obert un nou 
expedient per la via penal a la 

presidenta del Parlament de Catalunya Carme 
Forcadell i a altres tres membres de la mesa 
per haver permès que es votés –a petició d’una 
majoria absoluta del Parlament– un informe 
sobre la independència de Catalunya.
Helga Stevens te 49 anys i és vicepresidenta 
del grup dels Conservadors i Reformistes Eu-
ropeus i opta a la presidència de la UE. Mal-
grat ser sordmuda de naixement és llicenciada 
en dret per la Universitat de Lovaina i te un 
màster de la Universitat de Berkeley, als Estats 
Units. Diu que vol ser “la veu” del Parlament 
europeu si és escollida.
En saber l’obertura d’un nou procés a Forca-
dell, no ha tardat a manifestar la seva discon-
formitat, lamentant la manca de llibertat d’ex-
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nen democràtics ho són. Sense anar més lluny, 
hi ha democràcies formals que, per les seves 
mancances democràtiques, podríem perfecta-
ment denominar democràcies low cost; com 
l’espanyola, per exemple, on s’han tancat dia-
ris i s’han empresonat periodistes per suposats 
delictes d’opinió. I dic suposats perquè, en de-
mocràcia, fer pública una opinió discrepant no 
pot ser mai delictiu. Dissortadament, a l’Espa-
nya suposadament democràtica han passat les 
dues coses, i no fa pas tants anys. Recordeu el 
tancament del diari Egunkaria i l’empresona-
ment del seu director? Doncs això.
En assumptes tan cabdals com la llibertat 
d’expressió i la llibertat de premsa no es pot 
transigir, no ens ho podem permetre ni com 
una excepció. Perquè es comença acceptant 
l’excepció una vegada i més d’hora que tard 
s’acaba constatant que allà on hi havia demo-
cràcia ja no n’hi ha. Els últims esdeveniments 
de Turquia en són un bon exemple. Allà també 
s’han tancat diaris i empresonat periodistes, i 
avui en dia ja no es pot dir que Turquia sigui 
una democràcia.  

pressió dels catalans i el poc respecte de l’estat 
espanyol per a la voluntat popular. La frase 
que encapçala aquest article és prou significa-
tiva del nivell de democràcia que hi ha a l’estat 
espanyol. És important que el món –i especi-
alment la UE– sàpiguen com funciona la jus-
tícia a l’estat espanyol i ho tinguin en compte.
En un altre ordre de coses, dissabte vinent dia 
25 hi ha convocada a Verona una manifesta-
ció pacífica en suport de la independència de 
Catalunya. El Parlament d’aquesta regió itali-
ana ja ha manifestat en diverses ocasions el 
seu suport al procés de Catalunya envers el 
dret a decidir. Però aquesta vegada, per pri-
mer cop, han decidit sortir al carrer i mani-
festar-se davant la seu del consolat espanyol 
a Verona. La convocatòria es fa sota el lema: 
“Catalunya truca; el Véneto respon”. La con-
signa és: “Donem suport al camí d’un poble 
vers la llibertat”.
Mentrestant, a casa nostra assistim astorats a 
aquesta mena de culebrot en què s’han con-
vertit la justícia i el procés. Ningú sap com pot 
acabar tot plegat, però és evident que mai res 

tornarà ser com abans. Si finalment els polí-
tics sotmesos a judici són condemnats per ha-
ver posat les urnes el 9N, el prestigi democrà-
tic de l’estat quedarà encara més tocat davant 
Europa. Però si la sentència és absolutòria, 
el govern haurà fet un paper ben galdós amb 
tot un muntatge que no hauria portat enlloc. 
El ridícul seria espantós i la pèrdua d’autori-
tat irreparable. Per això, i donada la manca 
d’imparcialitat dels jutges, crec que hi haurà 
condemna. A més, els fiscals s’han esforçat a 
fer veure que tot plegat va ser un desafiament 
conscient i volgut a l’estat i al mateix tribunal. 
Això es paga. Personalment crec que hauria 
estat millor reconèixer que efectivament va ser 
això: un acte de desobediència per afavorir el 
mandat democràtic del poble, que va mostrar 
la seva voluntat de manera inequívoca. Ales-
hores no caldria buscar excuses ni subterfugis 
per fer veure que no es va desobeir. A més, 
no hauria estat més que un avançament d’allò 
que a la curta o a la llarga ha de succeir. Hem 
d’estar preparats perquè sembla que realment 
Franco hagi ressuscitat.  

JOSEP M. CARRERAS

“Que ha tornat Franco?”



Les pensions a l’Anoia, més baixes que la mitjana catalana 
i amb diferències de fins a 500 euros entre homes i dones
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es pensions que es co-
bren a l’Anoia són, en 
tots els casos, per sota 

de la mitjana catalana. A més, 
les dones cobren 500€  mensu-
als menys que els homes, en el 
cas de les pensions de Segure-
tat Social. Si parlem dels autò-
noms en general, les pensions 
són ridícules, la meitat del que 
cobren els qui tenien una nò-
mina. I també aquí les dones 
cobren menys. 
Per acabar-ho d’adobar, les di-
ferències poden ser abismals 
en segons quina zona de la co-
marca. 
A la part més rural, on la pa-
gesia ha format part del règim 
d’autònoms, les pensions són 
les més baixes, però en la zona 
industrial són quasi el doble. 
Santa Margarida de Montbui 
té les pensions més altes de 
l’Anoia, amb uns 1.022 euros 
de mitjana, mentre que Ca-
longe de Segarra s’ha d’acon-
tentar amb 654. La mitjana de 
l’Anoia és de 855€, mentre que 
la catalana és de 915€. És a dir, 
els anoiencs cobren 60 euros 
menys cada mes en pensions 
que un català, de mitjana. Tot 
un “homenatge”, en definitiva, 
a la igualtat de sexes i d’opor-
tunitats.
Una anàlisi acurada a les 
dades proporcionades per 
l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat) i l’Institut 
Nacional de la Seguretat Soci-
al (Inss) respecte a les pensi-
ons contributives a l’Anoia ens 
proporciona alguna sorpresa. 
Òbviament, la causa principal 

TOTAL PENSIONISTES
Baixa 

Indefinida Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor 
familiars Total

2014 3.001 16.540 5.837 760 27 26.165
2013 2.963 16.300 5.824 724 23 25.834
2012 2.987 15.922 5.762 651 27 25.349
2011 2.929 15.512 5.706 590 21 24.758

Pensió mitjana a la comarca (2014)
Règim de la Seguretat Social

Calonge de Segarra, 
la més baixa: 654 €

Sta. M. Monbui, 
la més alta: 1.022 €

Anoia: 855 €
Catalunya: 915 €

SEGURETAT SOCIAL
ANOIA

Baixa 
Indefinida Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor de 

familiars Total

Homes 1.152,15 1.292,07 436,92 354,19 421,46 1.194,83
Dones 829,93 668,65 652,54 374,74 534,64 671,37
Total 1.006,56 996,5 630,28 363,64 469,97 900,67
CATALUNYA
Homes 1.151,33 1.387,44 487,26 382,86 575,51 1.290,68
Dones 852,85 751,38 694,75 386,13 509,54 729,28
Total 1.010,24 1.111,61 679,47 384,39 521,78 979,89

AUTÒNOMS
ANOIA

Baixa 
Indefinida Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor 

familiars Total

Homes 774,32 791,06 350,5 262,25 .. 742,94
Dones 631,9 584,24 440,18 258,91 .. 519,06
Total 724,86 703,07 430,99 261,03 450,98 622,67
CATALUNYA
Homes 778,5 808,53 346,54 277,32 433,24 761,72
Dones 665,88 585,18 447,62 276,57 439,41 526,78
Total 741,16 706,65 436,76 276,96 438,23 630,98

PENSIONS A L’ANOIA (2014)
dades en euros

de les diferències que es poden 
trobar fàcilment s’han de tro-
bar en el seu origen: els sous. 
Bàsicament, les nòmines dels 
anoiencs -i sobretot les dones- 
han estat més baixes.

26.165 anoiencs 
cobren una pensió
En total, a l’Anoia hi havia el 
2014 -les últimes dades dispo-
nibles- 26.165 persones que 
cobraven una pensió. D’aques-
tes, la gran majoria són per 
jubilació (16.540), seguides 
de la viduïtat (5.837) i la bai-
xa indefinida, també cone-
guda com la “llarga malaltia” 
(3.001). Podeu consultar en el 

quadre annex en aquesta pàgi-
na la mitjana, en euros, de les 
pensions que cobren homes i 
dones a la comarca, i la seva 
comparació amb la mitjana 
de Catalunya, tant pel que fa 
al règim de la Seguretat Social 
(el més habitual) com pel dels 
Autònoms.

Enormes diferències 
entre jubilats i jubilades
Centrem-nos en la pensió de 
jubilació de la Seguretat So-
cial, la més nombrosa i cone-
guda. A l’Anoia, els homes 
cobren una mitjana de 1.292€ 
mensuals, quan la mitjana 
catalana és de 1.387, és a dir, 
95€ més. Pel que fa a les do-
nes anoienques, la pensió és 
de 668 euros, quan la mitjana 
catalana és de 751, també bas-
tant més alta. 
Si ens fixem en la pensió d’Au-
tònoms, els jubilats homes 

cobren una mitjana de 791€, 
quan la mitjana catalana és de 
808. Aquí s’observen una di-
ferències mínimes, tot al con-
trari que succeïa amb les de 
la Seguretat Social. Les dones 
jubilades autònomes cobren 
de mitjana a la comarca 584€, 
quan la catalana és de 585, un 
euro més. És evident que les 
pensions del règim d’autò-
noms són quelcom molt dife-
rent, això sí, a molta distància, 
uns 500 euros mensuals, de les 
de la Seguretat Social.
Les diferències -tant entre se-
xes com respecte de l’Anoia 

A l’Anoia, els homes 
cobren una mitjana de 
1.292€ mensuals, quan 

la mitjana catalana 
és de 1.387, 

és a dir, 95€ més

Els pensionistes de l’Anoia perceben menys diners que el que es cobra habitualment a Catalunya. / ARXIU



Jubilats passen l’estona en un banc del passeig. / ARXIU

Un jubilat de Montbui 
cobra quasi 500 euros 
mensuals més que un 
de Calonge de Segarra
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Baixa 
Indefinida Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor 

familiars Total

924,83 713,94 438,48 .. .. 685,22
.. 803,52 363,51 .. .. 691,65

952,35 966,15 530,71 362,16 .. 849,81
993,56 989,27 614,77 221,2 .. 876,67
956,18 946,54 612,76 279,54 .. 849,1

.. 783,5 471,42 223,39 .. 654,49
1.020,86 981,29 620,44 390,41 .. 884,23

812,89 908,41 617,37 423 .. 826,73
.. 844,39 513,28 .. .. 762,66

662,25 889,25 470,8 .. .. 752,61
684,11 776,51 494,81 .. .. 687,24

1.045,73 900,7 583,81 468,05 .. 831,26
1.000,61 948,06 600,6 345,65 569,68 857,73
1.022,24 801,42 525,05 .. .. 754,31

812,3 759,83 460,88 .. .. 679,05
1.095,25 1.035,54 649,07 325,94 .. 934

.. 837,35 452,88 .. .. 802,34
897,72 894,84 563,57 334,4 .. 808,08

.. 914,16 578,33 .. .. 849,28
987,85 941,72 610,96 319,74 .. 856,08

1.092,06 974,65 580,16 376,59 .. 896,79
723,65 812,86 462,23 .. .. 704,55

.. 724,16 507,05 .. .. 677,15
1.071,40 683,46 525,88 369,52 .. 699,09

931,64 801,45 456,07 174,96 .. 712,37
683,01 752,78 573,35 .. .. 691,79

.. 1.081,89 588,73 .. .. 916,98
992,27 1.218,72 679,58 383,17 .. 1.022,63

.. 799,61 490,81 .. .. 745,5
1.007,64 984,37 598,17 395,68 .. 898

945,54 919,66 575,41 380,49 .. 830,58
.. 695,8 337,76 .. .. 700,57

943,26 887,12 581,48 351,52 .. 816,65
992,36 945,73 595,31 347,46 539,12 855,11
993,94 1.033,53 635,11 368,02 531,48 915,81Catalunya

Argençola

Castellolí

Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellf. Riubregós

Prats de Rei, els

Copons
Hostalets de Pierola
Igualada
Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Pobla de Clar.

Anoia

Pujalt
Rubió
Sant Martí de Tous
St. Martí Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Sta. M. Montbui
Sta. M. Miralles
Torre de Clar.
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí

Baixa 
Indefinida Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor 

familiars Total

.. 534,44 364,11 .. .. 472,59

.. 617,3 .. .. .. 582,51

.. 664,32 368,94 .. .. 581,26
501,81 728,48 441,73 .. .. 589,87
725,13 721,9 481,13 .. .. 652,34

.. 579,05 445,75 .. .. 521,87
609,8 711,09 447,27 .. .. 631,89

.. 703,34 324,56 .. .. 609,94

.. 683,42 492,12 .. .. 608,32

.. 636,51 309,55 .. .. 529,27

.. 691,42 318,55 .. .. 567,13
876,43 668,36 338,23 .. .. 581,85
784,78 746,24 443,4 244,75 .. 653,28

.. 632,63 343,33 .. .. 571,1
703,19 591,52 359,49 .. .. 526,65
712,38 753,51 449,43 215,07 .. 640,04

.. 554,96 337,19 .. .. 498,76
733,81 662,21 423,24 175,11 .. 599,14

.. 686,98 .. .. .. 696,45
645,75 669,69 436,53 236,97 .. 600,46
895,69 813,24 427,55 .. .. 730,57

.. 644,28 410,5 .. .. 578,57

.. 579,51 471,22 .. .. 555,33

.. 529,33 .. .. .. 514,46

.. 660,65 350,5 .. .. 552,08

.. 696,51 512,44 .. .. 626,55

.. 811,76 583,69 .. .. 705,5
613,01 647,05 461 270,17 .. 579,01

.. 750,79 .. .. .. 692,45
723,86 707,49 372,45 287,51 .. 631,03

.. 813,81 335,83 .. .. 708,82

.. 646,8 337,76 .. .. 606,45
725,46 676,6 462,68 342,52 .. 626,91
724,86 703,07 430,99 261,03 450,98 622,67
741,16 706,65 436,76 276,96 438,23 630,98Catalunya

Hostalets de Pierola

Argençola
Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellf. Riubregós
Castellolí
Copons

Rubió

Igualada
Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Pobla de Clar.
Prats de Rei, els
Pujalt

Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
Anoia

Sant Martí de Tous
Sat. Martí Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Sta. M. Montbui
Sta. M. Miralles
Torre de Clar.

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL, PER MUNICIPIS
mitjana en euros

PENSIONS DEL RÈGIM D’AUTÒNOMS, PER MUNICIPIS
mitjana en euros

Font: Institut INSS, IDESCAT

amb Catalunya- no són tan 
importants en les altres pensi-
ons existents, ja siguin les de 
baixa indefinida, viduïtat, or-
fenesa i de favors familiars.

Diferències entre jubilats 
en una mateixa comarca
Donar un cop d’ull a les da-
des segons els municipis de 
la comarca ens permet també 
conèixer com també es troben 
diferències segons la residèn-
cia geogràfica del pensionista. 
Així, un jubilat de Veciana és 
el més “pobre” de l’Anoia, amb 
una pensió de 695 euros. En 
canvi, un de Santa Margarida 

de Montbui arriba als 1.218€, 
esdevenint el jubilat més “ric” 
de la comarca. Una diferència 
de més de 500 euros entre l’un 
i l’altre, i en el mateix règim 
de la Seguretat Social. Cal sa-
ber, a més, que aquestes xifres 
són tenint en compte els dos 
sexes. És segur que, a Mont-
bui, la mitjana masculina de 
pensió per jubilació passi 
fàcilment dels 1.400 euros 
mensuals. A Masquefa i Sant 
Pere Sallavinera s’observen 
també pensions lleugerament 
per sobre dels mil euros.
A Igualada, la mitjana de 
pensió d’un jubilat és de 948 
euros, i a Piera, de 941. Cal 
tenir en compte que la mitja-
na catalana de la pensió de ju-
bilació és de 1.033 euros. Po-
deu veure totes les dades en 
el quadre superior d’aquesta 
pàgina.
Pel que fa als autònoms, les 
pensions per jubilació més 
elevades de la comarca són a 
la Pobla de Claramunt, Sant 
Pere Sallavinera i Vallbona 

d’Anoia, que volten entre 811 
i 813 euros.  Les més baixes 
són a Rubió (529) i Argenço-
la (534 euros). A Igualada és 
de 746, i a Piera, de 669. La 
mitjana catalana de la pensió 
d’un autònom jubilat és de 

706 euros. En el quadre in-
ferior podeu observar, com 
a dada curiosa, com hi ha 
molts municipis on, afortu-
nadament, ningú no cobra 
pensions d’autònom per bai-
xa indefinida o per orfanesa.

Un jubilat autònom 
cobra cada mes uns 350 
euros menys que un de 

la Seguretat Social

Botiga
al carrer
Dissabte 4 de març
Igualada

Amb el suport de:Organitza:

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

Surt, estarem
oberts!



Alfonsa Santiesteban : “A l’Anoia hi ha molta gent sense 
prestacions que quan es jubilin tindran pensions molt baixes”
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“És veritat que els 
convenis no discrimi-
nen per sexe però a les 
feines que es cobra més 

hi trobem homes”

OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

A lfonsa Santiesteban 
és la representant 
del sindicat CCOO a 

l’Anoia. Amb ella parlem sobre 
la situació de la dona al món 
laboral a la comarca i a Cata-
lunya, a escassos dies pel 8 de 
març, dia de la celebració de la 
Dona Treballadora.

Podria fer una radiografia de 
quina creu que és la situació 
actual de la dona al món labo-
ral a l’Anoia?
Ja fa temps que a tots els fò-
rums dic el mateix sobre la 
comarca de l’Anoia, i és que 
ara hi ha moltes persones po-
bres, però d’aquí uns anys n’hi 
haurà moltes més, i més dones 
que homes. L’Anoia és una co-
marca que de sempre ha es-
tat industrial, manufacturera 
i amb molta presència de la 
dona. A més, mirant el conveni 
del tèxtil, per exemple, sector 
on la comarca era puntera, les 
dones, que solien estar a pro-
ducció, tenien els salaris més 
baixos que a les categories dels 
teixidors, que normalment 
eren homes. El sistema està fet 
perquè les dones cobrin menys. 
Hi ha moltes persones que són 
incrèdules i diuen que no pot 
ser i és veritat que els convenis 
no discriminen per sexe, però 
a les feines que es cobra més hi 
trobem homes.
La bretxa salarial de gènere 
a Catalunya és del 19%, mal-
grat que la meitat dels titulats 
universitaris són de gènere 
femení. Descartat, doncs, que 
sigui un problema d’excés a la 
formació, com es pot reduir 
la bretxa salarial en els joves?
Depèn del lloc a què vulguis 
accedir tens el problema de la 
discriminació per maternitat. 
Això hauria de ser al revés, 
un incentiu, ja que necessitem 
població que siguin futurs tre-
balladors, i en canvi és un veto. 
Aquí al sindicat veiem que les 
dones que poden promocio-
nar-se a la feina si es queden 

Alfonsa Santiesteban, dimecres a la delegació de CCOO a l’Anoia./ OTGER GABARRÓ

embarassades ho tenen molt 
difícil. Treta aquesta barrera de 
la formació, amb la legislació 
s’ha de fer feina. És veritat que 
tenim una llei d’igualtat però 
a moltes empreses no es com-
pleix i encara surten veus que 
es queixen de la discriminació 
positiva. Ens trobem que quan 
una parella decideix tenir fills, 
i la parella és d’un home i una 
dona, normalment és la dona 
que ha de fer una reducció de 
jornada. No arriba al 2% d’ho-

En el sector privat la 
conciliació és molt difí-
cil. Una de dues, o tens 
la teva meta i deixes de 

banda la família o et 
quedes estancada sense 
poder promocionar-te.

mes que ho demanin. En temes 
de protecció de la dona emba-
rassada, estàs protegida i no et 
poden acomiadar, tot i això les 
empreses ho posen difícil i més 
encara segons quin lloc ocupes 
a l’empresa. Si ets directiva et 
demanen que siguis una “super 
woman” i que arribis a tot.
Al 2005 la taxa de risc de po-
bresa en dones que treballa-
ven era del 8,9%, mentre que 
una dècada després ha pujat 
fins al 13,1%, superant àmpli-
ament la dels homes. A quins 
factors es deu aquest fet, a 
part de l’arribada de la crisi 
econòmica?
Aquest hàndicap ja l’arrossegà-
vem de fa temps. A l’Anoia, en 
el sector serveis i l’industrial, 
els salaris són baixos per a la 
dona. No se li dona el mateix 
valor a la feina de les dones que 
a la dels homes. A Igualada, al 
tèxtil, quan la dona arribava 
als 55 o 56 anys, l’empresa els 
feia ofertes per plegar. Eren 
dones que treballaven des dels 
14 anys, molt esgotades i amb 
gent gran al seu càrrec. Si una 
dona se n’anava a l’atur als 55 
anys, encara que amb indem-
nització, s’havia de jubilar, i 
abans de l’edat ordinària això 
porta reducció del que et pa-

garien de pensió. Com que 
plegues abans, les bases de co-
tització baixen i et redueixen 
la base reguladora i et paguen 
menys. Amb les retallades això 
ens afecta molt. Moltes dones 
dels 55 als 61 anys que a par-
tir del 2013 podien cobrar el 
subsidi a majors de 55 anys, 
abans només tenien en compte 
segons la renda personal, i ara 
és segons la renda de la unitat 
familiar. Per això insisteixo en 
què en aquesta comarca tin-
drem molta pobresa per molta 
gent s’ha quedat a l’atur sense 
prestacions, i quan arribin a les 
jubilacions les pensions seran 
molt baixes.
La bretxa salarial a Catalunya 
al sector privat és del 29,3%, 
3,3% punts per sobre de la 
bretxa general, i gairebé el do-
ble de la bretxa al sector pú-
blic, que és del 15%. Per què 
costa tant a la dona entrar a 
treballar al sector privat?
En el sector públic els treballa-
dors estan més protegits per la 
llei i ho tenen més fàcil per fer 
efectiva la conciliació laboral. 
En el sector privat la concilia-
ció és molt difícil. Una de dues, 

o tens la teva meta i deixes de 
banda la família o et quedes 
estancada sense poder promo-
cionar-te. Si es complís la llei, 
la bretxa s’hauria anat reduint, 
però una cosa és la teoria, el 
dret, i l’altre és el fet. Ens tro-
bem que en un procés de se-
lecció a la dona li pregunten si 
té fills, o si és més jove li pre-
gunten si en pensa tenir. Això 
és il·legal, però les empreses ho 
fan. Tota la societat ha de creu-
re que es pot canviar la situa-
ció. Els empresaris també s’ho 
haurien de creure.
Quines accions s’estan fent 
des de Comissions Obreres 
a l’Anoia per reduir la bretxa 
salarial a la comarca?
Un problema que tenim com a 
sindicat, el problema a l’Anoia 
és que no tenim molta inci-
dència com a sindicat ja que 
les empreses són petites. On 
tenim sindicat fem que s’apli-
qui la llei. Incidim en què es 
treballi per fer complir el pla 
d’igualtat perquè les dones pu-
guin accedir a qualsevol lloc de 
treball i perquè puguin con-
ciliar la vida personal, laboral 
i la familiar. No només en la 

vida familiar sinó també en la 
personal, ja que per exemple, 
tinguin temps per formar-se. 
Quan hi ha una vacant, per 
exemple, intentem que es pu-
guin promocionar i això s’ha 
de parlar als plans d’igualtat. 
També en la responsabilitat so-
cial corporativa les empreses hi 
tenen molt a dir.
El 22 de febrer és el Dia eu-
ropeu per la igualtat salarial 
entre homes i dones. Quants 
més 22 de febrer haurem de 
celebrar?
És molta la bretxa i segurament 
ens queden molts 22 de febrer 
per celebrar. No ens hem d’atu-
rar en les reivindicacions. Més 
enllà de la legislació, que pot 
estar bé, s’ha d’anar realment a 
aplicar les lleis sobre la realitat. 
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Demà dissabte, 
Botiga al Carrer

El regidor Fermí Capdevila i el coordinador 
de Creu Roja a Catalunya, l’igualadí Enric Morist.

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 4 de 
març torna la Botiga 
al Carrer, en la seva 

41a edició, coincidint amb el 
final de les rebaixes d’hivern. 
Igualada Comerç ha preparat 
un seguit d’activitats, com sol 
ser habitual en aquesta acti-
vitat, especialment a la Pl. de 
cal Font i a la Rambla, amb la 
participació de prop de 100 
comerços, una quantitat que 
ratifica l’edició de la Botiga al 
Carrer d’Igualada en una de 
les més grans de Catalunya.
Enguany, la Botiga al Carrer es 
presenta amb algunes millores 
en el seu format que aporta-
rà més comoditat a l’hora de 
comprar. Hi haurà dos eixos 
de concentració de botigues 
amb carpes. A part d’això, en 
totes aquestes zones hi haurà 
fil musical i una acurada i en-
certada decoració floral.
Per una compra mínima de 10 
€, els comerços participants 
en la Botiga al Carrer obse-
quiaran els seus clients amb 
un val per un got de cervesa, 
o de xocolata calenta, que es 
podrà bescanviar als estands 
del Kiosk del Rec, situats a la 
Pl. de Cal Font i a la Rambla. 
Aquesta promoció ha estat 
possible gràcies a la gentilesa 
d’Igualada Comerç.
També hi haurà dos inflables, 
un a la Rambla Sant Isidre i l’al-
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tre a la Pl. de Cal Font. L’hora-
ri de funcionament serà des de 
les 10.30h-13.30h al matí, i a 
la tarda des de 17.30h-20.30h. 
Tots els nens i les nenes estan 
convidats a pujar-hi! Això sí, a 
l’hora de comprar, caldrà que 
els pares demanin els vals a les 
Botigues al Carrer, per evitar 
aglomeracions.
Coincidint amb la Botiga al 
Carrer, l’entitat convida a tot-
hom a col·laborar amb la Fun-
dació Vicente Ferrer. Es tracta 
de la creació i pintada d’un 
rangoli (tipus d’art popular de 
l’Índia consistent en la creació 
de dissenys decoratius a ter-
ra), dins la campanya solidà-
ria “Dóna color a un habitatge 
digne” durant tot el dia a Pl. de 
Cal Font. També hi haurà l’ac-
tuació de balls de Bolywood 
al càrrec del grup Sweetindia, 
de Vilanova del Camí, a les 
12,30h i de Bollywood Iguala-
da, a les 19 hores.
D’altra banda, en el marge de 
la Botiga al Carrer, hi haurà la 
presentació del XIII Campio-
nat d’Espanya de Gimnàstica 
Estètica de Grup que organit-
zarà l’Igualada Club Gimnàs-
tic Aula pels dies vinents 7,8 i 
9 d’abril al pavelló de les Co-
mes. La presentació comptarà 
amb una exhibició a la plaça 
de Cal Font a les 17,30 h. de 
l’equip de categoria infantil 
“Mercat de Flors” que compe-
tirà al campionat.

Aprovada la reforma de 
l’edifici de la Teneria
REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal de 
l’Ajuntament va apro-
var aquest dimarts, per 

unanimitat de tots els grups 
polítics, el projecte de reforma 
de l’antic edifici de la Teneria, 
que en un futur acollirà la 
nova seu de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia i altres usos docents 
com l’Escola Oficial d’Idiomes 
o l’Escola d’Adults.
Segons es va indicar en el ple, 
les obres costaran 3,4 milions 
d’euros i es faran en un total 

de 18 mesos. Aviat es farà l’ex-
posició pública del projecte, el 
període d’alegacions, i després 
el concurs per adjudicar final-
ment l’obra.
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, va indicar 
que la nova seu de l’arxiu “per-
metrà dotar de dignitat l’Arxiu 
Comarcal”, mentre que l’edifici 
actual de Cal Maco, a la plaça 
de la Creu, es destinarà a al-
berg d’estudiants i del Camí de 
Sant Jaume, i, alhora, podria 
acollir un despatx institucio-
nal de la Vegueria Penedès. 

Igualada acollirà aquest mes 
una família de refugiats
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada acollirà a partir 
d’aquest mes de març una 
família refugiada amb 

fills menors d’edat. Així es va 
anunciar dimecres per part de 
l’Ajuntament i Creu Roja, que 
gestiona l’acolliment. El coor-
dinador de la institució a nivell 
nacional, l’igualadí Enric Mo-
rist, i el tinent d’alcalde d’En-
torn Comunitari i Cooperació 
de, Fermí Capdevila, en va ex-
plicar els detalls. Posteriorment 
s’espera acollir a dues o tres fa-
mílies més. Altres poblacions 
com Capellades, els Hostalets 
de Pierola, Montbui, i Masque-
fa també s’han interessat per 
fer acollida de refugiats. 
Morist va fer una clara i deta-
llada explicació del procés que 
segueixen aquells refugiats que 
arriben a Catalunya pel seu 
propi peu  -sobretot en avió- i 
demanen asil al nostre país, 
que són els que, avui, es poden 
acollir, tota vegada que, dels 
17.000 refugiats que el govern 
espanyol va prometre rebre, 
només n’han arribat 1.200. 
“No creieu pas que els refu-
giats que ens arriben són tots 
de Síria, al món hi ha avui 34 
conflictes armats, i a Catalunya 
qui més ens arriba són refugi-
ats d’Ucraïna, pel seu conflicte 
amb Rússia per Crimea”, ex-
plicava Morist. Els perfils són 
molt diferents. “Poden ser ho-
mes sols, dones soles, famílies 
amb canalla, pastors d’Afganis-
tan que no saben llegir ni es-
criure, o llicenciats la Univer-
sitat de Damasc. Hi ha de tot, 
però tothom arriba en males 
condicions psicològiques, amb 
un trauma molt gran, i alguns 
han estat torturats”. 

Tots els refugiats que demanen 
Asil -un dret internacional- 
passen per diferents fases, en 
un programa que gestiona el 
govern espanyol, que en té les 
competències, d’una durada 
màxima de 2 anys, i que s’inicia 
amb una Fase Prèvia d’avalua-
ció i diagnosi en què s’estudia 
específicament cada cas i, des-
prés, una primera Fase d’Aco-
lliment Temporal en centres 
de diferents ciutats del país. 
Aquesta fase dura 6 mesos, i 
aquí els refugiats tenen tot el 
suport de l’Estat en allotjament 
i menjar, i comencen a estudiar 
castellà i català, són atesos pel 
servei sanitari públic, i, en el 
cas dels nens, s’integren al nos-
tre sistema educatiu.
Després ve una Fase d’Inte-
gració, d’un any de durada i 
prorrogable sis mesos més, en 
què les persones refugiades 
s’instal·len ja en el municipi 
considerat més adient i tenen 
l’acompanyament d’entitats i 
institucions, que és el cas que 
passarà a Igualada. “En aquesta 
fase, en principi, els refugiats, 
que tenen permís de treball 
pel seu estatus especial, ja han 
de començar a valdre’s per si 

mateixos, però en estret con-
tacte amb els serveis socials de 
l’Ajuntament”. La família que 
arribarà a Igualada viurà en rè-
gim de lloguer, però no en un 
pis social. “Nosaltres no volem 
passar al davant de ningú, som 
conscients que hi ha una llarga 
llista d’espera de pisos socials. 
Buscarem un pis humil en el 
mercat de lloguer”, deia Morist. 
El coordinador de Creu Roja 
va voler deixar  clar que “els 
refugiats tenen uns compromi-
sos que complir, això no és una 
iniciativa assistencial. Si som 
paternalistes, no farem res”.  
Paral·lelament, s’ha presen-
tat la campanya de sensibilit-
zació Obre els Ulls, liderada 
per Creu Roja amb l’objectiu 
de donar a conèixer la realitat 
sobre temàtiques relacionades 
amb la integració de la pobla-
ció refugiada.

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial de l’Ordenança muni-
cipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. (2017/12).

El Ple de l’Ajuntament de Capellades, reunit en sessió ordinària de data 22 de febrer 
de 2017, ha aprovat inicialment l’Ordenança municipal reguladora del procediment 
sobre verificació d’habitatges buits. 

D’acord amb l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet aquest expedient a 
exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de difusió escrita diària i al taulell d’anuncis de la Corporació, per tal que les 
persones que ho considerin oportú puguin presentar les al·legacions o reclamacions 
que estimin adients.

Aquest acord i la resta de documentació de l’expedient quedaran exposats a la Secre-
taria de l’Ajuntament els dies laborables en horari d’oficina: de dilluns a divendres de 
9 a 14 hores. 

Si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions o reclamacions, 
aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne 
cap altre de manera expressa.
Contra aquest acord no escau la interposició de cap tipus de recurs per tractar-se 
d’un acte de tràmit.

Es fa públic per a informació general. Capellades,  28 de febrer de 2017
 
Aleix Auber Álvarez, Alcalde-president



La firma internacional Andersen aterra a Espanya 
amb Global Abogados, de l’igualadí Antoni Prat Jorba
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El Mobile World Con-
gress ha servit d’escena-
ri per presentar la nova 
“targeta”, que canviarà 
radicalment la manera 

de pagar el transport

Antoni de Weest Prat Jorba, amb els seus socis de Global Abogados.

El Món a Igualada 
organitza dilluns una 
xerrada amb el cuiner 
David Andrés

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha assis-
tit aquesta setmana a la 

presentació de la T-Mobilitat, 
que l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) ha realit-
zat en el marc del Mobile Wor-
ld Congress. Durant l’acte, ha 
pogut comprovar, en primera 
persona, com funcionarà el 
nou sistema de pagament del 
transport públic mitjançant la 
tecnologia de xip sense con-
tacte, que es preveu posar en 
marxa a finals l’any 2018 tam-
bé a la capital de l’Anoia. 
La visita, que ha tingut lloc a 
l’estand de l’ATM de Barcelo-
na, ha estat organitzada per 
l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU). A més de l’al-
calde d’Igualada, també han 
assistit a aquesta presentació 
el president de l’AMTU i al-
calde de Santa Maria de Pa-
lautordera, Jordi Xena, i altres 
membres del Comitè Executiu 
de l’AMTU, representants dels 
municipis d’Arenys de Munt, 
Manresa, Montornès del Va-
llès, Premià de Mar, Sabadell, 
Sant Cugat de Vallès i Ter-
rassa, i el director general de 
l’AMTU, Joan Prat. Tots ells 
formen part d’aquesta associ-
ació, que agrupa 91 entitats, 
entre les quals hi ha 89 mu-
nicipis i 2 consells comarcals, 
amb una població represen-
tada de 2 milions d’habitants 
i un volum de viatgers urbans 
transportats de prop de 42 mi-
lions el 2016. 
En el transcurs de la presenta-

Tot i que Igualada té bons 
restaurants i grans cuiners, la 
ciutat no ha assolit encara el 
reconeixement que es mereix. 
El cuiner David Andrés i el 
seu germà Xavi Andrés, arqui-
tecte, en una conferència col-
loqui organitzada per l’entitat 
El Món a Igualada, ens expli-
caran com veuen el present 
i que cal superar perquè el 
sector assoleixi la millor pro-
jecció. Presentarà l’acte Jaume 
Rodríguez Enrich, president 
de l’entitat.  Serà a les 8 del ves-
pre de dilluns vinent, a la sala 
de socis de l’Ateneu.

L’empresa igualadina 
Cubus Games, present 
al Mobile World 
Congress

L’empresa igualadina Cubus 
Games ha assistit al Mobile 
World Congress en el marc del 
programa Brokerage Event, 
celebrat al Congress Square 
del pavelló Catalunya. Cubus 
Games ha aprofitat aquest es-
deveniment per a reunir-se 
cara a cara amb partners po-
tencials a nivell internacional i 
parlar de futures cooperacions 
en projectes, així com establir 
nous contactes amb clients 
que veuen en la trajectòria de 
l’equip igualadí un talent que 
cal aprofitar. La ‘marca de la 
casa’ d’aquest estudi indepen-
dent és el desenvolupament 
de noves experiències interac-
tives que ja són aplicades en 
varis àmbits: entreteniment, 
turisme, educació, salut...
Cubus Games va ser present 
al 4YFN en l’edició anterior 
del MWC, i enguany celebra 
el seu tercer aniversari amb 
nous llançaments previstos 
per aquesta primavera, tant 
pel que fa a la seva línia de ga-
mebooks com pel que fa a les 
CulturApps per museus i pa-
trimoni.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a firma internacional 
Andersen Global ha 
aterrat a Espanya amb 

oficines a Madrid i Barcelona 
després d’integrar a Global 
Abogados, un despatx català 
d’assessorament legal i fiscal 
amb seu a les dues ciutats, del 
que en forma part l’igualadí 
Antoni de Weest Prat Jorba.
Andersen Global és una enti-
tat internacional amb 41 seus 
a tot el món i 1.100 professio-
nals creada el 2013 per la fir-
ma nord-americana Ander-
sen Tax. Aquest despatx va 

ser creat el 2002 amb el nom 
de WTAS per 23 exsocis de 
l’extinta Arthur Andersen i al 
setembre de 2014 ha adoptat 
la seva actual denominació, 
després de l’adquisició de la 
marca Andersen.
A Espanya, arriba de la mà 
dels tres socis actuals de 
Global Advocats, l’igualadí 
Antoni de Weest Prat Jorba, 
Álvaro Gámez Serracarbassa 
i José María Rebollo Blasco, 
que s’integren en Andersen 
Global costat d’un nombre 
aproximat de 25 professio-
nals, segons ha comunicat el 
bufet.

Global Abogados, des de la 
seva fundació, ofereix asses-
sorament fiscal i legal tant 
a persones físiques, com a 
clients corporatius en les àre-
es de dret internacional, dret 

mercantil, bancari i borsari, 
fusions i adquisicions, as-
sessoria i consultoria fiscal, 
dret laboral, insolvències em-
presarials, reestructuracions, 
litigació i arbitratge.

Igualada també implantarà l’any que ve la T-Mobilitat, 
que permetrà pagar el tren i el bus amb el mòbil

ció, s’ha dut a terme una de-
mostració del nou mètode de 
pagament sense contacte que 
es posarà en marxa amb la 

T-Mobilitat. Els assistents han 
participat en una simulació de 
pagament i validació d’un bit-
llet de transport públic, tot re-
alitzant un circuit pel mateix 
estand de l’ATM. 
D’aquesta manera, els alcal-
des han pogut comprovar el 
canvi radical que suposarà 
la seva implantació, ja que el 
nou sistema de pagament que 
va associat a aquesta targeta és 
molt ràpid i còmode, cosa que 
facilitarà l’ús del transport 

públic. Amb la T-Mobilitat 
el sistema de venda permetrà 
el prepagament, el postpaga-
ment (domiciliació bancària), 
la recàrrega per internet i el 
pagament per mòbil. 
La implantació de la T-Mobi-
litat canviarà radicalment la 
manera com els usuaris fan 
servir el transport públic a 
Catalunya, amb un sistema de 
venda i validació més segur i 
personalitzat.
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3r premi, Garcia Fossas

1r premi, Ateneu

2n premi, Dolors Martí

Menció, Ramon Castelltort

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’AMPA de l’Escola de 
l’Ateneu Igualadí, amb 
la comparsa Grand 

Circus Ateneu, ha estat me-
reixedora del premi del jurat 
a la millor comparsa de la rua 
de Carnaval d’Igualada 2017. 
L’esdeveniment s’ha celebrat 
aquest dissabte, 25 de febrer i 
ha concentrat un gran nombre 
de públic al llarg del recorre-
gut. El segon premi ha estat 
per l’AMPA de l’escola Dolors 
Martí amb la comparsa Peça 
a peça, i el tercer premi per 
Marcant el ritme, de l’AMPA 
de l’escola Garcia Fossas. A 
més d’aquests trofeus a les mi-
llors comparses, s’han atorgat 

La iniciativa adreçada 
a les empreses 

agroalimentàries 
compta amb tallers, 
activitats i tutories

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, en el marc del pro-
jecte “L’Anoia, del camp a la 
taula”, ha engegat el projecte 
Co-emprèn, destinat a for-
mar en innovació col·labo-
rativa els professionals de les 
empreses agroalimentàries, 
amb el suport de més de 10 
experts sèniors especialitzats 
en diferents àmbits. 
Amb el lema “Cooperar x 
crear”, ofereix tallers, activi-
tats i tutories que tenen per 
objectiu donar a conèixer les 
noves tendències i les eines 
de creativitat i cooperació 
empresarial, ajudar a definir 
el Pla de treball de cada em-

 
L’AMPA de l’Escola de l’Ateneu Igualadí guanya el premi a la 
millor comparsa de la Rua del Carnaval d’Igualada 

cinc premis de 500 euros i deu 
de 200 euros i, a banda, una 
menció especial per la com-
parsa Aquest any sí, de l’AM-
PA Ramon Castelltort, per la 
seva crítica local. 
Més de 3.000 persones han 
pres part en aquesta ocasió a 
la rua, amb les escoles de la 
ciutat i les entitats locals com 
a principals protagonistes. Les 
carrosses han seguit, durant 
més de dues hores, el recor-
regut habitual pels carrers del 
centre de la ciutat, comen-
çant a la Plaça de la Masuca 
i acabant a la Plaça Cal Font. 
L’encapçalament de la comiti-
va ha anat a càrrec de la Xa-
ranga Ho Peta i, tancant-la, presa i facilitar la coneixen-

ça entre els professionals del 
sector.
La primera sessió serà di-
marts 7 de març de 15 a 19 h 
a la seu del Consell Comar-
cal i consistirà en un taller 
inicial conjunt que combina 
la transmissió de  coneixe-
ments amb la interacció dels 
participants, amb dinàmi-
ques basades en el Design 
Thinking i d’altres tècniques 
de co-creativitat. La segona 
sessió consistirà en tutories 
personalitzades que s’adap-
taran a la realitat i les neces-
sitats de les  empreses agro-
alimentàries participants, 
i l’última sessió servirà per 
compartir els projectes ge-
nerats.
Per poder participar a les 
sessions de Co-emprèn cal 
inscriure’s enviant un correu 
electrònic a lcosta@anoia.cat 
o trucant al 93 805 15 85 i 
demanant per Laia Costa. 

El Consell Comarcal vol potenciar la innova-
ció col.laborativa amb el projecte Co-emprèn

com és tradició, la carrossa 
del Rei Carnestoltes amb el 
seu seguici. Aquest any l’ha 
coordinat el Col·legi Maristes 
d’Igualada, fundació que ce-
lebra el seu dos-cents aniver-
sari a Catalunya, essent també 
responsables de la redacció 
del pregó que ha llegit el Rei 
a la finalització. Les 25 com-
parses procedien d’Igualada, 
Santa Margarida de Montbui, 
La Torre de Claramunt i Vi-
lanova del Camí i la presen-
tació de cadascuna d’elles en 
arribar a Cal Font l’ha fet Yan-
nik Ramis. En acabar, darrere 

l’escenari de Cal Font, tots els 
participants han gaudit d’una 
botifarrada, que novament ha 
estat possible gràcies a Car-
refour Igualada, que ha apor-
tat bona part dels 450 quilos 
de botifarres, i al Gremi de 
Flequers de l’Anoia, que ha 
subministrat el pa necessari. 
L’Antic Gremi de Traginers ha 
preparat el sopar per als inte-
grants de les comparses 
Demà diumenge, 26 de febrer, 
a les 12h, la festa es tancarà 
amb un Miniball de Carna-
val a la Plaça de l’Ajuntament, 
adreçat als més petits de la 
casa, que hi podran assistir 
amb les seves disfresses. L’es-
pectacle d’animació musical el 
conduirà el grup Xiula.

L’edició 2017 de 
l’esdeveniment ha 

concentrat un total de 
25 comparses i 

més de 3.000 persones 
als carrers de la ciutat



La passarel.la 08700 Nits de Pell i Punt va aplegar dissenyadors 
i professionals del tèxtil en una gran vetllada a La Sala

La Sala va convertir-se per una nita en una exhibició de moda.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 23 de febrer  el 
conseller d’Empresa 
i Coneixement, Jordi 

Baiget, acompanyat de l’alcal-
de d’Igualada, van presidir la 
1a edició del 08700-Nits de 
Pell i Punt, una iniciativa im-
pulsada per la passarel·la 080 
en col·laboració amb l’ajunta-
ment d’Igualada, la Diputació 
de Barcelona, i l’agrupació 
tèxtil FAGEPI, amb l’objectiu 
de promocionar i posar en 
valor el sector tèxtil i el Emón 
del disseny vinculat a la indús-
tria del gènere de punt i de la 
pell de l’Anoia.
Segons Baiget, “és de justícia 
que, si el 080 Barcelona Fas-
hion volia sortir al territori, 
pensés en Igualada, especial-
ment pel prestigi de la indús-
tria local del punt i l’adob”. 
Així mateix, el conseller va 
recordar que “moltes de les 
empreses que desfilen a la 080 
són de l’Anoia o tenen el seu 
origen aquí”.
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Per la seva part l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, va mani-
festar que “aquesta iniciativa 
és un exemple més que els àm-
bits públic i privat, treballant 
junts, poden enfortir i dotar 
de més competitivitat els sec-
tors productius locals; aquesta 
passarel·la suposa un excel·lent 
aparador de la capacitat crea-
tiva i del gran potencial de la 
indústria tèxtil d’Igualada i la 
comarca de l’Anoia”.
El president de l’agrupació 
tèxtil Fagepi, Joan Gabarró, 
va agrair el suport per part de 
l’Ajuntament i la Generalitat 
ja que “iniciatives com aques-
tes posen en valor el teixit in-
dustrial local i serveixen per 
reconèixer els esforços de les 
empreses del territori per ser 
competitius en un món global”.
El “08700-Nits de Pell i Punt” 
va aplegar a l’espai La Sa-
la-Cercle Mercantil d’Igualada 
a dissenyadors i professionals 
del sector en una vetllada que 
va incloure una passarel·la de 
moda de talent emergent, amb 

les propostes creatives diver-
sos dissenyadors com l’igua-
ladí Xavier Grados –que ha 
desfilat en vàries edicions de 
la passarel·la 080-, la firma de 
punt Odd One Out, i el tàn-
dem de creadores Anne Castro 
i Núria Costa, guanyadora del 
premi de la passada edició de 
la fira BSTIM. La cloenda de la 

passarel·la de la “Nit de Pell i 
Punt” va anar a càrrec de la fir-
ma de pelleteria VM La Sibè-
ria, que també ha presentat 
col·lecció en la passada edició 
de la 080 Barcelona Fashion.
L’esdeveniment ‘08700 Nits de 
Pell i Punt’ va posar el punt i 
final a una setmana dedicada 
a la indústria tèxtil igualadina, 

amb diferents accions d’entre 
les quals destaquen la Jorna-
da de Moda Sostenible realit-
zada amb el suport del Servei 
d’Ocupació de Catalunya dins 
del programa d’Inniciatives 
Innovadores i la 3a edició de la 
fira tèxtil BSTIM, que es va ce-
lebrar els passats 22 i 23 de fe-
brer a l’Escorxador, a Igualada.  

verdures bròcoli carbassa pastanaga

PREPARATS DE VERDURES 
PER FER CREMES

·Verdures fresques, netes, pelades i trossejades ·Molt fàcils de fer ·Sense additius 
·Preparades al Taller Àuria d’Igualada, que dona feina a persones en risc d’exclusió social

Igualada- c/Sant Vicenç, 31        Passeig Verdaguer, 178 · 93 804 34 00   Vilanova del Camí- c/Sta. Llúcia, 13 · 93 804 00 01



Les JERC afirmen que Manresa ha 
assolit més millores amb la Hispano en 
un mes, que a Igualada en cinc anys
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Àngels Chacón, amb Marc Castells i Santi Broch.

El conseller de Salut Toni Comín, 
en un acte d’ERC avui a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L es joventuts d’ERC 
Anoia han denunciat 
aquesta setmana les di-

ferències que, al seu entendre, 
s’han produït respecte el ser-
vei de la Hispano Igualadina 
a Manresa, on hi és des de fa 
un parell de mesos, en compa-
ració a Igualada. “S’han acon-
seguit més millores a Manresa 
amb la Hispano en un mes 
que Marc Castells en 5 anys a 
Igualada”, diuen.

Monbus, l’Igualada HC 
i l’alcalde
Els republicans consideren 
una autèntica “presa de pèl” 
el que ha fet Marc Castells du-
rant aquests anys i asseguren 
que “si no hagués estat per la 
pressió popular i les constants 
denúncies que ha fet el partit 
republicà el govern municipal 
encara aniria de bracet amb la 
Hispano Monbus”. Segons els 
joves, “ara els igualadins estem 
pagant el pacte que va fer Marc 
Castells amb Monbus per tal 
que l’empresa gallega aportés 
40.000€ anuals” a l’Igualada 
HC i això comportava, “com 
els fets han demostrat”, “una 

Avui divendres 3 de març, a les 
19:30h al Kiosk del Rec (Ronda 
del Rec, d’Igualada) tindrà lloc 
una trobada oberta a tothom 
qui vulgui assistir-hi amb el 
conseller de Salut del Govern 
de la Generalitat, Toni Comín. 
Comin explicarà les darreres 
accions de la conselleria de 
Salut, a més de plantejar les 
polítiques sanitàries en què 

Àngels Chacón, presidenta 
local del PDeCAT
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’assemblea local del 
PDeCAT Igualada  ce-
lebrada a Igualada el 

passat dimecres 15 de febrer 
va escollir Àngels Chacón 
com a nova Presidenta del 
PDeCAT Igualada agafant el 
relleu del fins ara President lo-
cal  Marc Castells.
Àngels Chacón, primera 
Tinent d’Alcalde de l’ Ajunta-
ment d’Igualada de Dinamit-
zació Econòmica, Coneixe-
ment i Interior,  és associada  
al Partit Demòcrata Català  
des del Congrés Fundacional 
del nou partit celebrat el mes 
de juliol de 2016.
“En els moments actuals on la 
política i els polítics en general 
viuen una situació de descrè-
dit cal més que mai la impli-
cació social i individual   per 

defensar i treballar pel model 
de país que volem.  PDeCat 
es defineix com a partit po-
lític demòcrata, catalanista, 
independentista, europeista, 
humanista i republicà al ser-
vei del progrés i la llibertat de 
Catalunya i dels ciutadans. Per 
defensar aquesta opció políti-
ca, per transmetre a Igualada 
els projectes i visió d’aquest 
nou partit i per seguir treba-
llant pel desenvolupament i 
creació d’oportunitats a la nos-
tra ciutat, exerciré amb molta 
satisfacció aquesta presidèn-
cia”.
A més d’agrair als antics mi-
litants de CDC i als membres 
del nou comitè local la seva 
col·laboració, Chacón va ex-
posar que PDeCAT és un pro-
jecte obert i realista on hi és 
convidat tothom que hi vulgui 
participar .

s’estan treballant en el marc de 
la campanya La República que 
farem, endegada per Esquerra 
Republicana com un procés 
participatiu per dissenya, de 
manera col·lectiva, el nou país 
que volem. El conseller estarà 
acompanyat per la diputada 
al Parlament i anoienca, Alba 
Vergés, secretària de Salut i 
Benestar. 

permissivitat, passivitat i com-
plicitat absoluta amb Monbus” 
durant els anys que era col·la-
borador de l’alcalde. 

Expedient sancionador 
a Manresa
Les JERC recorden que Man-
resa amb només dos mesos 
ha aconseguit “un expedient 
informatiu i sancionador a 
l’empresa (Igualada ha tardat 
9 anys), nous busos i horaris a 
Manresa (la promesa que 
Castells va fer el 19 d’octubre 
de 2015 d’incorporar un nou 
bus a les 7 del matí encara no 
l’ha complert), Manresa ha 
aconseguit reunir a la ciutat 
el Director General de Trans-
ports de la Generalitat de Ca-
talunya, 4 alts càrrecs més del 
Govern, representants dels 
ajuntaments afectats i usuaris 
del servei per buscar solucions 
a les deficiències de Monbus”.
Les JERC diuen també que el 
govern català -del què també 
en forma part ERC- “ha per-
mès aparcar de nou els busos 
durant tota la nit a l’estació 
d’Igualada (a Manresa no) 
i finalment el contracte que 
regula el servei i permet fis-
calitzar a l’empresa és públic 

(a Igualada fa 4 anys que el 
reclama, hauria de ser públic 
d’acord amb la llei de transpa-
rència però l’alcalde Castells 
bloqueja que es publiqui)”. 
Les joventuts republicanes la-
menten que “mentre Monbus 
pagava, Marc Castells asse-
gurava que el servei era bo, 
que baixaven les queixes i ell 
mateix es va definir com un 
pobre alcalde que no podia 
fer res” i qualifiquen “d’hi-
pocresia absoluta” que ara es 
faci fotos amb la Hispano i es 
mostri “suposadament indig-
nat” quan ha estat durant molt 
temps “el còmplice necessari” 
perquè Monbus “fes i desfés a 
la seva voluntat en perjudici 
de tots els igualadins”. 
A més les joventuts recorden 
que el propietari de Monbus, 
Raúl López, està imputat per 
“tràfic d’influències, blanqueig 
de capital, suborn i per enviar 
regals de luxe a polítics cata-
lans”, entre d’altres denúncies 
trameses a l’Audiència Nacional.

Postureig de l’alcalde
Les JERC Anoia, per tant, de-
manen “per enèsima vegada” 
que a part de fer “postureig” 
l’alcalde treballi “de debò” 
per solucionar el drama de 
Monbus i deixi de “bloquejar” 
l’accés al contracte que regula 
el servei. Finalment, els jo-
ves demanen que compleixi 
la seva promesa electoral del 
2011 en què Castells prometia 
que aconseguiria “canviar de  
companyia de busos pel servei 
Igualada-Barcelona”, promesa 
que va fer “abans de pactar-hi”. 

El propietari de Monbus, Raul López, quan va venir a Igualada, fa un parell d’anys.

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



Polítics i societat civil del Penedès coincideixen 
que el nou model territorial només té avantatges

El president de la 
UEA, Blai Paco, el 

regidor igualadí Jordi 
Pont, la diputada Alba 

Vergés i el president 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia Xavier Bo-
quete, en una jornada 
a Vilafranca per cele-
brar l’assoliment de la 

Vegueria Penedès

La diputada Alba Vergés -a l’esquerra- una de les veus anoienques que va participar a la jornada.

Iguana obre 
botiga al centre 
d’Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Plataforma per una 
Vegueria Pròpia va or-
ganitzar dijous passat a 

Vilafranca una jornada de ce-
lebració de l’oficialització de la 
Vegueria Penedès. Per part de 
l’Anoia hi van ser presents el 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, Blai Paco, la 
diputada d’ERC Alba Vergés, 
i el tinent d’alcalde d’Iguala-
da Jordi Pont. També hi era, 
malgrat que no va participar 
directament, el president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete.
La jornada, llarga i densa, ba-
sada en tres taules rodones, 
una amb representació de les 
entitats, una altra amb els al-
caldes de les quatre capitals 
-menys el d’Igualada- i una 
tercera amb els parlamentaris 
que van presentar la propo-
sició de llei, va servir per a 
demostrar la unitat penedes-
senca i, sobretot, per a donar 
el tret de sortida a la vegueria. 
No van aclarir-se, però, els de-
talls de com serà aquest procés. 

El desdoblament de 
la C-15, primordial
El president de la UEA, Blai 
Paco, va participar en la pri-
mera de les taules rodones al 
costat d’Albert Tubau, presi-
dent de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, Joan Tarrada, 
de Tastavins Penedès, i la pro-
fessora de la UPC a Vilanova 
Ariadna Llorens. Tots ells van 
coincidir a destacar una frase 
sorgida en la mateixa conver-
sa: “pregunta’m quins incon-
venients hi veus i et diré: cap!”. 
A partir de l’àmbit d’actuació 
de cada entitat es va parlar de 
temes com treballar plegades 
les empreses, millorar les co-
municacions; fer entendre que 
la vegueria no sols no és cap 
cost afegit, sinó que suposarà 
un millor aprofitament dels 
recursos; impulsar les xarxes 
coneixement i poder comptar 
amb una universitat pública 
de primer nivell, aprofitar les 
enormes possibilitats del tu-
risme en general i de l’enotu-
risme en particular. A destacar 
que els presents a la taula ro-
dona van coincidir a demanar 
que la C-15 sigui desdoblada 
entre Manresa i Vilafranca, tal 
i com demanen des de la UEA 
de forma insistent.
Els alcaldes de Vilafranca, El 
Vendrell i Vilanova i la Gel-
trú -i el regidor igualadí Jordi 
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L’empresa anoienca de teleco-
municacions Iguana ha obert 
la seva primera botiga a Igua-
lada. Es tracta d’un punt de 
venda ubicat al carrer Santa 
Caterina 32 de la capital de 
l’Anoia on ofereix atenció co-
mercial personalitzada, con-
tractació i tramitació dels 
serveis d’Iguana, venda de 
telèfons mòbils i accessoris i 
servei tècnic i de reparació de 
terminals mòbils. 
Durant la primera setmana 
nombroses persones s’han in-
teressat en la botiga i l’han vi-
sitat per conèixer de primera 
mà els serveis de l’operadora 
de telecomunicacions local. 
La primera botiga d’Iguana té 
com a objectiu oferir encara 
més un servei de proximitat 
en l’atenció al client. Per això 
a la botiga d’Iguana s’ofereix 
assessorament personalitzat 
a particulars sobre els millors 
serveis de telefonia fixa i mò-
bil, servis d’accés a Internet 
per fibra òptica i radioenllaç 
sobre la pròpia xarxa d’Igua-
na, i ofertes integrades de co-
municacions. Iguana segueix 
apostant pels millors serveis 
als preus més competitius i 
amb el suport d’un equip tèc-
nic totalment local i de pro-
ximitat. L’horari d’atenció al 
públic és de dilluns a dissabte 
de 10 a 13.30 hores i de 16.30 
a 20.30 hores.

Pont, perquè Marc Castells 
rebia el conseller Baiget a la 
mateixa hora a Igualada en la 
desfilada 080- van participar 
en la segona taula rodona, 
destacant l’avantatge que per a 
les ciutats i el territori signi-
fica la Vegueria, per la massa 
crítica que ofereix, per la cen-
tralitat que representa, i per 
poder dur a terme polítiques 
comunes a partir d’un terri-
tori que fa anys que funciona. 
També es va destacar l’opor-
tunitat d’articular la vegueria 
des d’una nova perspectiva 
evitant errors i inèrcies del 
passat. Evidentment va sortir 
el tema de la capitalitat i en 
això van intervenir amb pru-
dència, però amb dos com-
promisos clars: avançar en la 
línia de la cocapitalitat i de la 
descentralització de serveis a 
les quatre ciutats, i fer-ho des 
d’una postura de diàleg i con-
sens (veure article conjunt a la 
pàgina 3).
A la tercera taula hi van ser 
presents les parlamentàries 
penedesenques de Junts pel 
Sí Maria Rossell, la igualadina 
Alba Vergés i Teresa Vallver-
dú, la del PSC Eva Martínez i 
la de CSQP Hortènsia Grau. 

També per problemes d’últi-
ma hora no hi va ser el ribe-
tenc Joan Garriga de la CUP 
ni la igualadina Maria Senser-
rich. 
En aquest debat va prendre 
molta rellevància el procés so-
biranista com a element clau 
per a desplegar la llei vegueri-
al, però igualment es va coin-
cidir en la necessitat de seguir 
treballant com si les vegueries 
ja fossin plenament vigents en 
un seguit de temes que afec-
ten el territori, per exemple el 
canvi climàtic, o la millora de 
finançament i competències 
del món local. 
El president de la plataforma, 
el vilafranquí Fèlix Simón, va 
cloure l’acte amb paraules de 

gratitud respecte la molta gent 
que ha intervingut al llarg del 
camí fins a la consecució de la 
Vegueria del Penedès. I va fer 
cinc propostes: l’aprovació del 
Pla Territorial, a punt de fer-
se públic, la ràpida implemen-
tació de la Vegueria en el des-
plegament de delegacions de 
la Generalitat, la constitució 
de l’Assemblea dels 72 alcal-
des, que faria en part la tasca 
del futur Consell de vegueria, 
la creació de la Marca turís-
tica Penedès, i l’erecció d’un 
potent Centre d’Interpretació 
i Promoció del Penedès. És 
d’esperar en les properes set-
manes que es doni a conèixer 
el primer esbós del Pla Terri-
torial del Penedès.El 22 d’abril, trobada 

d’exalumnes del Centre 
Preescolar Sant Jordi

El proper 22 d’abril tindrà lloc 
una trobada d’exalumnes de 
l’antic centre preescolar Sant 
Jordi, després de 45 anys de la 
seva inauguració. L’inici serà a 
les 17 hores amb la inaugura-
ció per part del regidor Fermí 
Capdevila. A continuació es 
representará una obra teatral 
amb titelles del conte de Sant 
Jordi, amb la col.laboració  
de l’Associació Familiars Al-
zheimer i Demències Anoia i 
l’hospital de dia Sant Jordi, en-
marcat en la voluntat de sen-
sibilitzar a la població escolar 
en els tractes vers les persones 
grans, específicament amb 
les persones amb demència.. 
Hi haurà també un berenar 
per als assistents i tallers pels 
més petits, i una exposició de 
fotografies d’exalumnes. Es fa 
una crida a tot el qui vulgui 
col.laborar de forma desin-
teressada, envieu un correu a 
mjva77@hotmail.com
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Ja tenim aquí la Calçotada 
Popular d’Igualada. En-
guany, en serà la XXIIa 

edició, tindrà lloc diumenge 5 
de març a l’Estació Vella i vo-
lem aprofitar-la per fer un gran 
acte que ens serveixi per carre-
gar piles de cara a treballar per 
al referèndum i guanyar-lo.
Com sempre, tenim un dia ple 
d’activitats.
La jornada començarà a les 12 
del migdia amb tallers infan-
tils, inflables,  bitlles catalanes i 
vermut popular. A partir de les 
2 del migdia serà el moment de 
la calçotada pròpiament dita, 
amb els calçots i la salsa salvit-
xada de primer, la botifarra i 

XXIIa Calçotada Popular d’Igualada

La Comissió UEA Inqui-
eta, sota el paraigua de 
la Unió Empresarial de 

l’Anoia, organitza una nova 
jornada del cicle Converses 
Inquietes. En aquesta ocasió, 
la convidada d’honor serà Ma-
ravillas Rojo, vicepresidenta 
d´Abacus Cooperativa, i polí-
tica catalana.
La ponent oferirà una con-
ferència sota el títol “Dones i 
iniciativa emprenedora”, en la 
que parlarà des del seu conei-
xement com a professional, 
com a dona, i des de la seva 
pròpia experiència personal. 
Ella és un referent en matèria 
de treball, iniciativa emprene-
dora i promoció econòmica, 
i la seva carrera professional 
i política ho avala. Maravillas 
Rojo ha desenvolupat càrrecs 
públics tant rellevants com Se-
cretària General de Treball del 

L’Ajuntament d’Igualada 
agraeix la participació i 
l’esforç dels comerciants 

per contribuir a ambientar la 
ciutat durant els dies de l’esde-
veniment
Igualada, 23 de febrer de 2017
El cinquè Concurs d’Apara-
dors Comercials de La Mos-
tra d’Igualada, organitzat per 
l’Ajuntament de la capital de 
l’Anoia amb motiu de la 28a 
edició de la fira de teatre in-
fantil i juvenil, ha tingut nova-
ment una molt bona acollida 
per part dels establiments de 
la ciutat. El termini d’inscrip-
cions s’ha tancat amb un to-
tal de 54 locals que, del 24 de 
març al 2 d’abril, decoraran els 
seus aparadors amb motius 
relacionats amb el tema del 
cartell d’aquest any, la diverti-
da “monstra” obra de l’artista 
igualadina Arian Morera.
Els guanyadors del concurs 
s’anunciaran el divendres, 31 
de març, per tal que al llarg del 
cap de setmana tothom tingui 
ocasió de visitar els aparadors 

Aigua és vida organitza 
una xerrada sobre la 
municipalització de 
l’aigua a Igualada

L’acte serà divendres 3 de març 
a les 19h a la Sala de Socis de 
l’Ateneu Igualadí
Què és la remunicipalització de 
l’aigua? En quina situació està 
ara mateix el procés a Iguala-
da,Vilanova del Camí i la Pobla 
de Claramunt? Què ha passat 
fins ara? Aigua és vida orga-
nitza aquest divendres 3 de 
març una xerrada per resoldre 
aquestes preguntes. L’entitat va 
destapar les irregularitats en la 
concessió a aquests tres mu-
nicipis el desembre del 2015 i, 
des de llavors, treballa per do-
nar a conèixer la situació. En 
aquest sentit, han reclamat una 
auditoria tècnica i econòmica 
del servei que s’està realitzant 
en aquests moments i de la que 
s’aniran fent públics els resul-
tats durant els propers mesos.
Així mateix, des d’Aigua és 
vida també exposaran els pos-
sibles escenaris que preveuen 
pels propers mesos i quina és 
la posició que defensaran des 
de l’entitat. L’acte tindrà lloc 
divendres 3 de març a les 19h 
a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí.

els cigronets de l’Alta Anoia de 
segon, amb una taronja valen-
ciana per postres, amb aigua, 
pa i vi inclòs, a més del tradi-
cionals pitet i got de record de 
cada edició.
Sobretaula amb més música i 
parlaments
Durant la sobretaula serà, com 
sempre, el torn dels parla-
ments, i tot seguit, hi haurà les 
cançons populars a càrrec de 
la Coral Juvenil Xalest d’Igua-
lada. 
Finalment, hi haurà el con-
cert amb Seguirem – Tribut 
Obrint Pas i fi de festa amb 
el DJ OGT. El preu del tiquet 
serà de 18€ anticipadament i 
de 20€ si es compra el mateix 
dia. Es poden adquirir al Casal 

Popular d’Igualada, el Foment. 
Recordem que és gratuït per a 
menors de 10 anys i que hi ha 
opció vegetariana. Qualsevol 
d’aquestes dues coses s’han de 
comunicar quan es comprin 
els tiquets.
I si ets de fora d’Igualada, pots 
fer la reserva a  info@casalpo-
pularigualada.cat

La Calçotada Popular d’Igua-
lada és organitzada pel Casal 
Popular d’Igualada, el Fo-
ment, i hi col·laboren l’Ajun-
tament d’Igualada, Anima’ns 
Grup, la Coral Juvenil Xalest, 
La Cultural, Surtdecasa Cen-
tre, La Veu de l’Anoia, l’Enllaç 
dels Anoiencs, infoanoia.cat i 
anoiadiari.cat.

Més de 50 establiments participaran al Concurs 
d’Aparadors Comercials i al Joc del Comerç 
de La Mostra d’Igualada

premiats. Els guardons són un 
primer premi valorat amb 500 
euros, un segon amb 300 euros 
i un tercer que consistirà en la 
gravació i emissió d’una falca 
publicitària a l’emissora Ràdio 
Igualada 103.2 FM.
A més, els comerços amagaran 
als aparadors un dels perso-
natges amb qui interactua la 
“monstra”, un ratolí, una rate-
ta, un conill, una aranya i un 
chihuahua, per tal que, qui ho 
vulgui, pugui participar al Joc 
del Comerç de La Mostra i 
entrar al sorteig d’una tauleta 
digital. Els participants hauran 
de relacionar, com a mínim, 
quinze comerços amb el perso-
natge amagat a la butlleta que 
trobaran a la pàgina 38 del Di-
ari de La Mostra i dipositar-la 
al Punt d’Informació de l’es-
deveniment, a la plaça de Cal 
Font, o bé al Punt de Difusió 
Cultural i Turística municipal, 
al carrer Garcia Fossas, 2.
L’Ajuntament d’Igualada agra-
eix la participació i l’esforç dels 
comerciants per contribuir a 
l’ambientació de la ciutat du-
rant els dies de La Mostra, que 
tindrà lloc del 30 de març al 2 
d’abril i, alhora, a dinamitzar i 
impulsar l’activitat comercial.

Ministeri de Treball i Immi-
gració Espanyol, (2008-2010), 
Presidenta de Barcelona Ac-
tiva (1995-2007) o Directora 
de l´INEM de la província de 
Barcelona (1991-1995).
La xerrada Converses Inqui-
etes amb Maravillas Rojo tin-
drà lloc el dimecres 8 de març, 
en el marc de la celebració del 
dia de la Dona Treballado-
ra, al restaurant Sesoliveres 
(format dinar). Inscripcions i 
informació a Unió Empresa-
rial de l´Anoia (938052292 / 
ueainquieta@uea.cat).

Maravillas Rojo, propera convidada al cicle 
Converses Inquietes
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  Fes la teva comanda:

         655 817 581
terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS

A PUNT DE MENJAR
I AMB LA TRADICIONAL SALSA

Calçots de proximitat, 
directes del pagès a casa teva.

El passat divendres dijous 23 
de febrer es va celebrar l’acte de 
benvinguda dels 36 alumnes 
de la segona promoció de grau 
d’Infermeria del Campus Uni-
versitari d’Igualada, que depèn 
de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de Lleida (UDL), i 
que  començarà les  pràctiques 
a l’Hospital d’Igualada el proper 
10 de març. 
El CSA és la Institució Sanità-
ria referent de l’UDL Campus 
Igualada i té com a objectiu 
donar una formació pràctica 
de qualitat,  fent ús de les ins-
tal·lacions de l’hospital i del 
centre d’atenció primària, apro-
fitant l’expertesa dels professio-

nals d’infermeria del CSA que 
acompanyaran als alumnes du-
rant gran part del seu el període 
d’aprenentatge.
El total d’hores de pràctiques de 
cada alumne durant aquest pri-
mer curs és de 30 hores, en les 
que participaran en les tasques 
d’infermeria a les unitats de 
Medicina Interna, Cirurgia ge-
neral, Cirurgia Traumatologia 
i Ortopèdica, Unitat Geriatria 

Les infermeres de l’Anoia 
debatran dilluns sobre el 
seu futur professional
REDACCIÓ / LA VEU

L es infermeres i infer-
mers de l’Anoia estan 
convocats, dilluns 6 

de març, a debatre i arribar a 
consensos sobre quines són 
les qüestions que afecten el seu 
dia a dia i que han de guiar el 
canvi en la seva organització 
col·legial, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona (COIB). Serà a la 
Sala d’actes del Campus Uni-
versitari d’Igualada, a 2/4 de 4 
de la tarda.
La corporació que represen-
ta a més de 40 mil infermeres 
i infermers de la demarcació 
de Barcelona està immersa en 
un procés participatiu, el Pro-
jecte RESET, per definir-ne un 
nou model d’organització que 
ajudi a seguir desenvolupant 
la professió infermera i donar 
resposta a les seves necessitats 
professionals, formatives i de 
representació. 
Es tracta d’un procés mai fet 
abans en el sí d’una organit-
zació col·legial i en el que les 
infermeres anoienques podran 
fer sentir la seva veu.
El Projecte RESET consisteix 
en la realització d’una sèrie de 
diàlegs entre infermeres, a par-
tir dels quals, es farà una anàlisi 
recollint les línies mestres que 
les infermeres hauran consen-

suat i que guiaran el canvi en 
el Col·legi. Aquests diàlegs es 
produeixen a diferents punts 
del territori apropant-se allà on 
estan les infermeres i on es viu 
el dia a dia d’aquestes.
Les estructures col·legials so-
vint no han respost a les ex-
pectatives i necessitats dels 
professionals. És per això que 
el Projecte RESET vol donar-li 
la volta en un procés on les in-
fermeres de la demarcació de 
Barcelona podran fer sentir la 
seva veu, per crear acords con-
junts i consensuats de les línies 
a iniciar i desenvolupar. Les 
infermeres i infermers podran 
opinar i debatre presencial-
ment, a través dels cercles de 
diàleg organitzats a diferents 
ciutats en els pròxims quatre 
mesos, així com fer-ho des de 
casa a través dels cercles online 
programats.
L’objectiu és dibuixar de forma 
col·lectiva una nova manera de 
relacionar-se entre les inferme-
res i infermers amb una corpo-
ració professional que tingui 
tot el sentit i ajudi en la cons-
trucció del futur professional.

Arriba la segona promoció 
d’estudiants d’infermeria UDL al 
Consorci Sanitari de l’Anoia

d’Aguts i el CAP Igualada Nord.
Cal destacar que la valoració 
que van fer de les pràctiques al 
CSA els alumnes de la promo-
ció 2015/2016, mitjançant una 
enquesta de satisfacció, va ser 
entre molt bona i excel·lent. 
Aquesta valoració encoratja a 
la Institució a seguir per aquest 
camí, amb l’objectiu d’arribar a 
l’excel·lència en la docència de la 
Institució. 

Les estructures col·le-
gials sovint no han 

respost a les expecta-
tives i necessitats dels 

professionals
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Les millores en l’economia són un miracle,
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Ahora los ‘botiguers’ se hacen llamar RetailCat... 
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El paper ho aguanta tot!
És cert que les grans empreses con-
feccionen un pressupost, però po-
dem pensar, en què ajuda? El pres-

supost és un exercici de visualització de futur, 
pensem en com creiem que seran les coses en 
un determinat temps. Això ens obliga a qües-
tionar-nos les possibilitats que un determinat 
fet es produeixi.
Pensar és l’actitud més estratègica que exis-
teix, quan dediquem temps a visionar el fu-
tur i analitzem els passos que s’han de fer per 
arribar on volem arribar, comencem a prepa-
rar el camí perquè les coses passin. En aquest 
sentit el pressupost ens permet validar si els 
objectius que volem aconseguir ens porten a 
una situació sostenible o insostenible. Quan 
aquesta situació és negativa, no passa res!, 
està sobre el paper, el podem estripar i podem 
tornar a començar.
La realització d’un pressupost ens aporta be-
neficis:
- Mostra els efectes de les nostres decisions 
amb antelació.
- Ens obliga a dedicar temps  a pensar.
- És una eina de comunicació.
- Serveix per veure cap on anem.
És molt important però,  que un cop tinguem 
el pressupost, el validem periòdicament ana-
litzant les desviacions i així poder prendre de-
cisions  per corregir-les.
El pressupost és una eina  de coneixement de 
la pròpia empresa, perquè ens obliga des d’un 
punt de vista econòmic veure què és el que es-
tem fent, i d’aquesta manera poder prendre de-
cisions per poder assolir els objectius marcats.

Tot plegat ho podem resumir amb un frase de 
Peter Drucker, pensador en el mon de l’empre-
sa, considerat com el pare del “management” :
“La planificació a llarg termini no és pensar 
en decisions futures, sinó en el futur de les de-
cisions presents”.   

LAURA PINYOL

El pressupost és una eina  
de coneixement 

de la pròpia empresa

EVA PANICELLO 
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UN SECTOR SENSE BRETXA SALARIAL

LAURA PINYOL 
Cap de comunicació ÀuriaGrup
@laurapinyol

L. PINYOLE. PANICELLO

Si una cosa que fa posar de mal humor 
quan s’acosta el 8 de març (Dia Internaci-
onal de la Dona) és que surten com bolets 
les dades que evidencien les diferències 

entre homes i dones. Una de les que fa poar es-
pecialment de mal humor és la diferència sala-
rial: les dones cobren un 26% menys de mitjana 
que els homes, la bretxa salarial més alta des del 
2001, segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies que acaba de publicar l’estudi 
“La situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones”, el primer que  elabora la 
Generalitat de Catalunya a través de l’Obser-
vatori de Treball i Model Productiu (amb da-
des relatives a l’any 2014). Aquest percentatge 

s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen franges 
més baixes. En termes de mitjanes anuals, el sa-
lari masculí s’estableix en 27.477€ i el femení en 
20.324€ (7.123 euros menys).
Una de les causes que esgrimeix l’estudi sobre el 
perquè d’aquesta desigualtat entre homes i do-
nes en l’àmbit del treball és la infravaloració de 
les feines realitzades principalment per dones, 
l’escassa presència de dones en llocs de lideratge 
i decisió, les dificultats de conciliar vida perso-
nal, familiar i laboral o la desigual distribució 
de les càrregues en responsabilitats familiars, 
domèstiques o de cura. Per exemple, una de les 
causes personals que augmenten aquesta dife-
rència és l’antiguitat a l’empresa: com que és 
sovint la dona qui acaba treballant a temps par-
cial o dedica més temps a la conciliació, aquest 
còmput acaba augmentant la diferència entre un 
home i una dona. Si hi ha un àmbit que aques-
ta bretxa salarial no existeix d’una manera tan 
fefaent, deslligada a les condicions personals de 
les treballadores esgrimides anteriorment (quan 
s’opta per temps complert o temps parcial) és 
quan els treballadors cobren el salari mínim in-
terprofessional com és el cas de molts centres 

especials de treball. Cal recordar que el salari mí-
nim és de 707,60€ al mes des que aquest passat 
gener el Consell de Ministres va aprovar un in-
crement del 8%. Això significa que el sou mínim 
se situa en 9.906,40€ anuals, molt lluny dels pa-
ïsos capdavanters com Luxemburg (1.922,96€), 
Bèlgica (1.501,82€), Irlanda (1.461,85) o França 
(1.457,82).
Per a les empreses d’economia social com els 
centres especials de treball, més coneguts com 
a CET’s, aquest increment comporta l’assump-
ció d’un 4% de fons propis a la bossa salarial, ja 
que l’administració subvenciona només el 50% 
del salari mínim.  Un augment salarial notable 
com aquest és una bona notícia, sens dubte, per 

a les empreses que treballen amb persones amb 
discapacitat, un col·lectiu ampli i divers sovint 
també en risc d’exclusió. Ho és perquè dignifi-
ca el treball, proporciona més poder adquisitiu 
i augmenta la qualitat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual, per exemple, les baules 
més febles dels assalariats. 
Però, alhora, obliga a fer front a un increment 
que les empreses han de poder generar també 
amb recursos propis, no sols  a partir de les sub-
vencions i aportacions públiques de les admi-
nistracions. Un esforç que obliga a les empreses 
socials a la innovació, la diversificació d’activi-
tats o a l’eficiència empresarial per generar prou 
plusvàlues per poder assumir aquests increments 
fixats per llei o els salaris marcats per convenis 
professionals. 

És trist que el salari mínim interprofessional si-
gui un punt de partida on no hi ha bretxa salarial 
per gèneres. Obliga a treballar en dues direccions: 
equiparar-lo als que presenten aquells països eu-
ropeus als quals volem emmirallar-nos i eliminar 
la discriminació entre homes i dones per realitzar 
feines amb les mateixes competències.   

El salari masculí s’ estableix 
en 27.477€ 

i el femení en 20.324€ 
(7.123 euros menys)
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L’EMOCIÓ D’APRENDRE
PORTES OBERTES

diumenge 5 de març d’11h a 13 h

Educació Infantil (0-6 anys)
Educació Primària (6-12 anys)

Escola Anoia, Educació Secundària (12-16 anys)

www.escolaateneuigualadi.cat
Tel.: 93 803 04 06 / escola@ateneuigualadi.org
Carrer Esquiladors, 13  /  Carrer Sant Pau, 9
08700 IGUALADA

REDACCIÓ / LA VEU 

Q uè fan les desenes 
d’empreses que te-
nim a costat de casa? 

Massa vegades, la societat viu 
d’esquena a la realitat indus-
trial que té a quatre passes. I 
l’empresa, concentrada en els 
seus objectius, tampoc s’es-
merça en explicar-se de portes 
enfora. Amb l’objectiu de re-
vertir aquesta situació, la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA) 
ha posat en marxa aquest curs 
el programa “Les professions 
del futur”, mitjançant el qual 
tant es faciliten visites escolars 
a empreses de l’Anoia com vi-
sites d’empresaris als centres 
educatius. La setmana passa-
da els alumnes de 4t. d’ESO 
del Monalco van visitar l’em-
presa de logística Mestrans i 
l’empresa tecnològica Intarex. 
Paral·lelament, l’empresa The 
Stikets Company va visitar 
els alumnes de 4t. de l’escola 
Maristes per exposar-hi el seu 
testimoni i la seva experiència. 
En tots tres casos, tant escoles 
com empreses coincideixen 
en assegurar que va ser una 
experiència d’allò més enri-
quidora. Així, els estudiants 
van poder conèixer quina és 
la realitat del sector empresa-
rial que estan visitant, què 
implica tirar endavant una 
empresa, quins contratemps 
han d’afrontar en el dia a dia, 
quines necessitats de personal 
format tenen... mentre que les 
empreses van tenir l’oportu-
nitat de mostrar-se als futurs 
treballadors-empresaris- di-
rigents-... d’aquest país, i res-
pondre els dubtes que pogues-
sin tenir. 
El programa “Les professions 
del futur” –integrat també en 
el projecte AIRE del Depar-
tament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada– va 
posar-se en marxa durant el 
primer trimestre escolar amb 
la visita de l’empresa Kon Tiki 
a l’institut Milà i Fontanals, i 
tindrà continuïtat tant al llarg 
del segon trimestre com del 

La UEA apropa les escoles a la realitat empresarial de la comarca 

Diversos centres 
escolars d’Igualada 

coneixen de primera 
mà el dia a dia 

d’empreses punteres
 de l’Anoia

tercer. De fet, els alumnes del 
Milà i Fontanals ja tenen pro-
gramada per els propers dies 
una visita a la Fundació Sani-
tària Sant Josep. 

Una realitat 
empresarial diversificada 
La comarca de l’Anoia és forta 
en diversos sectors empresari-
als, no només en els tradicio-
nals com el tèxtil i la pell, sinó 
que també hi ha sectors com 
el metal·lúrgic, el químic, les 
arts gràfiques, els transports, 
les noves tecnologies, el so-
ciosanitari, el motor, el pa-
perer... que són cabdals en el 
conjunt de l’economia comar-
cal. Són centenars les empre-
ses que poden esdevenir una 
oportunitat per als joves de 
la comarca, on hi poden tro-
bar un futur professional. Se-
gons es va posar de manifest 
a l’estudi “Empresa i Progrés” 
que la UEA va presentar el 9 
de febrer, l’Anoia és la tercera 
economia comarcal més di-
versificada de Catalunya, fet 
que afavoreix l’aparició de les 
anomenades “economies de 
varietat relacionada”, que 
donen com a resultat noves 
varietats d’activitats o nous 
béns i serveis, alhora que 
afavoreixen la innovació. 
En aquesta línia, un dels ob-
jectius d’aquest projecte és 
conscienciar als joves de la 
formació i les competències 
que calen per treballar amb 
empreses reals, donar visi-
bilitat a la feina i els oficis 
actuals, apropar els proces-
sos industrials als joves per 
tal que s’hi familiaritzin i 
hi tinguin interès, i també 
sensibilitzar la societat de 
la importància de formar-se 
en oficis, titulacions i sec-
tors industrials arrelats a la 
comarca com a garantia de 
retenció del talent a la zona, 
d’inserció laboral ràpida i de 
revalorització dels sectors 
tradicionals amb personal 
cada vegada més format i 
capacitat. 

El programa, 
de setembre a juny 
El Programa “Les profes-
sions del futur” és obert a 
tots els centres educatius i 
formatius d’arreu de l’Anoia. 
En cas de voler participar-hi 

cal posar-se en contacte amb 
la UEA o bé amb el projec-
te AIRE de l’Ajuntament 
d’Igualada, per gestionar o 
bé una visita a una empresa, 
o bé que una empresa els vi-
siti a l’aula. 
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ANOIA / LA VEU 

A noia Turisme ha 
iniciat un nou pro-
jecte turístic. Es 

tracta d’un nou producte de 
promoció de la comarca que 
vol posar en valor els nuclis 
antics de diferents municipis 
de l’Anoia, concretament els 
“nuclis amb encant”. 
La Llacuna, ha estat el pri-
mer d’aquests municipis. 
Així, després del treball con-
junt entre l’Ajuntament de 
la Llacuna i el Consell Co-

marcal de l’Anoia, s’ha editat 
un plànol amb el dibuix dels 
carrers, places i edificis més 
emblemàtics del municipi. 
El plànol, té un format A3, i la 
informació que conté permet 
al visitant recórrer tot el nu-
cli del municipi i conèixer els 
principals atractius. I és que 
d’una cara inclou els monu-
ments, el patrimoni i els es-
pais més destacats i de l’altra 
la descripció de tots ells. La 
mateixa edició inclou tres idi-
omes; català, castellà i anglès i 

“Nuclis amb encant” una nova iniciativa 
per promocionar l’Anoia 

MONTMANEU / JM ALBAREDA 

U na nova edició de 
La Caldera ha por-
tat nombrós públic  

durant aquest passat cap de 
setmana al poble de Montma-
neu.
La festa va començar el dis-
sabte, 25 de febrer amb una 
rua de carnaval que, a càrrec 
del grup Alea Teatre, va trans-
córrer per tot el poble amb 
nens, joves i adults disfres-
sats. Va ser molt entretingut i 
vistós. Seguidament a la Sala 
es va fer un espectacle d’ani-
mació infantil, que va acabar 
amb una xocolatada per a tots 
els assistents.
El diumenge 25 a les 8 del 
matí es varen començar a pre-
parar les cinc calderes, de 80 
litres cadascuna, amb l’aigua i 
els ingredients necessaris.
I mentrestant tot el carrer 
Major va quedar ple de para-
des, conformant un autentic 
mercat de pagès. A la plaça 
Major moltes persones esta-
ven fent cua per assaborir un 

Montmaneu va viure una gran Festa de la Caldera

bon esmorzar de pagès que 
es va oferir per un preu mò-
dic.  També cal esmentar  la 
demostració que varen fer 
els aizcolaris catalans amb la 
demostració d’elaboració d’es-
cultures de fusta amb xerrac 
mecànic, així com el II con-
curs popular d’allioli en què 
va participar-hi també la pre-
sentadora de TV3 Elena Gar-
cia Melero. Aquest concurs va 
tenir com a Jurat el Calderer 
d’honor d’enguany, Espartac 
Peran i el reconegut cuiner 
Pep Nogué. El concurs va ser 
guanyat per la veïna de Mont-
maneu Elisabet Soler.
Mentrestant, durant el matí 
els actors de Alea Teatre varen 
parodiar una antiga parella de 
la Guàrdia Civil que vigilava 

Espartac Peran va ser 
nomenat Calderer 

d’Honor i es va comptar 
amb la presència 

d’Helena Garcia Melero

es pot trobar a l’Ajuntament 
de la Llacuna, a la Casa de 
Cultura i Turisme de La Lla-
cuna i es pot descarregar de 
la web d’anoiatrurisme.cat .
Anoia Turisme ja està tre-
ballant en l’edició d’un nou 
plànol, concretament el de 
Copons. Amb aquestes no-
ves publicacions es pretén 
que el visitant, una vegada a 
lloc pugui situar-se, moure’s 
i identificar els elements i els 
principals atractius turístics 
de la zona. 

tot el mercat imposant la seva 
autoritat per evitar accions 
d’estraperlo. Aquesta repre-
sentació va posar una nota 
d’humor a la concorreguda 
plaça del poble. 
A les 12 del migdia  mossèn 
Enric va oficiar la missa. En 
acabar, es va procedir a beneir 
les calderes que ja feia bona 
estona que estaven bullint. 
I sobre 2/4 de dues es va pro-
cedir al nomenament de cal-
derer d’honor que aquest any 
va recaure en el presentador 
del programa de TV3 Diven-
dres, Espartac Peran, qui va 
agrair moltíssim el nomena-
ment i va encoratjar a tot el 
municipi a continuar mante-

nint aquesta tradició ances-
tral que es transmet de gene-
ració en generació i que posa 
al municipi de Montmaneu en 
el mapa de Catalunya . També 
va parlar l’Alcalde Angel Farré 
per agrair la feina i l’esforç a 
tots els que col·laboren en les 
taques d’organització i execu-
ció de la festa especialment 
als calderers que preparen 
l’escudella. En aquest acte hi 
eren presents l’alcalde d’Igua-
lada Marc Castells, així com 
d’altres representants de l’ad-
ministració: la diputada Alba 
Verges, alcaldes de St. Guim 
de Freixenet, la Llacuna, Ve-
ciana, etc.  També dir que en 
aquest acte es va fer el relleu 

d’un dels calderers més antics, 
el Gabriel Térmens, que va ce-
dir el lloc a l’Albert Urgell.
Seguidament el repartiment  
de l’escudella, al voltant de 
les 2 del migdia, per empor-
tar-se-la a taula per degus-
tar-lo en família o per gau-
dir-la a la mateixa plaça de 
Montmaneu.    
A la tarda el showman, hu-
morista, cantant Jordi L.P. a 
la Sala va oferir un espectacle 
d’humor i entreteniment. 
Des d’aquestes línies felicitar 
i agrair a tota la gent que ha 
treballat desinteresadament 
per la realització de la festa i 
especialment a la regidora de 
festes Gisela Marimon.

  

Helena Garcia Melero i Espartac Peran a Montmaneu. 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vila-
nova del Camí partici-
pa a la segona trobada 

d’Alcaldes i Innovadors de la 
Red Innpulso. Fins a Madrid 
han viatjat l’alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Francis-
co Palacios, acompanyats de 
David Fontanet, Cofundador 
i director de màrqueting de 
Databis, una petita empresa 
ubicada al Viver del Centre 
d’Innovació Anoia, que ofe-
reix solucions web per a la 
gestió empresarial.
Després de la bona acollida de 
l’edició del 2014, la Red Inn-
pulso ha convocat la segona 
edició en la que hi prendran 
part els alcaldes de 50 muni-
cipis d’Espanya distingits amb 
el segell de Ciutat de la Cièn-

cia i La Innovació, com és la 
cas de Vilanova del Camí, que 
explicaran un projecte em-
presarial innovador del seu 
municipi. 
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te presentarà l’experiència de 
Databis, una petita empresa 

Vilanova del Camí participa a la II Trobada d’Alcaldes 
i emprenedors innovadors de la Red Innpulso

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’equip de govern va con-
vocar dilluns les enti-
tats vilanovines per 

presentar-se oficialment. A 
l’acte que es va fer a Can Pa-
passeit hi van assistir repre-
sentants d’una vintena llar-
ga d’associacions culturals i 
clubs esportius que no van 
dubtar en plantejar diferents 
qüestions al nou equip de 
govern.
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te va donar la benvinguda 
als representants del teixit 
associatiu i va explicar que 
havien trigat gairebé un mes 
a convocar-los perquè volien 
tenir els pressupostos pràc-
ticament lligats. Trucharte 
els va recordar que els sous 
dels càrrecs electes s’havien 
reduït al 50 % i que una part 
d’aquest estalvi s’invertiria 
en les entitats i els clubs del 
municipi. 

L’alcaldessa va anunciar que 
les subvencions s’augmenta-
ran un 10% i que també es 
contempla invertir en mate-
rial per a l’ús de les entitats. 
L’Ajuntament ha comprat 
dos wàters mòbils i també té 
previst comprar 300 cadires 
i 20 taules i distribuir nous 
contenidors pel Parc Flu-

vial. Amb tot plegat, va dir 
Trucharte, es calcula que les 
ajudes a les associacions s’ha 
incrementat en un 40% res-
pecte de l’any anterior.
Durant la trobada amb les 
entitats van intervenir també 
els regidors de Cultura i Es-
ports, Imma González i Ca-
milo Grados, que es van po-

sar a disposició dels agents 
socials. Van insistir en el ca-
ràcter transversal de l’equip 
de govern i també que són 
“regidors de proximitat amb 
els que podran parlar no no-
més al despatx sinó també al 
carrer”, va explicar Grados.
Després de les intervencions 
institucionals, algunes enti-
tats van participar fent pre-
guntes i suggeriments al nou 
equip de govern. Van agrair 
la predisposició dels nous 
regidors i les inversions, tant 
econòmiques com de materi-
al, que ha proposat el govern.
Des de les entitats van de-
manar al govern treballar 
en un projecte de calendari 
compartit per evitar que es 
superposin les activitats. El 
govern es va comprometre 
a trobar-se periòdicament 
amb les associacions i a in-
tentar planificar amb elles de 
manera coordinada.

L’equip de govern anuncia que invertirà en el teixit 
associatiu un 40% més que en el 2016

L’escola de dansa, música i te-
atre, Artístic, està enllestint 
una activitat que combinarà 
música i solidaritat. L’esperit 
de col·laboració i la voluntat 
d’ajudar als altres són quali-
tats que van indestriablement 
unides a aquesta escola vila-
novina que prepara per al 10 
de març un espectacle d’òpera 
a Can Papasseit. Una activitat 
que han organitzat amb il·lu-
sió i esforç, perquè es farà en 
benefici de la Fundació Vi-
cenç Ferrer compromesa amb 
el procés de transformació de 
les zones més pobres i neces-
sitades de la Índia i de les co-
munitats més vulnerables i en 
risc d’exclusió.
Artístic ofereix dins les se-
ves propostes formatives un 
taller d’òpera al que hi as-
sisteixen una mitjana de 10 
alumnes. Des de fa sis anys, 
realitzen un espectacle anual 
per mostrar al públic els pro-
gressos que fan. És una ma-
nera, explica la professora del 
taller, Sheila Grados, d’apro-
ximar aquest gènere al públic 
i a la ciutadania.  L’any passat 
es va apostar per la sarsue-
la i l’anterior per fragments 
de contes que els va oferir la 
possibilitat d’adreçar-se al 
públic infantil. 
Amb el títol “La màgia del 
belcanto”, Sheila Grados i 
Marta Olivé, dirigiran una 
dotzena d’alumnes del taller 
d’òpera de l’escola en un es-
pectacle que recordarà l’es-
sència de dos grans mestres 
d’aquest gènere, Bellini i 
Donizetti. La representació 
que tindrà lloc divendres 10 
de març a les 20.30 h, inclou 
fragments de tres de les òpe-
res molt conegudes: Norma, 
Maria Stuarda i Sonnambula. 
Aquest, diu Sheila Grados, és 
el repertori més exigent que 
han fet fins ara i els alumnes 
han hagut de treballar molt 
per poder fer front al repte 
plantejat. Esperen no decebre 
a ningú. 

Artístic portarà la 
màgia del belcanto 
en un acte benèfic 
amb la Fundació 
Vicenç Ferrer

instal·lada al Viver local que 
ofereix solucions web a mida 
per a la gestió empresarial. 
Dissenyen des d’aplicacions 
per a la realització d’auditories 
fins a programes per a la ges-
tió de formació interna. El seu 
objectiu és fer més accessible 

tota la informació i el conei-
xement acumulat a les empre-
ses per a que puguin ser més 
eficients en els seus processos 
productius i més eficaces en la 
presa de decisions.
L’acte tindrà lloc a la N@ve, 
l’antiga fàbrica Boetticher, 
convertit en un centre d’ins-
piració, educació i innovació 
oberta. Luís Cueto, Coordina-
dor General de l’Ajuntament 
de Madrid ha estat l’encarre-
gar d’obrir l’acte a les 10 del 
matí i les primeres interven-
cions han estat les dels alcal-
des de Móstoles i Barakaldo, 
presidents de la Red Innpulso 
i de l’Alcaldessa de Madrid, 
Manuela Carmena.
Les presentacions de les em-
preses innovadores ha co-
mençat a dos quarts d’onze i 
s’allargarà fins a dos quarts de 
cinc de la tarda.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454

L     p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009
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MONTBUI / LA VEU 

M ontbui celebrarà 
aquest dissabte, 
per partida do-

ble, el Carnestoltes. Després 
d’uns anys celebrant l’infan-
til en dissabte i el d’adults en 
diumenge, enguany des de la 
Regidora de Cultura s’aposta 
per concentrar ambdues acti-
vitats.
El Carnestoltes Infantil es farà 
a partir de les cinc de la tarda 
al Boulevard, davant l’Ajunta-
ment. Una hora abans es farà 
la inscripció dels participants 
a títol individual i també a les 
diferents comparses. Entre les 
cinc i les sis de la tarda tindrà 
lloc un espectacle d’anima-
ció infantil amb el grup “Tres 
quarts de Quinze” i a partir 
de les sis de la tarda es farà el 
lliurament de premis.
El Carnestoltes d’adults és el 
que presenta més novetats, 
tant pel canvi de dia com 
també per la inclosió d’un 
gran Ball a Can Passanals 

amb l’Orquestra Gran Band. 
Entre les set i les vuit del ves-
pre es faran les inscripcions 
i la concentració de les com-
parses que participaran a la 
rua, davant del supermercat 
“Mercadona”. A les vuit del 
vespre arribarà la comparsa 
amb el Rei Carnestoltes i co-
mençarà la rua, que travessa-
rà el Passeig Espanya, la Car-
retera de Valls i el Boulevard, 
fins creuar el carrer del Pont i 
enfilar cap al pavelló de Can 
Passanals, on finalitzarà. 
En acabar la rua al pavelló, 
començarà el Ball de Carnes-
toltes amenitzat per l’Orques-
tra Gran Band. A la mitja part 
del ball, lliurament de premis 
als guanyadors. Enguany cal 
remarcar que s’ha canviat la 
quantitat econòmica que es 
lliurarà a les primeres com-
parses classificades. Així, el 
primer premi serà de 400 eu-
ros i trofeu; el segon guardó 
serà de 300 euros i trofeu, el 
tercer classificat guanyarà 
200 euros i trofeu; la quarta 

i la cinquena comparsa clas-
sificada rebran 100 euros. 
També optaran a un premi de 
100 euros la millor comparsa 
forània, la comparsa més crí-
tica. La millor disfressa indi-
vidual guanyarà un premi de 
80 euros i trofeu. 
En finalitzar el ball del Car-
nestoltes, es farà el sorteig 
d’una panera entre tots els 
participants. Cal remarcar 
que hi haurà servei de bar 
amb entrepans calents i begu-
des a càrrec de l’Hoquei Club 
Montbui.
Les bases del Carnestoltes 
d’adults marquen que les 
comparses estaran formades 
com a mínm per cinc perso-
nes. Si n’hi ha menys, s’optarà 
al premi individual. Per par-
ticipar en el concurs, caldrà 
estar-hi inscrit. Una de les 
novetats d’enguany és que 
s’ha establert que qui opti al 
premi en el Carnestoltes in-
fantil podrà participar a la 
rua de grans, però no opta-
rà a premi. El jurat valora-

Aquest dissabte, doble sessió de 
Carnestoltes a Montbui

rà les comparses segons els 
criteris de millor vestuari de 
fabricació, la comparsa més 
animada, la comparsa més 
engalanada, la més divertida, 
la més marxosa i la més ori-
ginal. El jurat estarà format 
per membres de la Comissió 
de Festes Nucli Urbà i per 

tècnics de l’Ajuntament.
Les inscripcions per al Car-
nestoltes d’Adults es podrà 
fer al CCC La Vinícola o el 
mateix dia de la rua, en el 
punt de sortida, entre les 7 
i les 8 de la tarda. Per a més 
informació, podeu trucar al 
93 803 05 01.

MONTBUI / LA VEU 

A quest dimarts va co-
mençar a Montbui el 
programa d’activitats  

“Fem Més Escola” amb una 
doble visita guiada a l’Insti-
tut Montbui. D’entrada, els 
alumnes de sisè de Primària 
de les escoles montbuienques 
van visitar el centre on molts 
d’ells començaran l’ESO de 
cara al curs vinent. Posterior-
ment, les famílies van poder 
visitar també el centre per tal 
de conèixer les ofertes d’es-
tudi d’ESO, Batxillerat i PFI. 
Amb aquestes visites guiades 
van començar les activtats 
d’un « Fem Més Escola »  que 
vol posar en valor i acostar a 
les famílies de Montbui al dia 
a dia dels centres educatius 
del municipi. 

Properes activitats
El dilluns 6 de març s’orga-
nitzarà una jornada de portes 
obertes a l’escola Garcia Lor-
ca. També durant diversos 
dies de la setmana que ve la 
narradora Mònica Torra ex-
plicarà contes a les escoles 
montbuienques. En concret, 

Torra visitarà l’escola Antoni 
Gaudí el dimarts 7 de març 
a les 15 hores; l’escola Gar-
cia Lorca el dijous 9 de març 
a les 15 hores i també l’esco-
la Montbou el dimarts 14 de 
març a les 15 hores.
El divendres 10 de març els 
nens i nenes de les llars d’in-
fants montbuienques L’Estel i 
Santa Anna aniran a esmor-
zar a les escoles Garcia Lorca 
i Antoni Gaudí. Tammateix 
el diumenge 12 de març arri-
barà una de les activitats més 
importants d’aquest “Fem 
Més Escola”, la segona edició 
de la “Festa de l’Escola Públi-
ca”, amb tallers, actuacions i 
carpes amb tota la informació 
sobre els centres educatius 
montbuiencs. Aquesta activi-
tat tornarà a realitzar-se amb 
el suport d’Òmnium Cultural.
El dimarts 14 de març es durà 
a terme una jornada de portes 
obertes a l’escola Antoni Gau-
dí i el divendres 17 hi haurà 
sengles sessions de l’Hora del 
Conte a les llars d’infants, 
amb Mònica Torra.
El dimecres 22 de març es 
durà a terme una sessió de 
Jocs de Falda, a càrrec de 

“Fem més escola” durant el mes de 
març a Montbui

Maria Rosa Corral i del 22 al 
24 de març les escoles mont-
buienques acolliran un taller 
de música per a pares, mares 
i nens/es de les escoles que 
realitzarà Glòria Tomàs. El 
dijous 23 de març es podrà 
participar en el taller “Crea 
el teu propi conte digital” i 
el diumenge 26, a partir de 
les 11 del matí, la sala audi-
tori de Mont-Àgora acollirà 
la sessió de teatre famili-
ar “Akashia, el viatge de la 
llum”, amb entrada lliure i 
gratuïta. 
El dilluns 27 a partir de les 
sis de la tarda es farà a la Sala 
Auditori de Mont-Àgora la I 
Gala d’Homenatge a la Co-
munitat Educativa, una de 
les activitats novedoses i que 
vol servir com a reconeixe-
ment a totes les persones que 
treballen diàriament per mi-
llorar l’educació al municipi.
Diferents activitats de teatre, 
un taller de música i la tra-
dicional jornada de portes 
obertes a les llars d’infants 
municipals, prevista per al 
22 d’abril, seran les darreres 
propostes del “Fem Més Es-
cola” d’enguany. 

MONTBUI / LA VEU 

D iumenge passat va 
tenir lloc a la zona 
del pla de La Mercè, 

a tocar del barri de Vista Ale-
gre, el 24è Cros Garcia Lorca. 
La competició, puntuable per 
al campionat de cros escolar 
dels Jocs Escolars de l’Anoia, 
va comptar amb una partici-
pació de 290 corredors, a les 
diferents categories: des de 
P-3 i fins els adults.
Per dur a terme la prova es 
van habilitar diferents cir-
cuits, alguns en asfalt per als 

més petits, i d’altres en terreny 
de camp a través. 
Un cop finalitzades les proves 
es va procedir al lliurament de 
premis i trofeus als guanya-
dors, en un acte que va comp-
tar amb la presència de l’alcal-
de montbuienc Teo Romero i 
el tinent d’alcalde d’Educació  
Esports Josep Palacios, així 
com representants de l’AMPA 
i de la mateixa escola Garcia 
Lorca. També es va realitzar 
un sorteig de diferents regals 
lliurats pels establiments co-
mercials montbuiencs que 
van col·laborar amb la prova.

Bona participació al 
Cros del Garcia Lorca
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ÒDENA / LA VEU 

A quest dissabte 4 de 
març i diumenge 5 de 
març Òdena viurà el 

carnaval, primer ho farà al nucli 
antic el dissabte i diumenge serà 
el torn del Pla d’Òdena.  El ball, 
les disfresses i les rues seran els 
elements principals.
Així, la festa començarà om-
plint de disfresses els carrers 
del nucli antic del municipi, i 
és que els veïns i veïnes es con-
centraran dissabte a les cinc de 
la tarda al Parc de la Font on els 
participants, de manera indivi-
dual o per comparses, podran 
inscriure’s per participar en el 
concurs de disfresses.  Seguint 
l’animació del grup La Xaran-
ga ho peta es passejaran per 
diferents carrers fins a arribar 
al Pavelló Mestre Vila Vell, on 
continuarà la festa i xerino-
la a càrrec del mateix grup i 
amb un berenar per a tothom. 
Seguidament hi haurà el lliu-
rament de premis. Els premis 
individuals estan distribuïts 
de la següent manera: de zero 
a sis anys hi haurà un primer 
premi valorat en 45 euros i un 
segon premi en 25 euros, de set 
a dotze anys hi haurà un pri-
mer premi valorat en 45 euros 
i un segon premi en 25 euros i 
els més grans de tretze anys po-
dran optar a un primer premi 
valorat en 60 euros i un segon 
premi valorat en 40 euros. Les 
comparses hauran de ser d’un 
mínim de sis persones. Hi hau-

rà quatre premis de 120 euros a 
les millors comparses. El jurat 
estarà format per membres de 
les entitats del poble i l’Ajunta-
ment.
La disbauxa continuarà el diu-
menge 5 amb la festa de carna-
val al Pla d’Òdena. Començarà 
a dos quarts de cinc de la tarda 
amb les inscripcions dels parti-
cipants a les pistes de la petan-
ca i a les cinc de la tarda s’inici-
arà la rua pels carrers del barri. 
Es preveu l’arribada de la rua a 
dos quarts de set de la tarda al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena 
on hi haurà espectacle d’ani-
mació amb el grup Deparran-
da i amb l’espectacle Batibull de 
Carnaval. A continuació, se ce-
lebrarà el lliurament de premis. 
En acabar, hi haurà xocolatada 
per totes les persones que va-
gin disfressades. El jurat del 
concurs de disfresses i compar-
ses estarà format per un repre-
sentant de cada una de les enti-

Cap de setmana de Carnaval a Òdena

tats: UD Rebrot, Club Petanca 
Odenense, Associació de Veïns 
La Coraza, la Comissió de Reis 
de Sant Pere i del Pla d’Òdena, 
l’Associació de Jubilats del Bar-
ri Sant Pere i Pla de la Masia i 
un membre de l’Ajuntament 
d’Òdena. Hi haurà tres catego-
ries de premis amb tres premis 
cada categoria, la primera cate-
goria és per comparses (mínim 
de 3 persones) amb un primer 
premi valorat en 100 euros, un 
segon premi valorat en 50 eu-
ros i un tercer premi valorat en 
25 euros. La segona categoria 
és per a participants de zero 
a catorze anys i optaran a tres 
premis, el primer premi valo-
rat en 50 euros, el segon en 25 
euros i el tercer en 10 euros. La 
tercera categoria és per a indi-
viduals a partir de quinze anys 
i podran optar a un primer 
premi dotat en 50 euros, un se-
gon en 25 euros i un tercer en 
un lot valorat en 10 euros.

CARME / LA VEU 

E l Carnestoltes de Car-
me va seguir el format 
de rua, concurs dis-

fresses i animació infantil el 
diumenge de Carnaval per la 
tarda.
El diumenge a les 5 de la tar-
da, des del Teatre de Carme, es 
donà sortida a la rua de Car-
naval. Prèviament aquells que 
volien participar en el concurs 
de disfresses, s’apuntaren in-
dividualment o com a com-
parsa. Acompanyats pel grup 
CREMALLERA, la rua va pas-
sejar-se per diferents carrers i 
places del poble omplint-lo de 
color, música i xerinola, per 
retornar al Teatre, on  animats 
pel grup Cremallera, desfila-
ren per l’interior del recinte 
les diferents comparses i les 
disfresses individuals per po-

der ser valorades pel jurat.  
Els premis d’enguany foren els 
següents:
Premi disfressa individual in-
fantil: EL ROBOT
Premi  disfressa grup infantil: 
LES XANCLETES
Premi disfressa individual 
adults: LA RANA GUSTAVO
Premi disfressa grup familiar: 
LA TRAMPA
Accèssit disfressa comparsa 
grup senyores grans: LES MA-
RIA ANTONIETES  
Els premis atorgats a tots els 
guanyadors fou entrades per 
el teatre infantil i juvenil de la 
MOSTRA D’IGUALADA
Accèssit li correspon un premi 
de un berenar 
En acabar el repartiment de 
premis, i la guerra de confeti, 
els assistents a la festa, pogue-
ren gaudir d’una bona xocola-
ta desfeta amb coca. 

Carme va celebrar el seu 
Carnestoltes
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Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

CAP de 
CUINA

Restaurant de prestigi 
de la comarca de l’Anoia 

especialitzat en grans 
esdeveniments i cele-
bracions necessita un 

Cap de Cuina amb 
experiència.

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A l llarg de la setmana 
passada i sobretot el 
divendres 24 i el dis-

sabte 25 de febrer, la Pobla de 
Claramunt va viure el carnes-
toltes. A l’escola Maria Borés i 
a la Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet es van fer diverses 
activitats relacionades amb 
aquesta festa. El divendres 
l’entitat local Barrufet Roig va 
organitzar una discomòbil i el 
dissabte la rua va omplir di-
versos carrers del poble, una 
proposta que es va impulsar 
des de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament.
La nit del divendres al dissab-
te, l’Ateneu Gumersind Bis-
bal es va omplir de joves que 
van ballar, fins a la matinada, 
amb la música del DJ Àlex. De 
disfresses n’hi havia per triar 
i remenar: vestits de xarles-
ton, metges, pallassos, Super 
Mario Bros, papallones, guer-
rers, cavallers, entre d’altres. 
Aquesta activitat va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament.
El dissabte, quan passaven 
uns minuts de les 5 de la tar-
da, va sortir, des de la plaça 
dels Països Catalans, la rua 
de carnaval que va recórrer 
diversos carrers del poble. El 
recorregut va estar amenitzat 
per la música i les coreografies 

del grup de batukada Sound 
DCK, que, un any més, van 
demostrar que porten la mú-
sica i el ritme al cos. Vestits 
d’antics aviadors van animar 
tothom, petits i grans, a ba-
llar i no quedar-se quiets ni 
un moment.
Egipcis, pirates, princeses, ca-
vallers, pallassos, Pokemons, 
hipies són algunes de les dis-
fresses que van desfilar fins a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
En aquest local, després de 
l’actuació del grup de batuka-
da, hi va haver una pluja de 

Les disfresses i la gresca del carnaval omplen 
la Pobla de Claramunt

La Pobla de Claramunt acolli-
rà, el diumenge 5 de març al 
matí, la quarta edició del Cros 
Escolar i Cursa Popular. L’ac-
tivitat l’organitzaran l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA) de l’escola Maria 
Borés, el centre i el Consell Es-
portiu de l’Anoia amb la col·la-
boració de l’Ajuntament i d’es-
tabliments i empreses locals. 
La competició esportiva s’ini-
ciarà a les 10 del matí i les ins-
cripcions es podran fer mitja 
hora abans de cada cursa. Hi 
haurà diferents categories i 
recorreguts, amb sortida i ar-
ribada al recinte del col·legi. 
Al final de les curses, es farà 
el lliurament de trofeus i un 
sorteig.
A les 10 del matí començaran 
a córrer els alumnes de primà-
ria. Primer ho faran els alevins 
(6è i 5è), que faran un itinerari 
de 1.650 metres (tres voltes). 
Després, els benjamins (4t i 
3r), que recorreran 1.100 me-
tres (dues voltes), i finalitza-
ran els prebenjamins (2n i 1r), 
que correran 550 metres (una 
volta). A 2/4 de 12, els tocarà 
el torn als participants de se-
cundària, cadet i infantil, que 
faran un recorregut de 2.200 
metres (quatre voltes). 
A les 12 correran els més me-
nuts. Els alumnes de P5 faran 
un itinerari de 400 metres, 
els de P4, de 300 metres, i els 
de P3, de 100 metres. Tot se-
guit, es farà la Cursa Popular. 
El corredors faran un circuit 
urbà de 2.900 metres. L’orga-
nització es reserva el dret a 
modificar els horaris i els cir-
cuits en cas que ho considerés 
necessari. En l’edició de l’any 
passat hi va haver més de 200 
participants.

Quarta edició del 
Cros Escolar i 
Cursa Popular

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E ls alumes de cicle mit-
jà i superior de l’es-
cola Maria Borés van 

visitar, el dijous 23 de febrer, 
coincidint amb Dijous Llar-
der, la Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla de 
Claramunt. Els nens i nenes 
van poder veure els quadres 
d’un grup de pintors i pin-
tores locals, una mostra que 
es va inaugurar el 2 de febrer 

amb motiu de la Fira de la 
Candelera.
Alguns dels artistes que ex-
posaven les seves obres van 
explicar als estudiants les di-
ferents tècniques utilitzades, 
com l’oli, l’aquarel·la o les 
ceres. Els alumnes de tercer 
i quart van poder practicar 
algunes de les tècniques i en-
dur-se el dibuix que havien 
fet a casa. Els nois i noies de 
cinquè i sisè van poder fer 
diverses preguntes als artis-

tes, que els van explicar com 
havien fet algunes de les se-
ves creacions.
La col·lecció pictòrica reco-
llia quadres de nou pintors 
i pintores: Pepita Vilamajó, 
Irene Cervelló, Pepita Sote-
ras, Xus Luna, Pasqual Go-

micia, Miquel Bou, Misael 
Jiménez, Juan Humberto 
Henríquez i Francesc Surro-
ca. Va ser una jornada molt 
interessant en què els alum-
nes van poder conèixer mi-
llor i de primera mà les obres 
d’alguns artistes poblatans. 

Els alumnes de cicle mitjà i superior de l’escola 
Maria Borés visiten la Sala Municipal d’Exposicions

confeti i de globus gegants, un 
dels moments més esperats de 
la festa. Es van tirar 100 qui-
los de paperets i una vintena 
de globus. Tot seguit, els nens 
i nenes que anaven disfressats 
van poder berenar. La festa va 
estar amenitzada per la músi-
ca del DJ Àlex. La gresca es va 
allargar fins gairebé les 9 del 
vespre. 
Durant la setmana, els alum-
nes de l’escola Maria Borés 
van participar en diverses ac-
tivitats, com anar vestits amb 
les consignes que els anava 

donant el Rei Carnestoltes 
o celebrar el Dijous Llarder 
amb sortides pel municipi. El 
divendres a la tarda, els nens 
i les nenes disfressats van gau-
dir d’un espectacle de màgia i 
malabars a càrrec de la com-
panyia La Broma.
El divendres al matí, els in-
fants de l’escola bressol es van 
disfressar de ninots de neu i 
van participar en una festa. 
També van rebre la visita del 
Rei Carnestoltes i el Dijous 
Gras la quitxalla va esmorzar 
pa amb tomàquet i botifarra.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L ’actuació al parc infan·
til és la primera de les 
accions que es desen·

voluparan durant els pròxims 
mesos a Serra Alta i que com·
prèn l’asfaltat i millores als 
carrers de la urbanització. 
El passat dimarts, 21 de fe·
brer, membres de l’Associació 
Cultural i de propietaris de 
Serra Alta conjuntament amb 
l’alcalde Daniel Vendrell i els 
regidors d’Urbanitzacions i 
Medi ambient, van donar per 
finalitzades les actuacions de 
millora al parc infantil del 
“Polideportivo” de Serra Alta.
L’actualització ha consistit en 
la reparació d’alguns elements 

dels jocs infantils i la instal·
lació de nous equipaments, 
tant per infants com per gent 
adulta. Les noves instal·laci·
ons permeten que el parc sigui 
gaudit per infants i famílies.
També s’ha instal·lat, a petició 
del grup polític d’ERC, una 
protecció contra les caigudes 
al sòcol delimitador del parc. 
D’aquesta manera aquest espai 
també guanya en seguretat.
Les millores a Serra Alta con·
tinuaran durant les setmanes 
vinents. D’aquesta manera, 
durant la primera quinzena 
del mes de març s’iniciaran les 
obres d’asfaltat dels carrers de 
la urbanització amb l’objectiu 
de millorar tant la circulació 
de vehicles com la de vianants.

Actualització i millores al 
parc infantil de Serra Alta

TEATRE / LA VEU 

E l 8 de març és el Dia 
Internacional de les 
Dones, i com cada any, 

els Hostalets de Pierola com·
memorem aquesta data tan 
important.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola ha organitzat un 
programa d’activitats i esde·
veniments per celebrar aques·
ta data i a la vegada treballar 
i reflexionar sobre la igualtat 
entre gèneres en les nostres 
comunitats.
El programa és el següent:
· Diumenge, 5 de març: 
18.00h. Xerrada col·loqui (au·
ditori de Cal Figueres):  Des·
muntant les violències mas·
clistes. 
Una lectura crítica als mit·
jans que ens permetrà cons·
truir noves relacions per·
sonals. A càrrec d’Isabel 
Muntané, codirectora del 
Màster Gènere i Comunica·
ció (UAB) i periodista.

Els Hostalets de Pierola 
commemora el Dia 
Internacional de les Dones

Com a cloenda se servirà un 
petit refrigeri per als assistents.                                 
·Dimecres, 8 de març:
20.30h (auditori de Cal Figue·
res). Projecció de la pel·lícu·
la María (y los demás).
Film d’estrena que basa el seu 
relat en els diferents rols fami·
liars segons el gènere.. Breu 
presentació i comentari a càr·
rec de Joan Millaret.

EL BRUC / CONXITA COSTA 

L ’ajuntament del Bruc i 
l’associació Bruc amb la 
Cultura han organitzat 

per aquest mes de març dife·
rents activitats, dins del marc 
de les jornades sobre memòria 
històrica, que es realitzaran 
tots els dissabtes d’aquest mes. 
Comptarà amb la presència 
d’escriptors i s’oferiran reci·
tals de poesia o projeccions 
de documentals entre d’altres 
activitats. 
Per demà dissabte dia 4  hi ha 
una sortida a la zona de Sant 
Pau de la Guàrdia per visitar 
algunes coves on es va amagar 
en Jaume Ollé, veí de la zona, 
que va estar emboscat durant 
la Guerra Civil espanyola. 
L’hora de sortida és a les 10 del 
matí des de la plaça de l’Ajun·
tament i amb cotxes particu·
lars s’arribarà prop de la zona 
per fer l’últim tram caminant. 
El mateix dissabte a les 5 de 

la tarda, a Can Casas, tindrà 
lloc un recital de poesia de la 
guerra civil a càrrec del grup 
de Recreació històrica “Ejérci·
to del Ebro”. Com a elements 
d’atrezzo es tindrà l’oportuni·
tat de veure un camió militar 
de l’època i la recreació d’un 
hospital de campanya.
Tot seguit, a les 6 de la tarda 
a la mateixa sala, es presentarà 

El que queda del passat: 1936 - 2017 
Jornades de memòria històrica al Bruc

el llibre “Diari d’un emboscat” 
que narra la vivències d’en 
Jaume Ollé a partir del dietari 
trobat fa uns mesos. La pre·
sentació anirà a càrrec d’Al·
bert Fàbrega, nét d’un afu·
sellat a Can Maçana l’any 39 
i autor del llibre “Mort a les 
cunetes”. Tot seguit, Santiago 
Macias, ex·vicepresident de 
l’”Asociación para la Recu·
peración de la Memoria His·
tórica” i autor del llibre “Las 
fosas de Franco”, parlarà de 
l’estat en què es troba el pro·
cés per l’obertura de fosses a 
tot l’estat espanyol.
Recentment s’ha arribat a un 
acord entre els ajuntament de 
Súria i El Bruc per avançar en 
la investigació de la fossa que 
es troba a Can Maçana i que, 
suposadament, hi ha enterrat 
vuit republicans assassinat 
el febrer del 39, i col·laborar 
mútuament per a la localitza·
ció i recuperació de les restes.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

A quest dissabte 4 
de març Vallbona 
d’Anoia celebrà el 

Carnestoltes amb el tradici·
onal concurs de disfresses i 
comparses. 
La rua s’iniciarà a les 18.30, 
sortint de la plaça de l’esglé·
sia. Els tabalers de Vallbona 
seran els encarregats d’en·
capçalar·la i conduir·la fins 
al Pavelló poliesportiu, on hi 
haurà un espectacle d’anima·
ció infantil amb Tururut Pa·
llassos mentre el jurat format 
per 4 persones puntuaran les 
disfresses seguint criteris de·
finits per l’organització: ori·
ginalitat, disfressa, grau de 
dificultat, animació, música i 
cançó i coreografia i segons 6 
categories. 

Després del lliurament de 
premis la festa continuarà 
amb música i gresca. A partir 
de les 19h  ja hi haurà servei 
de begudes i entrepans i des·
prés de sopar disco mòbil de 
23h a 2h.
El concurs de disfresses or·
ganitzat per l’Ajuntament, 
premiarà la millor disfressa 
individual infantil i la millor 
disfressa de parella infantil 
(de 0 a 13 anys) amb un regal, 
la millor disfressa individual 
tindrà un premi de 25€ i la 
millor de parella 50€, el grup 
o comparsa amb les millors 
gales s’endurà 100€ i la mi·
llor disfressa en família 75€. 
Tots els imports seran en for·
mat de vals de compra a les 
botigues que formen part de 
l’Associació de Botiguers de 
Vallbona d’Anoia. 

Tot a punt per celebrar 
la festa del Carnestoltes 
a Vallbona Durant el mes de març Pi·

era commemora el Mes de 
la Dona i programa tot un 
seguit d’activitats gratuïtes 
que pretenen promoure la 
lluita contra les desigualtats 
i sensibilitzar la ciutadania 
al voltant d’un problema 
encara existent en la nostra 
societat. 
El dia 8 de març, Dia Inter·
nacional de les Dones, els 
pierencs i pierenques que 
ho desitgin podran visionar 
la pel·lícula Mi casa en París 
(My old lady) que s’oferirà a 
partir de les 18.30 h a l’Es·
pai d’Entitats.
Finalment, dissabte dia 
11 de març se celebrarà al 
Teatre El Foment de Piera 
l’acte institucional durant 
el qual es llegirà el manifest 
de commemoració del Dia 
Internacional de les Dones. 
La jornada comptarà també 
amb un recital poètic

El Dia de la Dona 
a Piera

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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COMUNITAT D’USUARIS DEL REC D’IGUALADA 
 

ANUNCI 
 

La Comunitat d’usuaris del Rec d’Igualada, convoca a tots els seus usuaris a 
l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc a l’edifici d’Igualada Leather 
Cluster Barcelona, J. Bella, al carrer de Joan Mercader, cantonada amb carrer del Rec, 
d’Igualada, el proper 22 de març de 2017, a les 15:30 hores en primera convocatòria i a 
les 16:00 hores en segona convocatòria, amb el següent: 
 

Ordre del dia 
 

1. Comunicació de la notificació rebuda de l’Agència Catalana d’Aigua per la construcció 
de l’escala de peixos, proposta d’actuació i aprovació, si s’escau, de la despesa i forma 
de repartiment.  

2. Precs i preguntes. 
 
La documentació que es posa a consideració de l’Assemblea General estarà a 
disposició dels usuaris que vulguin examinar-la a l’avinguda Pla de la Massa s/n, 
d’Igualada, on podran obtenir-ne còpies amb caràcter gratuït. 
Per la importància dels temes a tractar es prega la seva assistència i puntualitat. 
Es recorda a tots els usuaris que els representants de les societats hauran d’exhibir 
l’escriptura original del poder, i hauran de lliurar una fotocòpia de la mateixa. 
Els usuaris que no puguin comparèixer personalment podran ésser representats per 
altres usuaris sempre que aquesta representació sigui conferida expressament i per 
escrit. 
Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant edicte publicat al tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Igualada i al domicili de la Comunitat, es publicarà anunci al DOGC i a la 
Veu de l’Anoia com a diari de més difusió al seu àmbit territorial i serà notificada
personalment a tots els usuaris que consten a l’últim padró. 
 
 
Igualada, a 27 de febrer de 2017. 
 

 
El President 

Sr. Bernat Vilarrubias Solanas 
En representació d’Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L. 

017.

El P id t

PIERA / LA VEU 

E ls pierencs i pierenques 
han sortit al carrer du-
rant tot el cap de set-

mana per gaudir de la celebra-
ció del Carnaval. Les activitats 
van començar divendres a la 
tarda amb la rua de l’escola 
bressol El Gall Mullat. Els in-
fants, acompanyats del per-
sonal docent del centre, van 
desfilar pels carrers de Piera 
fins a la nau de Cal Sanahuja, 
on van ballar i cantar amb l’es-
pectacle infantils dels pallas-
sos Los Tatos. Posteriorment, 
va haver-hi xocolatada per a 
tothom. 
La gran festa del Carnaval pi-
erenc va arribar dissabte amb 
la gran rua pels carrers del 
nucli, en la qual hi van parti-
cipar 7 grups, entre carrosses 
i comparses. Va haver-hi pre-
mis a les millors comparses i 
a les millors carrosses, que es 
van lliurar a la nau de Cal Sa-
nahuja: 
-  1r premi  comparses: Bajo 
Cero
- 2n premi comparses: Indios 
y Vaqueros

- 1r premi carrosses: Mashuja
- 2n premi carrosses: Diables
Després del lliurament de pre-
mis, no va faltar una animada 
festa per a tots els públics.
En el mateix escenari, però 
diumenge a la tarda, els in-
fants van participar en el Car-
naval Infantil, amb desfilada 
i animació amb les Pallasses 
Pallusses. En aquesta ocasió, 
també va haver-hi xocolatada 
per a tots els assistents.

Un cap de setmana de Carnaval a Piera

El Carnaval també es va ce-
lebrar en alguns dels nuclis 
de Piera, com és el cas de Ca 
n’Aguilera, on un grup de nens 
i nenes es van disfressar, van 
desfilar pel barri i van com-
partir un esmorzar. 
El Carnaval 2017 s’acomiada-
rà dimecres dia 1 de març amb 
l’enterrament de la sardina. Hi 
haurà una comitiva fúnebre 
i una sardinada popular a la 
plaça del Peix.

PIERA / LA VEU 

E l passat 20 de febrer 
es va celebrar el con-
cert final del projecte 

Tocatta, que aquest any ha 
arribat a la seva vuitena edi-
ció. Es tracta d’una iniciativa 
organitzada de forma conjun-
ta entre l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases i 
els centres educatius del mu-
nicipi i en la que hi participen 
els alumnes de 5è de primària 
de les escoles de Piera.
El projecte no pretén que els 
infants aprenguin a tocar un 
instrument sinó que es famili-
aritzin amb ell i el facin sonar. 
L’activitat suposa un primer 
contacte tant en l’àmbit indi-
vidual com en grup, una mo-
dalitat amb la qual es mostra 
als infants que és possible fer 
sonar diferents instruments 

alhora i en la qual cadascú ha 
d’assumir diferents rols.
Els alumnes han participat 
en tres sessions de música 
instrumental que han anat a 
càrrec dels professors de l’Au-
la de Música, que han estat els 
que s’han traslladat als cen-
tres educatius per impartir la 
formació.
El projecte va començar al 
mes d’octubre i ha finalitzat 
aquest mes de febrer amb 
un concert final al que es va 
convidar a amics, companys, 
pares i altres familiars. Els 
organitzadors valoren de 
forma positiva la iniciati-
va atès que consideren que 
la música és una important 
eina de cohesió social i que, 
en aquest cas, enriqueix la 
col·laboració que s’estableix 
entre els diversos centres 
educatius de la vila.

Cloenda de la 8a edició 
del projecte Tocatta

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha obert un compte a la 
xarxa d’Instagram  on 

publicar fotografies del nos-
tre municipi amb l’objectiu de 
compartir indrets i punts de 
vista diferents. L’usuari  @vi-
ladepiera ja s’ha estrenat i vol 
ser un referent en les imatges 
del terme, els actes que s’hi 
fan i de la seva gent.
Una de les curiositats d’aquest 
compte és que convida tots 
els pierencs  instagramers  i 
aficionats a la fotografia a ser-
ne protagonistes. Per això es 
fa una crida a participar-hi 
enviant bones imatges al 
correu  fotosdepiera@gmail.
com  amb el títol de la foto-
grafia i el vostre usuari.
Una primera selecció es pu-
blicarà al compte d’Insta-
gram  i, mensualment, es tri-

arà una imatge destacada que 
tindrà un espai a la revista. 
Coincidint amb festes i jorna-
des puntuals, la regidoria de 
Comunicació prepararà cam-
panyes específiques amb ob-
sequis i regals per a les fotos 
més espectaculars.

Les teves fotos 
@viladepiera
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L a delegada del Govern 
de la Catalunya Cen-
tral, Laura Vilagrà, va 

visitar el passat dimarts  28 de 
febrer, l’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia. Vilagrà es va reunir 
amb l’alcaldessa Maribel Ferrer 
que va estar acompanyada dels 
regidors Pere Masagué i Fran-
cisco Corral. 
L’objectiu de la trobada per 
part de la delegada era conèi-
xer els temes més rellevants del 
municipi i la realitat que afecta 
el territori, per part de l’equip 
de govern, poder exposar algu-
nes propostes i peticions.
L’equip de govern li van expo-
sar diverses qüestions referents 
a la urbanització del Polígon 

Visita institucional de Laura Vilagrà, 
delegada del Govern a Vallbona d’Anoia

Carol, les millores a la B-224 
en forma d’una variant (Vall-
bona-Piera) i el pas a nivell, les 
millores urgents al consultori, 
la construcció d’un nou insti-
tut, el projecte Valls de l’Anoia, 
entre altres.

La delegada del govern va 
prendre nota dels diversos te-
mes per tal de traslladar les 
problemàtiques exposades als 
departaments corresponents. 
Finalment va signar el llibre 
d’honor del consistori.

CAPELLADES / LA VEU 

L a celebració del Car-
nestoltes va començar 
a Capellades amb ame-

naça de pluja.  L’escola Mare 
del Diví Pastor va fer igual-
ment la rua i la celebració pre-
vista, però l’escola Marquès de 
la Pobla el va suspendre i ajor-
nar per aquest dimarts 28.
Diumenge el Carnaval infan-
til organitzat per Xarxa va te-
nir molt bona acollida. D’una 
banda els organitzadors es van 
disfressar de víkings amb un 
seguici de totes les edats. D’al-
tra banda, es va gaudir d’una 
novetat: un photocall amb el 
rei carnestoltes per immorta-
litzar les disfresses dels més 

petits i dels més grans que es 
van animar. Mentrestant, en 
Rah-Mon Roma animava el 
pavelló a saltar i ballar per pair 
les magdalenes amb xocolata.
Aquest divendres es viurà la 
darrera proposta de carnes-
toltes, amb els joves com a 
protagonistes. De la mà de 
Fes-te Jove KP es proposa 
una festa a La Lliga, a partir 
de les 23:30. Fins a la una de 
la matinada l’animació anirà 
a càrrec de PD’S;   d’1 a 3 KP 
BOYZ –d’Audios WAAG- i de 
3 a 5:30 DJ BASS-A, resident a 
la sala Clap.
Cal recordar que per accedir a 
aquesta festa cal tenir més de 
16 anys, i fins als 18, es neces-
sita autorització dels pares.

Capellades va celebrar el 
Carnestoltes

CAPELLADES / LA VEU 

A la darrera sessió del 
ple de l’Ajuntament 
s’ha aprovat per una-

nimitat iniciar una ordenança 
per regular l’ús dels habitatges 
buits.
La regidora d’Habitatge, Ade-
la Morera, ha explicat com 
“des de l’equip de govern cre-
iem que en l’escenari actual de 
crisi econòmica, l’adopció de 
mesures dirigides a atendre 
les dificultats per accedir a un 
habitatge o per mantenir-lo ha 
esdevingut una prioritat dins 
les polítiques socials d’habi-
tatge. Iniciem els tràmits per 

aprovar un procediment de 
verificació d’habitatges buits 
que ens permeti aconseguir 
que els habitatges desocupats 
injustificadament s’incorporin 
al mercat immobiliari per 
mitjà de tècniques de foment, 
però també de tècniques d’in-
tervenció administrativa”.
 En aquest mateix sentit ja 
s’havia aprovat un seguit de 
mocions, que ara es recolzen 
en la nova llei 18/2007 del dret 
a l’habitatge.
 La voluntat municipal és in-
cidir de forma clara en la fun-
ció social de l’habitatge, en les 
situacions en què no s’aconse-
gueix. Per exemple, en el cas 

L’Ajuntament capelladí tindrà 
una ordenança d’habitatges buits

de famílies vulnerables socio-
econòmicament amb necessi-
tat residencial digna.
En aquesta ordenança es de-
talla el programa d’inspecció 
d’habitatges buits i es regula el 
procediment per a la declara-
ció d’ús anòmal de l’habitatge. 
Així, la finalitat de l’ordenança 
és detectar l’existència d’habi-
tatge buit i aconseguir la seva 
mobilització al mercat per 
part de la propietat o titular 
d’un dret real.
Tal i com resumeix la mateixa 
regidora, “estic molt contenta 
que tots els grups municipals 
s’hagin sumat a aquesta orde-
nança, votant-hi a favor”.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge al 
matí, tal i com ja ha-
via passat la setmana 

anterior, es va produir una 
avaria al motor de la bom-
ba d’aigua del dipòsit que 
va provocar que deixés de 
funcionar i, per tant, mica a 
mica s’anés buidant el dipòsit 
d’aigua deixant les llars sense 
subministrament.
Ara com ara els tècnics estan 
estudiant l’origen d’aquesta 
avaria, però simultàniament 

s’està treballant en incorpo-
rar un sistema de regulació 

L’Àrea d’Urbanisme treballa per solucionar 
els problemes amb la bomba de l’aigua

que permeti avisar quan la 
bomba deixa de funcionar. 
D’aquesta manera, es podrà 
intervenir abans que es buidi 
tot el dipòsit. Així, el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, ha 
explicat com “els dos caps de 
setmana s’ha repetit el mateix 
problema. Per això, a banda 
d’estudiar què l’ha causat, 
volem garantir que ningú es 
quedi sense aigua. Aques-
ta proposta dels tècnics ens 
deixarà més temps per inter-
venir, sense la pressa per la 
manca de subministrament”.
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CAPELLADES / LA VEU 

E l Pla Local de Joventut 
2017 - 2020 realitzat 
per la regidoria de jo-

ventut, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, ha estat 
aprovat per unanimitat pel Ple 
ordinari de l’Ajuntament de 
Capellades del 22 de febrer de 
2017. 
Aquest Pla, s’ha elaborat en 
dues fases. A la primera, l’es-
tudi i anàlisi de la realitat juve-
nil capelladina a través d’una 
diagnosi elaborada de forma 
participativa, on s’identifi-
quen les diverses necessitats 
i mancances de les polítiques 
de joventut a Capellades.
La segona fase del Pla, defineix 
les accions i els diferents eixos 
de treball a dur a terme durant 
els propers 4 anys en matèria 
de joventut. Aquestes accions i 
eixos estratègics se centren en 
tres línies: la creació de l’àrea 
de joventut, la creació de re-
cursos que acompanyin en la 
transició a la vida adulta (for-
mació, educació, ocupació, 

habitatge i salut) i el foment de 
la participació (cultura, lleure, 
oci espai jove i assemblea de la 
joventut).
La regidora de Joventut, 
Susanna Moreno, una de les 
principals impulsores d’aquest 
Pla Local explica que “la im-
portància de tenir un Pla Lo-
cal de Joventut rau en que a 
partir d’ara, podrem demanar 
subvencions per impulsar po-
lítiques de joventut, i en que 
tenim un pla de treball estra-

L’Ajuntament de Capellades aprova 
el Pla Local de Joventut

tègic que ens aporta un full 
de ruta clara de què cal fer en 
matèria de joventut. A més, 
gràcies a l’elaboració d’aquest 
pla, hem pogut identificar les 
necessitats i les inquietuds 
que tenen els i les joves cape-
lladines i com podem avançar 
per a que el jovent se senti 
partícip i protagonista d’allò 
que passa a la vila. És impor-
tant que ells se sentin subjec-
tes actius i deixin d’ésser mers 
espectadors passius”.

CAPELLADES / LA VEU 

E l segon diumenge de 
Quaresma, el 12 de 
març, es celebrarà a 

Capellades una nova edició 
del Mercat Figueter, una de 
les fires més antigues de la co-
marca.
Des de l’Àrea de Cultura i Pro-
moció s’està treballant en l’ela-
boració d’un programa molt 
variat i per a totes les edats.
En aquest sentit, el regidor 
Àngel Soteras ha explicat com 
“mantenint el model de fira 
multisectorial, amb diversitat 
d’oferta comercial i de cultura 
popular, busquem aquest any 
augmentar el nombre d’es-
pais i compensar l’activitat 
prevista en cadascun, que no 
es concentri l’interès en un o 
dos  únicament i que l’acció es 
reparteixi pels diferents car-
rers i places per afavorir que 
tothom volti. Si a això afegim 
que tenim més sol·licituds de 
paradistes, més comerç lo-
cal preparat per obrir portes, 
entitats fent demostracions... 
i alguna sorpresa preparada, 
tot fa pensar que aquesta serà 
una molt bona edició de Mer-
cat Figueter”.
En aquesta fira es podrà tro-

bar propostes d’altres anys, 
com per exemple les plaques 
de cava que cada any es con-
centren a la plaça de la Bassa. 
Però per exemple en aquest 
mateix espai es podrà gaudir 
d’una novetat lúdica.
Altres activitats clàssiques 
també es veuran renovades. 
Així a la plaça Sant Miquel es 
concentrarà l’acció preparada 
per als més menuts, amb ta-
llers, inflables i jocs infantils 
de gran format.
També enguany es donarà un 
nou impuls als brocanters i 
antiquaris, que s’ubicaran a la 
plaça Sant Jaume per exposar 
els seus productes i organit-
zar-hi la posterior subhasta.
I molt a prop, hi haurà una 
de les novetats d’aquest 2017: 
l’espai gastronòmic de la plaça 
Verdaguer.
Cal destacar també el Con-
curs de Pintura Ràpida Joan 
Campoy que enguany com-
pleix 30 anys amb importants 
novetats. La més destacada és 
que es farà el dissabte, 11 de 
març, durant el matí. També 
que hi ha una nova catego-
ria, el Premi Capellades, que 
donarà tot el protagonisme al 
carrer Major de Capellades.

Escalfant motors per al 
Mercat Figueter

El dimecres 22 de febrer s’ha celebrat a la Residència Fundació 
Consorts Guasch de Capellades l’aniversari de la capelladina 
Maria Tomàs Tarrida.
A l’acte de celebració dels 100 anys hi ha assistit la seva família i 
amics, els companys de la residència, la direcció del centre, el regi-
dor d’Acció Social, Salvador Vives, i l’Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber. En primer lloc tothom ha felicitat a l’homenatjada. Segui-
dament l’Alcalde ha llegit la carta de reconeixement de la Genera-
litat que es fa arribar a totes les persones que tenen la sort de poder 
complir 100 anys. El regidor li ha fet entrega de la medalla d’àvia 
centenària. El personal de la Residència li ha regalat un pastís i la 
direcció un ram de flors.
L’acte ha acabat amb un brindis on s’ha desitjat que en pugui com-
plir més amb una salut i un optimisme tan bons com actualment.

La capelladina Maria Tomàs 
Tarrida compleix 100 anys

CAPELLADES / LA VEU 

R epresentants de Ca-
pellades Comerç, 
tècnics municipals 

i el regidor de Promoció de 
l’Ajuntament de Capellades, 
Àngel Soteras, s’han reunit 
aquesta setmana amb el Di-
putat delegat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, 
Isaac Albert, per presentar 
les propostes d’Ajuntament i 
associació per a les quals han 
sol·licitat subvenció i tractar 

diferents qüestions relaciona-
des amb aquesta àrea.
Durant la reunió els comerci-
ants i Ajuntament van expo-
sar de primera mà les propos-
tes que han treballat durant el 
darrer any i per a les quals es 
demana continuïtat, com la 
Nit del Comerç, la campanya 
Capellades, comerç de confi-
ança, etc.
Es va valorar de forma espe-
cialment positiva l’ajut gràci-
es al qual Capellades Comerç 
ha pogut començar a gestio-

Visita del diputat de Comerç
nar l’associació de forma més 
professionalitzada, actualit-
zar la seva pàgina web i pro-
gramar accions de formació 
en aparadorisme, presència 
en xarxes socials o aspectes 
financers relacionats amb el 
comerç.
Isaac Albert va avançar que 
des de la Diputació es con-
siderava que a Capellades 
s’estava fent una bona feina i 
que, per tant, hi havia la pre-
disposició a continuar col·la-
borant-hi.

Aquests dies s’està fent l’en-
questa de Salut de Catalunya 
que cada any, des del 2010, re-
alitza el Departament de Salut 
i l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya per tal d’obtenir infor-
mació sobre l’estat de salut, els 
comportaments relacionats 
amb la salut i la utilització dels 
serveis sanitaris.
Aquesta enquesta es fa a prop 
de 5.000 persones, de manera 
aleatòria. L’enquesta consisteix 

en una entrevista personal que 
realitza en el domicili l’em-
presa IPSOS, contractada pel 
Departament de Salut. L’en-
questa no es fa per telèfon sinó 
que un entrevistador acreditat 
pel Departament de Salut, fa 
les preguntes amb un ordi-
nador portàtil. Les persones 
seleccionades reben primer 
un correu o bé una carta in-
formativa. Cal que proporcio-
nin una informació completa 

i verídica a les preguntes que 
se’ls plantegin. Les respostes 
s’emmagatzemen de forma 
anònima.
El regidor de Sanitat, Salvador 
Vives, fa referència que Cape-
llades està entre la llista de vi-
les seleccionades.
Davant qualsevol dubte es 
pot consultar a la web del 
Departament de Salut http://
salutweb.gencat.cat/esca o bé 
trucar al 93 227 29 00.

S’està fent a Capellades l’enquesta 
de salut de Catalunya
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PORTES
OBERTES

ESCOLA
PÚBLICA

D’IGUALADA

DISSABTE, 11 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Escola Gabriel Castellà
Escola Garcia Fossas
Institut Badia i Margarit

DIMECRES, 15 DE MARÇ
de 17'30 a 19'30 h

Escola Emili Vallès
Institut Joan Mercader

DISSABTE, 18 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Institut Pere Vives
Escola Ramon Castelltort
Escola Dolors Martí

DISSABTE, 6 DE MAIG
d’11 a 13 h

Institut Milà i Fontanals

TEATRE / LA VEU 

Més dLa Llacuna va celebrar 
aquest dissabte 25 de febrer 
la festa del carnestoltes. Més 
de 200 persones van partici-
par de la rua que van recórrer 
els carrers del centre del mu-
nicipi fins arribar a la Plaça 
Major.
Van participar-hi 7 carrosses, 

una d’elles vinguda de Sant 
Joan de Mediona amb una 
temàtica sobre el reciclatge. 
Cal destacar la bona qualitat 
de totes les comparses parti-
cipants.  
Després de les paraules del 
Rei Carnestoltes va tenir lloc 
a l’escenari ubicat a la plaça 
Major les diferents actuaci-
ons de les comparses que van 

La Llacuna celebra la festa del carnestoltes amb 
molta música, gresca i una alta participació 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

E n el darrer Ple de l’ajun-
tament de Sant Martí 
de Tous, l’equip de go-

vern va presentar la proposta 
de pressupost municipal per 
l’any 2017, que va passar el 
primer tràmit en ser aprovada 
inicialment per 5 vots a favor 
(ERC), 1 abstenció (CiU), la 
resta de regidors no van assis-
tir al ple. Els comptes muni-
cipals per a aquest any s’han 
equilibrat amb un total de 
d’ingressos i de despeses de 
2.134.317,25 euros.
Els pressupostos reflexen 
les prioritats establertes per 
l’equip de govern, amb l’ob-
jectiu bàsic de consolidar i 
augmentar la despesa de ser-
vei dels veïns i el seu benestar 
així com la qualitat de vida 
del municipi. En conseqüèn-
cia es veuen reforçades les 
partides d’atenció a la gent 
gran, polítiques de joventut, 
ensenyament, aula municipal 
de formació, entitats, cultura 
i benestar social, així les des-
peses destinades a aquestes 
polítiques suposen un import 
de 528€ per habitant .
Un altre prioritat destacable 

per aquest 2017 és executar el 
gruix de la inversió de millo-
ra urbanística de l’espai públic 
tot incidint en la conservació 
de l’espai privat, amb l’objec-
tiu de finalitzar la Llei de Bar-
ris. El pressupost d’inversió 
augmenta significativament 
fins als 791.391,69€, cal fer 
esment que la incorporació 
de l’obra d’urbanització del 
carrer Carretera es realitzarà 
una vegada signat el conveni 
amb la Diputació de Barcelo-
na a primers d’estiu i suposarà 
duplicar aquesta previsió ini-
cial. Les principals inversions 
corresponen a l’adequació 
de carrers del nucli antic (c/
Horts, c/Sentfores i c/Sota 
Castell) i la concessió d’ajuts 
per la rehabilitació d’habitat-
ges, l’adequació de la plaça 
Fàtima, l’adequació de la pista 
de Bàsquet i Futbol Sala.  
Cal destacar que el pressu-
postos preveuen la realització 
d’un projecte bianual (2017 
– 2018) de pressupostos par-
ticipatius amb una dotació 
de 60.000€, les actuacions es 
concretaran amb trobades 
veïnals al llarg d’aquest 2017 
establint les prioritats de ma-
nera consensuada. 

Sant Martí de Tous 
aprova el pressupost 2017

ment tots els participants es 
van aplegar a la piscina per 
seguir la festa amb  música i 
gresca i el reconeixement de 
l’Ajuntament per a les carros-
ses participants amb un regal 
i a tothom se’ls va obsequiar 
amb l’entrepà i la beguda. 
El Carnestoltes a la Llacuna 
però, ja va començar el dijous 
al casal de la gent gran amb la 
celebració del Dijous llarder i 
qui va voler també es va dis-
fressar. I divendres, va ser el 
torn dels més petits. L’escola 
de Vilademàger va realitzar la 
seva rua. Tots els alumnes es 
van disfressar sobre la temà-
tica de l’hort.

agradar i fer riure molt a tot 
el públic assistent. Seguida-

Aquesta setmana vinent el 
programa “Divendres” de 
TV3 arriba a Orpí.
S’hi estarà els dies 6, 7 i 8 de 
març per fer conèixer a Ca-
talunya el petit i acollidor 
poble de l’Anoia. El poble 
està abocat en aquest esde-
veniment i si hi ha algú que 
també vulgui ser-ne partí-
cip hi és convidat.

La setmana vinent, 
“Divendres” de 
TV3 a Orpí
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Cal Travesset, 1955

C oincidint, el proper 8 de març, amb el Dia de la Dona Treballadora, 
publiquem aquesta fotografia de les treballadores de la fàbrica 
Cal Travesset, el 1955, durant l’època del Carnaval. El propietari, 
Pere Travesset, havia fundat la seva pròpia empresa tèxtil després 

d’aprendre l’ofici a Cal Salinas. Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic 
Municipal d’Igualada. Autor desconegut. Fons Jaume Satorras i Llucià.

ESCOLA ANOIA C/ de Lleida, 9. 08700 Igualada 
T. 93 805 0904 - secretaria@escolaanoia.cat

www.escolaanoia.cat
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DE MARÇ8DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 2017

 facebook.com/mancomunitatconcaodena

 @micod_cat www.micod.cat

Per què necessitem unes polítiques feministes?
Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels 
progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la 
vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes 
no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats 
polítiques, econòmiques, socials i culturals. Aquestes són resultat 
d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips 
presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, 
el món laboral, l’organització social, etc.
El moviment feminista pretén transformar el marc de relacions desiguals, 
eliminar les relacions de dominància i poder que històricament s’han 
adjudicat els homes emparats per la cultura patriarcal i, en definitiva, 
establir un marc de relacions igualitàries, equitatives i justes.
Us presentem un any més l’agenda d’actes en amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, que de forma conjunta organitzem 
entitats de dones, entitats socials i culturals i ajuntaments de la 
mateixa Mancomunitat. Seguim sumant esforços per visibilitzar les 
dones, les seves aportacions culturals i socials i per posar de manifest 
la necessitat de seguir transformant les nostres societats, perquè 
esdevinguin espais on desenvolupar-se de forma diversa i lliure.

Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt 

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena

SIAD MICOD
La Mancomunitat de la Conca d ‘Òdena, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD MICOD), ofereix 
informació, primera atenció, acompanyament, a les dones en tots 
els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i 
familiar.
Servei gratuït i confidencial per a totes les dones d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt 
i Òdena.

Contacta-hi:

 •  Per telèfon: 63 63 65 63 1 de 10 a 12 h i de 16 a 18 h,    
   de dilluns a divendres

 • Per correu electrònic: 
   siad@micod.cat o també ead.siad@dae.cat 

Serveis especialitzats
 d’atenció a les dones (gratuïts)

900 900 120 Contra la violència
masclista Atenció 24 h

Gratuït i confidencial, 365 dies / 24 hores

SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada en 
violència masclista
Telèfon per demanar visita i consultes: 93 8048265 
De dilluns a divendres de 9:30 a 19:30 h

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES Divendres, 3 de març de 2017



L a Marta Corcoy i Rius és 
periodista i doctora en co-
municació i periodisme, 
que s’ha especialitzat en 

“Comunicació local i gènere”. També 
és investigadora i membre del Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania plural de la UAB; 
així com membre de l’Associació de 
Dones periodistes de Catalunya. 

D’entre les seves àmplies recerques 
en destaquen: L’anàlisi sobre el trac-
tament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació, un treball 
que s’està duent a terme, des del 2006, 
amb un equip de l’Associació de Do-
nes periodistes i Dones i homes dels 
governs locals. Paral·lelament, està 
treballant en una investigació conti-
nuada sobre la presència i permanèn-

cia de les dones en el camp de la política.

I des de l’àmbit que enguany ocu-
pa l’Acte Institucional d’aquest 8 de 
març, un treball elaborat per aquesta 
destacada ponent convidarà al públic 
a reflexionar a propòsit d’aquest plan-
tejament i la seva conseqüent reflexió: 

Hi ha biaix de gènere 
als mitjans de comunicació?
Quin espai i quin protagonisme te-
nen els homes i les dones als mitjans 
de comunicació? Què es prioritza i es 
visibilitza de les dones? Quina respon-
sabilitat tenen els mitjans respecte les 
discriminacions de gènere? Han d’in-
formar només del que passa o han de 
sensibilitzar?
Per respondre a la primera pregunta 
que ens fem sobre si actualment enca-
ra podem trobar biaixos de gènere en 
les informacions que es publiquen als 
mitjans de comunicació hem de partir 
del primer element a considerar què 
és l’agenda comunicativa. És a dir, a 
partir de quins temes s’organitza la in-
formació del dia a dia; i, analitzat això 
veiem que predominen els temes re-
lacionats amb la política i l’economia.
I, en aquests dos àmbits on són les 
dones? Les dades de representativitat 

femenina són clares:
A Catalunya, hi ha un 19% d’alcaldes-
ses. 
Només una dona dirigeix un mitjà de 
comunicació català: el diari ARA.
Cap dona ha estat mai presidenta del 
Tribunal Suprem. La paritat en els 
consells d’administració de les empre-
ses del IBEX35 no s’ha assolit malgrat 
l’existència d’una llei d’igualtat: no se 
supera el 20%.
En l’opinió als mitjans, tan sols hi tro-
bem un màxim d’un 26% de colum-
nes redactades i fetes per dones
En els Premis literaris, un 20% són per 
a elles... i així podríem anar facilitant 
dades sobre la representació de dones 
i homes en llocs de decisió; figurant 
sempre per sota del llindar de la pari-
tat, establert en el 60-40. 
Per tant, si els mitjans enfoquen la 
seva agenda comunicativa en temes 
de política, de representació econòmi-
ca i social i es basen en el periodisme 
de declaracions, difícilment les dones 
tindran el mateix protagonisme que 
els homes, simplement perquè no hi 
són i -per tant- no poden fer declara-
cions. O sigui que podem concloure 
que les donen no tenen la mateixa re-
presentació en els mitjans simplement 
perquè no ocupen llocs de decisió.

Dos aspectes més a tenir en compte 
giren entorn al llenguatge que, en la 
majoria dels casos, se serveix del ge-
nèric masculí; una circumstància que 
també contribueix a invisibilitzar les 
dones. L’altra és la sovintejada repro-
ducció de fotografies i imatges amb 
cossos de dones “sexualitzats”, una re-
alitat que no s’acostuma a fer amb els 
(cossos) dels homes.
I la pregunta que ens fem, de si els 
mitjans haurien de divulgar altres 
aspectes o informacions al marge de 
l’agenda política; sensibilitzant i ela-
borant reportatges de caire social que 
tinguin en compte la perspectiva de 
gènere, la resposta és clara: sí!
Amb això sí que podríem començar a 
eliminar els biaixos de gènere sempre 
i quan a l’hora d’elaborar la informa-
ció es tingués en compte fer servir les 
dones com a autentiques i acreditades 
fonts expertes tot promovent el fet de 
donar a conèixer dones protagonistes 
en tots els àmbits socials. Tot plegat, 
tenint sempre clar que cal -en certs ca-
sos- fer accions positives que ajudin a 
assolir una representació equilibrada 
de dones i homes en aquests mitjans 
i s’eviti de caure en cap acció  discri-
minatòria, tant en el tractament de la 
informació com de les imatges.

L’ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE CATALUNYA
Marta Corcoy i Rius

Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres 3 de març de 2017

L ’agrupació de les “Dones 
de les tardes del dime-
cres” va néixer un bon dia 
com a un grup de dones 

que es proposaven una puntual tro-
bada cada dimecres, al Casal Cívic 
de Montserrat, amb una inalterable 
voluntat: reunir-se tot trencant la 
monotonia diària i també dur a ter-
me un acompanyament d’aquelles 
persones d’edat avançada que viuen 
i/o es troben soles; de manera que, a 
través de la relació amb aquest col-
lectiu, aconseguissin sentir-se valo-

rades i estimades. Així, trobar-se a 
l’entorn de xerrades, conferències, 
sortides culturals, accions de vo-
luntariat, treballs artesanals,  la-
bors, etc., han estat durant aquests 
anys, des de la simpatia i l’estima-
ció, els principals estímuls d’aques-
ta agrupació que va començar amb 
una desena de dones i, ara, s’apropa 
al centenar. 
Avui, la germana vedruna Rosa 
Munté, que ha estat presidenta fins 
fa poc de l’agrupació, conjuntament 
amb la nova presidenta Josefina 

Gassó i totes les altres companyes 
-una vegada més- es complauen 
d’aquesta longeva trajectòria de 
trobar-se els dimecres a la tarda, 
així com dels deu anys que ja són 
una entitat. En aquest sentit, un 
ventall de propostes i activitats, es-
pecialment accions de voluntariat 
en diferents àmbits (Càrites, resi-
dències, particulars adreçats a per-
sones grans i a més joves) englobats 
dins del valent projecte “Trenquem 
barreres” se sumen a ser les incan-
sables actuacions que han conduït 

a aquest col·lectiu a ser mereixe-
dor d’un notable reconeixement 
tant dins l’esfera igualadina com 
comarcal. Paral·lelament, des de la 
iniciativa “Caminem i fem cultu-
ra” aquest grup de dones ha anat 
estrenyent cada cop més els llaços 
d’amistat bo i participant de la des-
coberta de diversos racons d’Igua-
lada, de l’Anoia i més enllà.
Segons un calendari, especialment 
confeccionat per totes elles, les se-
ves actuacions van en una línia gai-
rebé paral·lela a la del curs escolar. 
En conseqüència, cada setembre, se 
celebra el començament del curs, 
amb la incorporació –si s’escau- 
de noves dones; més endavant es 
convoca l’Assemblea i es presenten 
i valoren les diferents propostes 
per a l’organigrama d’un nou any, 
amb les programacions pertinents: 
reunions, xerrades, ponències, ex-
cursions, actes de voluntariat, par-
ticipacions en esdeveniments tradi-
cionals, etc.
D’entre aquestes vides que tenen en 
comú tantes tardes dels dimecres, 
i moltes més trobades, entenc que 
no puc passar per alt un reconeixe-
ment particular a la persona de la 
germana Rosa Munté, la veritable 
ànima d’aquesta agrupació. Ningú 
com ella -sens dubte- per a des-
cobrir-te l’origen i el creixement 
d’aquest col·lectiu, no sense una 

reservada però emotiva discreció.
Els seus records la situen, al mes de 
juny de 1996, en què va ser inau-
gurat el Casal Cívic Montserrat; un 
gran espai obert al veïnatge que ha-
via -des d’una mirada equitativa- de 
contemplar la possibilitat d’encabir 
en alguna de les seves dependències 
a unes dones que, inicialment i com 
a veïnes, se’n sentien discriminades. 
Aviat, la intervenció de la germana 
Rosa va propiciar que fossin els di-
mecres els possibles dies de trobada 
de dones del barri; en principi no-
més perseguint el sa pretext de sor-
tir de casa i compartir-se amb altres 
dones. D’aquells primers encontres 
ençà, aquesta agrupació no ha parat 
de créixer, a pesar d’algunes inevita-
bles pèrdues per defunció. 
Tan sols calia deixar córrer els anys 
per a adonar-se que el grup -ja confi-
gurat com a entitat- necessitava quel-
com de més... i, en conseqüència, les 
activitats no han parat de succeir-se. 
Al capdavall, el que representa per a 
aquestes dones aquesta associació es 
fa palès en totes les manifestacions, 
tant internes com  públiques; situa-
cions en què totes elles hi troben un 
espai identitari i s’hi senten molt a 
gust. En paraules de la Rosa: “L’au-
toestima ha conquerit un important 
terreny en la realització personal de 
cadascuna de les Dones de les tar-
des del dimecres”.

LES DONES DE LES TARDES DEL DIMECRES 

COMPROMESES AMB L’ACCIÓ SOCIAL 
I LA LLUITA DE LES DONES

Fotos i text



L a Farah va néixer a Taza, 
al Marroc. I després de 
cursar el Batxillerat i un  
Secretariat d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses; amb 26 
anys, va viure una temporada a Fran-
ça, fent de mainadera. El 2002, va 
instal·lar-se a Igualada, una ciutat en 
la que tot i els seus coneixements -en 
un principi- només li oferia feines 
precàries en el treball domèstic, o a 
l’hostaleria. Tot i així, va tirar enda-

vant la regularització del  permís de 
residència mentre no va cessava en 
l’esforç d’aprendre la llengua cata-
lana: el pas decisiu per a una plena 
integració en un nou país i una nova 
cultura.
Finalment, a l’any 2005, va entrar a 
treballar a Càritas, al Servei d’aco-
llida, com a traductora i mediadora; 
una feina que ha contribuït amb es-
creix a la seva realització personal i 
professional, especialment pel que fa 

a l’acte d’acompanyar i fer costat als 
altres. Amb tot, com en un procés 
de superació, va aconseguir fer rea-
litat un dels seus grans propòsits, la 
independència econòmica en un país 
diferent del seu, bo i sentint-se orgu-
llosa i agraïda per la bona acollida de 
què va ser objecte. Tant és així que 
va poder viure una forta implicació 
en diferents aspectes de la vida i les 
tradicions igualadines tot formant 
part durant uns anys de la Colla dels 

Moixiganguers i també de la Festa de 
Reis; una celebració en la que hi va 
col·laborar de manera entusiasta com 
a patgessa.
Emperò, si bé en aquests dos con-
textos, mai no va experimentar cap 
sentiment de signe discriminatori; sí 
que, arran dels detestables atemptats 
terroristes –que, en la seva opinió, des 
dels mitjans de comunicació s’atri-
bueixen a fanàtics vinculats al jiha-
disme- en més d’una ocasió ha anat 
observant com si algunes persones 
li referissin mirades de rebuig pel fet 
de ser musulmana; quan no ha hagut 
de suportar comentaris despectius en 
relació als immigrants musulmans. 
En aquest sentit, en el seu dia a dia, 
cada cop se sent més preocupada per 
l’avenc de la demonització –per part 
d’alguns que ostenten el poder- con-
tra els pobles musulmans.
Tanmateix, aquest període, essen-
cialment adreçat a compartir-se i a 
servir als altres, li ha permès pren-
dre consciència de les dificultats per 
les que passen els immigrants que 
cerquen un futur aquí mateix, a Ca-
talunya. Impediments administra-
tius, econòmics i d’adaptació a un 
organigrama social estrany, a més 
del topall d’haver de plantar cara a 
una nova llengua i cultura l’han fet 
despertar en la imperiosa necessi-
tat de comprometre’s en les causes 
socials, especialment les dels més 

desafavorits. En aquest sentit, no 
ha vacil·lat a l’hora d’implicar-se i 
prendre part en manifestacions rei-
vindicatives contra totes les expres-
sions del racisme i els feixismes que 
s’han convocat aquests darrers anys 
a Igualada. 
I des de la recent constitució de 
Compartim Ciutadania, aquesta 
agrupació aposta a ser l’espai més 
avinent –segons ella- per a concór-
rer al costat d’altres dones i des de 
les vivències pròpies de les persones 
sensibilitzades amb la injustícia i les 
desigualtats per a la vindicació d’un 
món millor; a la vegada que serveix 
de punt de trobada per a què perso-
nes discriminades o en situació irre-
gular puguin donar-se la mà en l’ac-
te de normalitzar la seva condició de 
ciutadania. La causa avui, però, és la 
defensa de “Els refugiats”.
Si més no, des dels vessants de dona 
i musulmana, insisteix en què no 
comparteix els tòpics referits a la 
seva religió i cultura; i, considerant 
que la societat patriarcal fa mal a 
totes les dones, en la seva condició, 
la discriminació actua sovint per 
via doble. Caminar plegades, per a 
destriar una cosa de l’altra, i evitar 
imposicions que estigmatitzen, és 
l’única via per a entendre que són 
moltes les dones musulmanes que 
no estan supeditades ni al patriarcat 
ni a cap imperatiu religiós.

COMPARTIM CIUTADANIA  Farah Benserhir, per exemple.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES Divendres, 3 de març de 2017

L ’Stephanie Marko és una 
dona americana que re-
sideix a Igualada des de 
fa vint anys. El 2010 va 

fundar “Stikets”, una empresa dedi-
cada a la fabricació i venda online 
d’etiquetes i productes personalit-
zats.
Si bé, tot i disposar d’una acreditada 
solvència acadèmica en economia 
i una resolta experiència en màr-
queting per a empreses; abans de 
ser emprenedora, l’Stephanie feia 
de mare i, avui, segueix sentint-se 

–sobretot- mare dels seus tres fills. 
Això no obstant, des del seu estatus 
actual de dona emprenedora, apun-
ta que ella no s’havia proposat cre-
ar empresa, sinó que va considerar 
avinent aprofitar l’ocasió de veure’s 
créixer com a persona, així com 
l’oportunitat de trencar l’esquema 
de les empreses tradicionals del 
país en el sentit d’obrir portes a al-
tres dones tot defugint d’un món de 
l’empresa tan dominat per homes.
En aquest sentit, arran de la seva 
pròpia trajectòria, considera que 

una mare emprenedora ha de ser 
eficient, organitzada i altament res-
ponsable amb la seva família i amb 
els seus treballadors. I, en paraules 
seves, creu que: “Les dones tenen  
una visió diferent d’altres emprene-
dors pel fet de ser mares”; i és per a 
aquesta circumstància que va voler 
incorporar la qüestió de “la concili-
ació” com a part de l’ADN d’Stikets, 
des de la seva creació. 
Efectivament, el concepte “family 
friendly” és inherent a Stikets ja 
que l’empresa va néixer amb l’objec-

tiu d’ajudar les mares i les seves fa-
mílies, en concret, amb una solució 
per marcar un sentit de pertinença. 
Ella tenia ben assumit que Stikets 
havia de ser una empresa, on ma-
res i pares poguessin treballar amb 
la tranquil·litat de no renunciar als 
compromisos familiars, indepen-
dentment de la seva qualificació 
professional.
La firma, actualment, compta amb 
una plantilla majoritàriament fe-
menina, amb fills menors de sis 
anys. No li falten arguments, doncs, 
per a afirmar que, en un entorn em-
presarial amb polítiques de concili-
ació, les mares són –a nivell labo-
ral- les més productives, atès que 
tenen una elevada capacitat de pla-
nificació i organització del treball 
diari. Òbviament, aquest és el cas 
d’Stikets, on la productivitat de les 
mares està directament relacionada 
amb els plans de conciliació laboral 
i familiar; de fet, una política lli-
gada al mateix projecte d’empresa. 
Per la CEO, la conciliació entre la 
vida laboral i familiar no ha de ser  
només un assumpte d’horaris, sinó 
que ha de ser una idea transversal 
aplicable a tots els seus estadis de 
funcionament. 
Això es tradueix, a efectes pràctics, 
que des del principi Stikets ofereix 
una jornada laboral intensiva en 
concordança amb l’horari escolar. 
De la mateixa manera, tots els sis-

temes d’Stikets estan en un núvol, 
cosa que permet al personal treba-
llar des de casa si les criatures em-
malalteixen. Igualment una dispo-
sició de flexibilitat laboral permet 
a la família participar de distintes 
obligacions parentals durant la  jor-
nada laboral. Endemés, l’empresa 
disposa d’espais de joc o estudi per 
als fills en horari laboral. Una altra 
cosa són els actes organitzats per a 
afavorir les relacions entre famílies 
i empresa.
Totalment consolidada, aquesta 
empresa ha aconseguit arribar a 
més de dos-cents mil clients, entre 
particulars i empreses. I, a pesar 
que, un bon dia, va néixer enfoca-
da al mercat espanyol, avui també 
compta amb una web d’abast euro-
peu amb procés d’expansió, i amb 
uns actius portals que reben co-
mandes de països  europeus, d’Es-
tats Units i Llatinoamèrica.
Per últim, val a dir que, al costat de 
la seva labor com a CEO, l’Stepha-
nie Marko és una de les impulso-
res de UEA Inquieta, un col·lectiu 
orientat a fer visible a la dona en 
el món empresarial i econòmic; 
un univers en el que cal treballar 
de ferm per a la consecució d’una 
igualtat real i combativa amb els 
estereotips de gènere; posant fre a 
una crisi que ha deixat sense feina 
moltíssimes dones.

CEO THE STIKETS COMPANY   Stephanie Marko



A ra fa uns quants anys, a 
Òdena va començar a 
configurar-se un teixit 
associatiu de dones que 

no va acabar de quallar, a causa d’una 
sèrie de desavinences en la seva prò-
pia constitució. En conseqüència, un 
nou col·lectiu va deixar ben establert 
que l’agrupació defugiria els models 
jeràrquics així com la rigidesa d’uns 
estatuts. Òbviament, aquest grup ha-
via de consolidar-se d’acord amb al-
guna fórmula legal que permetés dur 

a terme unes variades i prolífiques ac-
tivitats, i aquest mecanisme de relació 
i funcionament no podia ser d’altre 
que un fòrum. 
Un fòrum no respon a cap estructura 
jeràrquica, i si bé no és susceptibles 
d’accedir a ajuts i subvencions, sem-
pre d’acord amb les seves iniciatives i 
projectes de treball pot  beneficiar-se 
de diferents mecanismes de suport. 
Per  tant, l’única condició a què obli-
ga la categoria de fòrum és complir 
amb la convocatòria de tres fòrums a 

l’any; una disposició que el Fòrum de 
Dones d’Òdena verifica plenament al 
costat de les diferents convocatòries 
d’altres activitats. Es tracta, al cap i a 
la fi, d’un grup de poques dones i molt 
ben avingudes, malgrat les diferencies 
d’edat i de pensament, que funciona 
sense presidència i en el que totes les 
decisions es prenen de forma assem-
bleària i per votació, amb el pertinent 
repartiment equitatiu de tasques. 
Al terme municipal d’Òdena, i des del 
Pla de Barris, fa temps que es va ende-

gar un projecte per tal de donar veu a 
les dones del poble. A l’any 2008, unes 
quantes dones van començar a reu-
nir-se per a conèixer-se i manifestar 
les diferents inquietuds tant des d’una 
esfera col·lectiva com des de l’àmbit 
veïnal; però, no es va tardar a fer re-
alitat la creació d’un grup de reunions 
amb la idea de tirar endavant diversos 
projectes, primer de forma tímida i 
posteriorment amb la solvència de 
l’experiència.
Aquest Fòrum de Dones està consti-
tuït per un grup de dones, lliure d’im-
peratius categòrics, que presenta tres 
propostes a l’any segons el format dels 
fòrums. Habitualment els tres fòrums 
estan interrelacionats per un mateix 
tema i s’intenta que una d’aquestes 
sessions se celebri els mesos d’estiu, a 
l’exterior. Des de la perspectiva de les 
activitats proposades, sempre es pro-
cura organitzar actes de caire festiu i 
cultural en què la principal protago-
nista sigui la dona. 
Primerament, es va començar a ca-
minar amb una iniciativa de convo-
car un Cicle de fòrums prenent com 
a tema de debat i reflexió situacions 
referides a la dona i expressades per 
les mateixes dones -de diferents edats- 
del poble. Al costat d’una magnifica 
acollida, les qüestions tractades van 
ser summament enriquidores, de ma-
nera que s’ha continuat amb aquest 
perfil de trobades. I, els últims anys 

s’han presentat fòrums sobre temes de 
viva actualitat, com: teràpies alternati-
ves, alimentació, exercici físic, música 
i trets culturals de dones del món, en-
tre d’altres.
En una altra orientació, excursions al 
teatre o visites culturals, a part d’esca-
pades, com el viatge a la Maternitat 
d’Elba, a més de resultar una rica ex-
periència en la consolidació del grup, 
han servit per a ampliar les fronteres 
del coneixement. Però, si hi ha alguns 
compromisos ineludibles, aquests són 
els referits a la participació en  efe-
mèrides i celebracions habituals del 
poble; des del que va ser fa anys una 
primera tómbola benefica -dins del 
marc d’e la Festa pluricultural- fins a la 
col·laboració en les activitats organit-
zades per l’Ajuntament, com les festes 
populars. Tanmateix, el compromís 
amb la reivindicació d’uns drets igua-
litaris entre dones i homes té la seva 
màxima visibilitat a l’entorn de 8 de 
març i dels actes referits a l’eradicació 
de  la violència de gènere. 
Considerant que totes les reunions 
són obertes a totes les dones que 
hi vulguin assistir i també col·la-
borar en les diverses activitats 
programades, només resta –com a 
grup- expressar i fer més extensi-
va encara la invitació a participar 
d’aquest format assembleari, de 
llarg recorregut, que és el Fòrum 
de Dones d’Òdena.

D ones Amb Empenta 
(DAE) és una associ-
ació oberta a les in-
quietuds i necessitats 

de les dones, un espai per a treball i 
generar canvis en la nostra societat, 
que va néixer, arran d’unes primeres 
trobades, al municipi de Santa Mar-
garita de Montbui, a l’any 1996.
Ara ja fa vint anys inquietuds i com-

plicitats diferents van portar a un 
grup de dones a constituir l’entitat 
des d’una perspectiva inicial que te-
nia per objectiu generar un espai de 
dinamització i trobada en la línia de 
fomentar la participació cultural de 
les dones i dinamitzar-ne tots aquells 
vessants referits al gènere. Emperò 
aquest espai va ser objecte aviat d’una 
substancial transformació a propòsit 

de la imperiosa necessitat de donar 
resposta a un nombre significat de   
dones de la comarca de l’Anoia, vícti-
mes de la violència masclista que de-
mandaven una considerada atenció. 
Òbviament, de seguida es va prendre 
consciència que hi havia una realitat 
de violència masclista pràcticament 
encoberta o sinó silenciada atesa la 
inexistència de centres o recurs als 

quals adreçar-se. 
En conseqüència, els primers anys, 
l’activitat de l’associació es basava en 
la canalització de trobades de suport 
a les dones que requerien alguna 
atenció, configurant-se aquell espai 
de voluntariat com a un puntual 
instrument de teràpia  i acompanya-
ment personalitzats. Tot seguit, la ne-
cessitat de dotar-se d’eines i  recursos 
per a atendre i assistir aquella mena 
de situacions -de tracte psicològic i 
humà- i transformar-les va conduir 
a la creació, a l’1999, del primer ser-
vei professional de l’entitat: l’Equip 
d’Atenció a la Dona (EAD).
L’Equip d’Atenció a la Dona, des 
d’una perspectiva de gènere, és un 
programa confeccionat a partir del 
coneixement de la realitat del territo-
ri, inserit en el teixit social i innova-
dor en la metodologia de treball; el 
primer repte professional de l’entitat 
adreçat a l’atenció psicològica, educa-
tiva i jurídica. Tanmateix, i de forma  
progressiva, es van anar diversificant 
les accions de l’entitat a fi d’apuntar 
les causes estructurals de la violència 
i de promoure uns veritables canvis 
en l’àmbit social. Dones Amb Em-
penta ha anat ampliant progressiva-
ment els seus serveis, tot matisant 
i individualitzant el públic a qui 
s’adreça, no sense considerar aquelles 
necessitats emergents.
Als nostres dies, Dones Amb Em-
penta realitza la seva tasca a través 
de programes de sensibilització i 

prevenció social, d’atenció i forma-
ció, tots oberts indistintament a: 
dones, joves, famílies i professionals 
de diferents sectors; interessats a tot-
hora en la formació dels seus equips 
des d’una perspectiva de gènere. En 
aquest sentit, l’associació disposa de 
la Declaració d’Utilitat Pública i és 
una entitat d’iniciativa social recone-
guda per la Generalitat de Catalunya; 
essent també membre del Consell 
Nacional de Dones de Catalunya
Al capdavall, aquesta entitat de refe-
rència en la creació i gestió de serveis 
d’atenció a les dones i a les seves fa-
mílies, des del respecte, l’empatia i 
la privacitat, entre altres valors de la 
seva professionalitat, no cessa en la 
voluntat d’acompanyar en l’autono-
mia de les persones, tot lluitant con-
tra qualsevol tracte de discriminació 
i violència de què puguin ser vícti-
mes les dones i en una ferma aposta 
–a partir també del treball en xarxa- 
per a la transformació de la societat.
Si, bé al decurs d’aquests vint anys, 
aquesta associació ha vist canvis 
substancials, més enllà de la visibi-
lització de les violències masclistes, 
l’esperit que va donar sentit a aquesta 
entitat es manté viu perquè, en pa-
raules de la seva presidenta, la Nati 
Veraguas (advocadessa i educadora 
social): “Les dones continuem vivint 
situacions de desigualtat, discrimina-
ció i violència, i es fa necessària l’em-
penta de totes i tots per construir un 
futur diferent”.

FÒRUM DE DONES D’ÒDENA

DONES AMB EMPENTA
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A mb 26 anys, i resi-
dència a Igualada, la 
Montse es confessa 
com a una persona  

inquieta i curiosa, amb ganes de 
descobrir allò que succeeix al seu 
entorn i, sobretot,  de saber i enten-
dre el per què passen de les coses. 

De fa uns anys, és mestra d’Educa-
ció infantil i pedagoga, exercici en 
el que ha vist realitzada la seva gran  
il·lusions de petita. La carrera de 
Magisteri, a la Universitat de Llei-
da, i posteriorment la de Pedagogia 
per la UNED, a part d’una efectiva 
realització professional, han contri-

buït a despertar-li unes continues 
ganes de conèixer i aprendre. Així 
que, tot just fa uns mesos, acaba de 
treure’s un Postgrau en Intel·ligèn-
cia Emocional, una competència 
que li ha permès posicionar-se com 
a una ensenyant que no defuig ser 
sempre una aprenent. Tot és, a la 
vida, un continu procés d’aprenen-
tatge –diu-. 

Aquest tarannà despert i d’anar pel 
món amb els ulls oberts li ha regalat, 
en conseqüència, el coneixement de 
persones molt interessants i la par-
ticipació en   situacions no menys 
extraordinàries; una avinentesa que 
l’ha empès en qüestió de temps a 
implicar-se i col·laborar amb aque-
lles causes i/o col·lectius destinats a 
servir d’una manera o altra a la so-
cietat. Les portes d’Amnistia Inter-
nacional, de l’Anoia, se li van obrir 
tan bon punt com va fer-se seu el 
compromís de moure’s i implicar-se 
en una agrupació sense color polític 
i, amb ramificacions en les diferents 
esferes locals; una conjuntura que li 
havia de possibilitar una plena im-
plicació des de la proximitat, a la 
pròpia comarca de l’Anoia. 

Si bé la Montse coneixia Amnistia 
Internacional, encara que no en 
profunditat; des de les xarxes soci-
als, l’interès envers tots aquells ca-

sos que atemptaven contra els drets 
humans es va anar fent de mica 
en mica més gran, tot assumint 
un ferm  compromís en la causa a 
mesura que coneixia als diferents 
integrants de l’organització.  I, des 
d’un àmbit local, no va tardar a 
participar en tallers sobre drets hu-
mans i, especialment, els drets dels 
infants. D’unes primeres experièn-
cies en va obtenir la possibilitat de 
compaginar la seva passió per a les 
criatures, a nivell educatiu, i el seu 
compromís de servei a la societat.

Avui, aquest lliurament a Amnistia 
la porten a un no parar d’accions i 
activitats: xerrades, conferències, 
tallers, cinefòrums, exposicions, i 
actes reivindicatius al carrer. En-
demés, les reunions puntuals amb 
altres grups de diferents ciutats li 
han ofert l’oportunitat de créixer i 
guanyar un espai d’afirmació dins 
del col·lectiu. Tanmateix, tot i que 
el calendari d’actes i temàtiques 
a tractar al llarg de l’any sempre 
respon a la marca “Amnistia In-
ternacional”, res no és impediment 
per a què  passin per davant i es 
prioritzin determinades qüestions 
i accions; a banda, lògicament, els 
interessos de signe local també tro-
ben el seu espai. Apunta, en aquest 
sentit, que: “El més important és 
que el missatge d’Amnistia, quant 

als drets humans, pugui arribar a 
tots els estadis de la societat”.
 
El grup d’AI Anoia funciona a la 
comarca des de fa uns sis anys i, 
en aquest temps, de manera molt 
enriquidora ha vist la implicació 
de persones amb perfils força di-
ferents, però amb una única vo-
luntat integradora i de treball. Des 
d’aquest vessant local, als nostres 
dies, els principals reptes que em-
penyen l’activisme del grup a pun-
ten a la sensibilització publica so-
bre la causa de Els refugiats. Això 
és, Amnistia Internacional, des de 
la seva constitució duu a terme una 
lluita incansable de pressió als go-
verns i organismes internacionals 
a fi de denunciar l’incompliment 
dels drets humans; i en aquest cas, 
la batalla no és inferior. En tant 
que grup local, recentment adherit 
a Igualada Solidària, l’eix del seu 
treball és la conscienciació -des de 
campanyes d’informació i sensibi-
lització social- sobre la importàn-
cia de la implicació de tothom al-
hora de pressionar els governs per 
a què moguin fitxa. Al cap i a la fi, 
actes públics, xerrades, ponències 
o bé presentacions documentades i 
testimonials se sumen a ser instru-
ments eficaços per a fer créixer el 
compromís de les persones envers 
les causes justes. 

L ’Èlia Palomas, de 38 anys i 
filla d’Igualada, però amb 
arrels a Copons i resident  
a Jorba, és una llicenciada 

en Dret que, de sempre, s’ha sentit 
perseguida per una demanda interi-
or de contribuir fer justícia: però no 
justícia en termes de com se la coneix 
als nostres dies, sinó “justícia com a 
valor”, o “justícia social”. Des d’un 
punt de vista professional, malgrat 
que no ha acabat exercint d’advoca-
dessa, sí que els seus coneixements 
en dret li han servit per a desenvo-
lupar-se en diferents àmbits laborals. 
Àdhuc, en la seva condició d’activista 
social el fet de “saber de lleis” ha con-

tribuït a què constantment s’atreveixi 
a qüestionar-les.
-“A l’atzar agraeixo tres dons: haver 
nascut dona, de classe baixa i nació 
oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres 
voltes rebel”- no és només una frase 
de la Maria Mercè sinó aquell enca-
denat de paraules que apunten a jus-
tificar la pròpia trajectòria de l’Èlia  
com a activista. En aquest sentit, 
entén que qualsevol forma d’opres-
sió empeny a les persones en la lluita 
per a unes vindicacions solidaries; 
i, en conseqüència -des d’unes con-
viccions feministes- no és concebible 
lluitar pels drets de les dones sense 
contemplar amb amplitud tots els 

drets socials, en definitiva els drets 
humans. Aquesta, resulta ser, doncs, 
la circumstancia que durant molt de 
temps l’ha mantingut vinculada a 
les demandes socials d’organitzaci-
ons com: Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de l’Anoia, Plataforma 
contra les Retallades, UCFR Anoia, 
Amnistia Internacional, Plataforma 
Feminista de l’Anoia, etc.
Tanmateix, Unitat contra el feixis-
me i el racisme va néixer a l’estiu de 
l’any 2010, en resposta a l’anunci que 
Plataforma per Catalunya (PxC) -un 
partit feixista disfressat de demòcra-
ta- es presentava a les eleccions auto-
nòmiques d’aquell any. D’ençà la seva 

constitució, els objectius d’UCFR 
han estat frenar les manifestacions 
feixistes i xenòfobes, així com evitar 
que aquetes idees entrin a les insti-
tucions de representació política. En 
conseqüència, UCFR aplega sensibi-
litats ben plurals i  gestiona les seves 
actuacions des d’un treball assemble-
ari que, en cap cas vol suplir la labor 
de les ONG i de les associacions de 
base. Ben al contrari, el paper d’UC-
FR és el d’enxarxar a tots aquests 
col·lectius des de la perspectiva que 
cadascun pugui ser més efectiu en sí 
mateix, i en el benentès que tots ple-
gats puguin participar de campanyes 
conjuntes.
UCFR compta amb grups locals au-
togestionats que, alhora, promouen 
i activen el teixit de xarxes d’aquells 
que, en el seu territori, ja estan com-
promesos en la lluita contra el fei-
xisme, el racisme i la xenofòbia. Un 
fet remarcable que explica aquest 
enxarxament va ser l’efectiva campa-
nya de mobilitzacions, del 2014, con-
tra la instal·lació i presència de PXC 
a l’Anoia. Les accions de rebuig a 
aquest grup van centrar-se en aquells 
municipis i barris on més incidència 
hi podia tenir; des d’un criteri de fer 
front al problema abordant el perill 
que representa fins a aconseguir  que, 
a les eleccions del 2015, aquests grup 
no obtingués representació política 
als ajuntaments de la comarca.

Això no obstant, més enllà de l’àm-
bit local, des de setembre del 2015, el 
drama dels refugiats sirians i també 
de més de seixanta milions de perso-
nes que viuen fora de les seves llars 
a causa de la guerra, la violència, la 
vulneració dels drets fonamentals 
i la pobresa han estat motiu d’una 
profunda preocupació de tot el col-
lectiu. Una determinant necessitat 
de fer visible aquesta situació de vul-
neració dels drets humans ha con-
duit inequívocament a participar del 
reclam públic d’exigir l’obertura de 
fronteres per a acollir a les persones 
que esperen -d’Europa- un refugi se-
gur. Al costat d’aquesta defensa dels 
drets dels refugiats també s’hi sumen 
els drets de totes les persones mi-
grants, en una reivindicació i lluita 
més viva que mai per a posar fre als 
nous discursos xenòfobs, racistes i 
ultradretans que van pronunciant-se 
per alguns països europeus, i sem-
blants a aquells dels anys trenta del 
segle passat. 
En summa, el col·lectiu està format 
per un 80% de dones, i per tant sem-
pre es treballa des d’un posiciona-
ment feminista. Aquesta avinentesa 
explica –en paraules de l’Èlia- que: 
“Les dones en cada instant de les nos-
tres vides lluitem per a uns drets que 
ens són negats, perquè vivim l’opressió 
a tothora des dels “micromasclismes” 
fins a les violències més assassines. 

  AMNISTIA INTERNACIONAL   De prop, Montse Jiménez

UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME (UCFR)
L’activisme de l’Èlia Palomas 
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EXPOSICIÓ: Imatges per a la 
igualtat
Descripció: Recull de les obres presentades al IV 
Concurs de portades per la igualtat de gènere. La 
guanyadora és la portada de l’agenda d’actes de 
la MICOD del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones.

Del 3 al 20 de març
Lloc: Ajuntament d’Òdena
Ho organitzen: Ajuntament d’Òdena i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.

EXPOSICIÓ: DONES 
SINDICALISTES
Descripció: Aquesta exposició ens presenta 12 
dones que al llarg de la història van destacar per 
la seva tasca en diferents organitzacions sindicals. 
D’aquesta manera, la mostra vol contribuir a la 
construcció d’una genealogia femenina, donant 
a conèixer figures destacades de la nostra història 
i omplint el buit existent en el coneixement 
del nostre passat i en el reconeixement del 
protagonisme d’aquestes dones com a autores de 
les transformacions socials.

Del 6 al 20 de març
Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Lloc: Espai Cívic Centre. Igualada, c/Trinitat, 12

Del 20 al 30 de març
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h, dijous 
i dissabte de 10 a 13 h 
Lloc: vestíbul de Can Papasseit, c/ Verge de Núria, 
1. Vilanova del Camí
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hi col·labora: Institut Català de les Dones.

Dijous 2 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Montserrat Roig. La memòria 
viva, amb la presència de la seva autora Aina 
Torres. Presenta l’acte Clàudia Rius.
Hora: 8 del vespre
Lloc: Casal Popular d’Igualada, el Foment
Ho organitza: Òmnium Anoia.

Dissabte 4 de març
HORA DEL CONTE: Al país de les 
marietes... arriba el circ!, a càrrec 
de la companyia Ai carai
Descripció: És un conte infantil, escrit per María 
Navarrete i il·lustrat per Cristina Villa, que pretén 
que els infants i les persones que expliquin el 
conte es posin les ulleres de la igualtat i entenguin 
que tots som únics i especials, que el sexe no 
condiciona a l’hora de fer les coses i que tenim les 
mateixes oportunitats per escollir què volem fer.
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora.

Dimarts 7 de març
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!! 
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitzen: Biblioteca Central Igualada i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

De l’1 al 8 de març
ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES
Hora: de 15 a 20.30 h
Lloc: Cau Jove
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimecres 8 de març
REPARTIMENT DE LLAÇOS LILES 
a diferents espais municipals, 
per part del Cau Jove
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimecres 8 de març
CONVERSES INQUIETES AMB… 
MARAVILLAS ROJO Dones i 
iniciativa emprenedora
Descripció: Dinar de treball amb Maravillas 
Rojo, referent en matèria de treball, iniciativa 
emprenedora i promoció econòmica. Actualment 
és vicepresidenta d’Abacus Cooperativa, però 
ha desenvolupat càrrecs públics tan rellevants 
com secretària general de treball (2008-2010), 
presidenta de Barcelona Activa (1995-2007) o 
directora provincial de l’INEM (1991-1995).
Hora: 1/4 de 2 del migdia
Lloc: Restaurant Sesoliveres ( c. Camí Ral, 4-10, 
Igualada)
Preu sòcia/soci UEA: 20 €  / Preu no sòcia/
no soci: 25 € . Cal confirmació d’assistència: 
938052292 / ueainquieta@uea.cat
Ho organitzen: Unió Empresarial de l’Anoia, UEA Inquieta.
Hi col·labora: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dimecres 8 de març
CLUB DEL CÒMIC: Rosalie Blum, 
de Camille Jourdy
Moderador: Daniel Rio
Descripció: Consagrada com una de les grans 
autores de còmic francès per a adults, Camille 
Jourdy es va fer famosa amb la trilogia Rosalie 
Blum, en la qual relata les vivències de la gent d’un 
poble petit, amb grans dosis d’humor i tendresa. 
Amb motiu del Dia internacional de les dones. 
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit 
la mateixa novel·la gràfica. Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Biblioteca 
Central.

Dijous 9 de març 
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!! 
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal Mossèn Cinto Verdaguer 
de  la Pobla de Claramunt
Ho organitzen: Ajuntament de  la Pobla de Claramunt i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Dijous 9 de març
ENTREGA DEL PREMI del IV Concurs 
de portades per la igualtat de gènere de la 
Mancomunitat de la conca d’Òdena
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/Trinitat, 12)

I a continuació...
CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL: 

Hi ha biaix de gènere als mitjans 
de comunicació? A càrrec de Marta 
Corcoy Rius, periodista, experta en comunicació 
local i gènere. Investigadora i membre del 
Laboratori de Periodisme i comunicació per 
a la ciutadania plural de la UAB. Membre de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Descripció: Quin espai i quin protagonisme 
tenen els homes i les dones als mitjans de 
comunicació? Què es prioritza i es visibilitza 
de les dones? Quina responsabilitat tenen els 
mitjans respecte les discriminacions de gènere? 
Han d’informar només del que passa o han 
de sensibilitzar? La violència masclista com 
s’informa? És necessari que s’informi?
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/Trinitat, 12)
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada.

Divendres 10 de març
DONES I ISLAM A CATALUNYA  
Descripció: Xerrada-debat amb SALWA EL 
GHARBI, llicenciada en dret. Cap del Departament 
de Drets Humans i Diversitat Cultural d’UNESCOCAT. 
Presidenta de Tamettut-Associació de Dones 
Amazigues per la Cultura i el Desenvolupament, 
vocal de la Comissió Permanent del Consell Social 
de la Llengua Catalana i vicepresidenta per a la 
diàspora en el Congrés Mundial Amazic
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/ Trinitat, 12)
Ho organitza: Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.

Dissabte 11 de març
FÒRUM: Com gestionar el temps 
de la dona treballadora? 
Descripció: Planificació del temps, idees, com 
delegar, etc.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament d’Òdena
Ho organitzen: Fòrum de dones d’Òdena i Ajuntament 
d’Òdena.

Dimarts 14 de març
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!!  
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Ludoespai Centre Cívic el Pla (c/ Unió, 2)
Ho organitzen: Ajuntament d’Òdena i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. 

Dimarts 14 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Argelagues amb la presència de la seva 
autora, Gemma Ruiz. Presenta l’acte Maria 
Enrich.
Descripció: En aquesta novel·la, la periodista 
Gemma Ruiz explica la història de tres dones de 
diverses generacions que lluiten, al llarg del s. XX, 
per obrir-se camí en el món laboral de les fabriques 
tèxtils del Vallès i per tirar endavant la família.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Biblioteca 
Central i Llegim... ? Llibreria.

Dimecres 15 de març
CINEMA: Sufragistas (2015) de Sarah 
Gavron (106 min.)
Descripció: Sufragistes és un drama històric 
britànic de 2015 dirigit per Sarah Gavron i escrit 
per Abi Morgan. La pel·lícula explica la història 
de les sufragistes angleses al començament de 
la Primera Guerra Mundial. La seva principal 
protagonista és Carey Mulligan en el paper de 
Maud Watts, una dona de classe treballadora que 
s’incorpora al moviment sufragista. Meryl Streep, 
Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff i Romola 
Garai l’acompanyen interpretant grans figures de 
la lluita pel sufragi femení.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Casal Cívic Montserrat (c/ de les Orquídies, 
7). Igualada.
Acte gratuït i obert a tothom
Ho organitzen: Grup de Dones de les tardes dels 
dimecres, Pantalla Oberta i Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

Dissabte 18 de març
TALLER: NOS[ALTRES] i els 
FEMINISME[S], a càrrec d’Anna Mir i 
Remei Sipi
Descripció: Sou FEMINISTES? Què vol dir ser 
feminista? Per què ho som? Totes les societats 
defensen un mateix feminisme? A través d’aquest 
taller reflexionarem sobre aquestes i  altres 
qüestions i coneixerem de primera mà un exemple 
d’apoderament de la dona africana: les tontines.
Inscripcions a: www.atlasfundacio.org 
Hora: de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia
Lloc: ATLAS, c/Virtut, 22, 1r, d’Igualada
Ho organitza: ATLAS, fundació sociocultural.

Dissabte 18 de març
LLIURAMENT DE PREMIS 15è 
CONCURS DE FOTOGRAFIA: 
Com ens veiem les dones? 
“Nosaltres i el temps” i visualització 
de les obres participants
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ho organitza: Dones amb Empenta.
Hi col·laboren: Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui i Generalitat de Catalunya, Departament de 
Treball, Afers Socials i famílies.

Diumenge 19 de març
CAMINADA I ESMORZAR A 
COLLBÀS
Hora: 9 del matí (sortida)
Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova del Camí) i 
arribada a l’ermita de Collbàs, on tindrem preparat 
l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 8050494.
Ho organitzen: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Dijous 23 de març
TALLER: Ni prínceps blaus ni 
princeses promeses. Coeducació 
a la família, a càrrec de l’Associació 
Candela, entitat amb l’objectiu de contribuir a 
una transformació social basada en l’educació en 
valors amb perspectiva feminista i comunitària.
Descripció: Amb aquest taller sensibilitzarem 
els referents familiars sobre les violències de 
gènere i identificarem les seves manifestacions en 
la infantesa i la joventut. Es busca incentivar una 
actitud compromesa amb l’educació no sexista i 
proposar estratègies de comunicació amb les filles 
i fills per prevenir les relacions abusives.
Hora: de 6 a 8 del vespre
Lloc: Escola García Fossas (gimnàs)
Hi haurà espai d’acollida amb servei de 
monitoratge. Cal inscripció prèvia al correu 
igualtat@micod.cat (màxim dimarts 21 de març)
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
AMPA García Fossas.

Divendres 24 de març
TERTÚLIA: Aquest vel tan rebel, 
amb la participació de Fatiha El Mouali, 
portaveu de la Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme a Catalunya.
Descripció: Una tertúlia per fer front a tòpics que 
no ajuden a la convivència, sovint per una trista 
peça de roba. Per això en parlarem entre nosaltres, 
des de la quotidianitat i el respecte a l’opció que 
cadascuna hagi pres, evitant la desqualificació 
d’aquelles persones que no pensen igual tot 
acceptant que hi ha opinions diverses. Som dones 
i volem vestir-nos com vulguem i com ens plagui. 
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(C/Trinitat, 12)
Hi haurà servei d’acollida per a infants.
Ho organitzen: Compartim Ciutadania i UCFR - 
Anoia.

Programa 
d’actes

15è CONCURS DE 
FOTOGRAFIA: 
Com ens veiem les dones? 
“Nosaltres i el temps”
Dones amb Empenta organitza aquest 
concurs que va adreçat a dones, sense 
distinció d’edat ni de procedència, amb 
l’objectiu d’animar la participació de 
totes en una activitat ludicocultural.

Tema: Nosaltres i el temps
Consulta les bases del concurs: www.
facebook.com/donesambempenta 

Termini per presentar obres: 
12 de març

1r premi: 100 €  
2n premi: 75 €  
Premi del públic: 50 €

Més informació: 93 804 54 82

Tallers de contes no sexistes a 
càrrec de la contacontes Anna 
Garcia als centres de primària 
de la Conca d’Òdena:
6 de març
Garcia Lorca. Santa Margarida de Montbui

8 de març
Emili Vallès. Igualada 

9 de març
Jesús Maria. Igualada

13 de març
Antoni Gaudí. Santa Margarida de Montbui

16 de març
Castell d’Òdena. Òdena

17 de març
Maria Borés. La Pobla de Claramunt 

20 de març 
Pompeu Fabra. Vilanova del Camí

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres 3 de març de 2017



di
ss
en
y
@
es
d
ed
ia
.c
om

Ho organitza i coordina

IGUALADA
VILANOVA DEL CAMÍ
STA. MARGARIDA DE MONTBUI
ÒDENA
LA POBLA DE CLARAMUNT
JORBA
CASTELLOLÍ

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt
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MASQUEFA / LA VEU 

D imecres 8 de març 
arriba a Masque-
fa l’onzena edició 

de Fira Futur. La Fàbrica 
Rogelio Rojo serà l’escenari 
d’aquest projecte que ofereix 
als joves, a les seves famílies 
i a les persones que volen se-
guir formant-se els recursos 
necessaris per tal d’orientar 
millor el seu futur acadèmic 
i/o professional.
L’Ajuntament de Masquefa 
manté com a un dels seus ei-
xos bàsics i prioritaris d’acció 
dotar els masquefins d’eines, 
projectes i equipaments de 
primera qualitat que els per-
metin formar-se educativa i 
professionalment i promo-
cionar-se a nivell laboral. En 
aquesta línia, el consistori 
aposta decididament, un any 
mes, per Fira Futur.
Dimecres 8 de març, la Sala 
Polivalent i el pati de La Fà-
brica Rogelio Rojo seran 
l’escenari de l’onzena edició 

d’aquest projecte impulsat 
per l’Ajuntament de Masque-
fa –amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya- en 
el marc de la Xarxa Transició 
Escola Treball Anoia Sud. 
Fira Futur va dirigida als jo-
ves, a les seves famílies i a les 
persones en actiu o en situa-
ció d’atur que volen continu-
ar formant-se.
Per tot plegat, al llarg de tota 
una jornada (de les 10 h. a les 
13:30 h. i de les 16 h. a les 18 
h.) la Fira ofereix als visitants 
estands d’oferta formativa, 
punts d’orientació, espais 
d’experiències i formació per 
a professionals; i tot, amb la 
participació directa d’insti-
tuts, acadèmies, serveis d’ori-
entació, cossos de seguretat 
i institucions que mostraran 
diferents opcions formatives 
i professionals que existei-
xen a l’Anoia Sud i en el seu 
àmbit d’influència, tant per 
continuar estudiant com per 
reprendre els estudis.

Malgrat que la previsió inicial 
fixava l’onzena edició de Fira 
Futur per al dijous 9 de març, 
l’Ajuntament ha avançat la fira 
un dia, passant a celebrar-se 
dimecres 8 de març. El canvi 
de data ve motivat per la re-
cent convocatòria d’una vaga 
general estudiantil arreu de 
l’Estat espanyol el proper dia 
9 de març.

Estands d’oferta formativa 
Diferents centres exposaran 
la seva oferta formativa, fa-
ran exhibicions i demostra-
cions pràctiques amb l’ob-
jectiu de mostrar al públic 
com són els estudis que els 
proposen.

Punt d’orientació 
Diversos orientadors de la 
Xarxa TET Anoia Sud, del 
Consell Comarcal i de la Di-
putació oferiran informació i 
assessorament personalitzat 
als visitants sobre les dife-
rents opcions per continuar 
estudiant.

Tot a punt per a l’arribada 
d’una nova edició de Fira Futur

Espai d’experiències
Professionals de diferents 
branques impartiran xerra-
des al Centre Tecnològic Co-
munitari (CTC) de Masquefa 
sobre com van cursar els seus 
estudis i com després els apli-
quen i han trobat una feina. 
Els visitants podran escollir 
les xerrades que més els inte-
ressin. Les conferències trac-
taran l’àmbit social, científic, 
físico-esportiu, humanístic, 
de cossos de seguretat, tecno-
lògic i sanitari. El programa 
de les xerrades es podrà con-
sultar, prèviament, al web de 

MASQUEFA / LA VEU 

L a pòlissa serà sufragada 
amb la quota de llo-
guer de la piscina que 

l’Ajuntament abonarà a l’enti-
tat en virtut del conveni sig-
nat el passat mes de desem-
bre. L’Ajuntament demana 
responsabilitats als membres 
de l’anterior Junta, que han 
portat l’entitat a la situació de 
pre-concurs de creditors.
L’Ajuntament haurà d’assumir 
una pòlissa de crèdit, signa-
da per l’Alzinar amb el Banc 
Sabadell, amb l’objectiu de 
mantenir la viabilitat econò-
mica de l’entitat i salvar-la de 
la seva dissolució. Aquesta 
operació és conseqüència del 
resultat de la gestió econòmi-
ca efectuada pels membres de 
l’anterior junta de l’entitat. La 
pòlissa serà sufragada amb la 
quota de lloguer de la piscina 
que l’Ajuntament es va com-
prometre a abonar a l’entitat 
en virtut del conveni signat el 
passat mes de desembre per 

la xarxa TET i al punt d’infor-
mació de la fira, el mateix dia.

Formació per a professio-
nals Dijous 16 de març (9:30 
h.) la Sala d’actes Jaume Cal-
veras (Vallbona D’anoia) aco-
llirà una xerrada adreçada 
a tècnics i professionals de 
l’àmbit educatiu.

Xerrades d’orientació
Al llarg de la setmana de Fira 
Futur, també es realitzaran 
diverses xerrades d’orienta-
ció, adreçades a diferents col-
lectius.

salvar l’Alzinar de la situació 
de pre-concurs de creditors 
en què es trobava.
L’alcalde de Masquefa explica 
que “com ja vam demanar fa 
uns mesos és l’hora que els 
integrants de l’anterior junta, 
responsables del forat econò-
mic generat, donin explica-
cions i assumeixin les seves 
responsabilitats. Alguns d’ells 
són regidors del consistori i 
creiem que per responsabili-
tat política haurien de donar 
la cara”, i afegeix que “el punt 
d’insolvència econòmica a 
què s’ha arribat ha posat en 
perill la viabilitat d’una en-
titat històrica i de gran valor 
per a la nostra vila”. Final-
ment, l’alcalde afirma que 
“ajudarem a capgirar l’actual 
situació de l’Alzinar, volem 
que l’entitat guanyi estabilitat 
i solvència, i segueixi sent un 
actiu i referent cultural com 
ho ha estat sent des de la seva 
fundació el 1959”.
Membres de l’anterior Junta 
de l’Alzinar (2011-2015):

President. Xavier Pérez (ac-
tual regidor d’ERC a l’Ajunta-
ment de Masquefa)
Gerent. Daniel Gutiérrez (ac-
tual regidor del PSC a l’Ajun-
tament de Masquefa)
Tresorer. Oriol Satorre (actu-
al regidor d’ERC a l’Ajunta-
ment de Masquefa)

Els Socialistes de l’Anoia do-
nen suport a Daniel Gutiér-
rez, regidor del PSC a Mas-
quefa 
Per la seva banda, Socialistes 
de l’Anoia han fet públic un 
comunicat de suport al regi-
dor masquefí Daniel Gutié-
rrez. “Davant de les acusaci-
ons emeses amb dades falses 
al web municipal de Masque-
fa, la Comissió Executiva dels 
Socialistes de l’Anoia dóna tot 
el suport al regidor Daniel 
Gutiérrez i denuncia l’ús an-
tidemocràtic dels mitjans pú-
blics de comunicació per part 
del govern de Masquefa.
El passat dimecres, 22 de fe-
brer l’Ajuntament de Masque-

L’Ajuntament garantirà el pagament d’un crèdit bancari 
que permet salvar l’Alzinar

fa va publicar al web munici-
pal una notícia i va enviar una 
nota de premsa als mitjans de 
comunicació comarcals en 
la que s’explicava les accions 
municipals en suport a una 
entitat privada del municipi.
En la mateixa notícia i nota 
informativa apareix informa-
ció falsa sobre el regidor so-
cialista de Masquefa, Daniel 
Gutiérrez, que atempta con-
tra l’honorabilitat del càrrec 
electe.
Tant a la notícia com a la nota 
de premsa s’indiquen càr-
recs, dates i dades que no es 
corresponen amb la realitat. 
S’emet informació falsa i in-
correcte.
Davant d’aquesta situació 
d’indefensió i atemptat a la 
seva honorabilitat, el regidor 
Daniel Gutiérrez ha emès 
un requeriment d’esmena a 
l’Ajuntament de Masquefa, 
mitjançant la Llei 2/1984 so-
bre el Dret a la Rectificació.
Els Socialistes de l’Anoia ens 
sumem al requeriment efec-

tuat pel regidor socialista de 
Masquefa i donarem suport 
a qualsevol acció legal que 
decideixi efectuar si l’Ajunta-
ment de Masquefa no publica 
la rectificació requerida.
Finalment, els Socialistes de 
l’Anoia denunciem l’ús pri-
vat, particular i manipulat 
que efectua el govern de Mas-
quefa del servei públic de co-
municació amb l’objectiu de 
condicionar el control que 
efectuen els nostres regidors. 
La comunicació institucional 
té una ètica i una regles que 
s’han complir. No complir 
amb això impedeix el legítim 
joc democràtic, destrueix la 
confiança en l’administració 
local i és profundament anti-
democràtic.
Davant dels intents de con-
dicionar la seva feina, els re-
gidors socialistes a l’oposició, 
de Masquefa o qualsevol altre 
municipi, en cap cas deixaran 
d’efectuar la seva tasca fisca-
litzadora per la que va ser es-
collits pels seus veïns”. 

Els Socialistes de l’Anoia, per la seva banda, denuncien l’ús privat i manipulat que fa el govern de Masquefa del servei públic de 
comunicació i emet un comunicat de suport al regidor Daniel Gutiérrez
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CALAF / LA VEU 

T ot a punt per celebrar 
aquest cap de setma-
na la Festa del Pellofa 

- Carnaval de Calaf. En l’acte 
central, la rua, hi participaran 
una quinzena de carrosses i 
comparses que recorreran els 
carrers juntament amb el rei 
del Carnaval, el Pellofa. No hi 
faltaran el corre bars, el sopar 
i el ball. Aquests últims actes 
tindran lloc en un envelat es-
pecial, muntat per aquesta en 
al pàrquing de l’antiga serra-
dora. Aquest any s’ha intro-
duït, com a novetat, l’enterra-
ment de la sardina que es farà 
diumenge, una tradició que 
La Polseguera, entitat organit-
zadora juntament amb l’Ajun-
tament, ha volgut recuperar.
No només s’ha recuperat 
aquest aquest sinó també la 
denominació de la Festa del 
Pellofa per tal de posar en va-
lor l’essència del carnestoles 

del municipi i impulsant la 
cultura popular. Es busca així 
un tret diferenciador que fa 
que aquesta festa sigui única 
i exclusiva amb propostes de 
sempre pensades per a totes 
les edats, amb altres que es re-
cuperen i amb algunes de més 
innovadores. 

El programa festiu
Aquest divendres, 3 de març, 
es donarà el tret de sortida 
de la festa amb el torneig de 
‘duro’, ‘Posa-me-la-dura’, i el 
concurs de Miss i Míster Ja-
mona 2017. La temàtica de 
la festa serà que els homes es 
disfressin de dona i les dones 
d’home. La festa l’animaran 
el PD Polseguera i els DJ’S 
Wycko i DJ Banana Fresh.
El matí del dissabte es durà a 
terme el concurs de botiges. 
La comissió de carnaval pas-
sarà pels establiments partici-
pants per veure l’ambientació 
i les disfresses dels botiguers. 

Anirà acompanyada de la per-
cussió dels Diables de l’Alta 
Segarra per tal d’amenitzar i 
fer ambient pels carrers del 
poble.  
A les 16.30 hores s’iniciarà, 
des del Casal de Calaf, la Gran 
Rua del Pellofa amb el con-
curs de carrosses i comparses. 
El recorregut culminarà amb 

Una quinzena de carrosses i comparses 
participaran a la rua del Carnaval de Calaf

l’entrega de premis i el pregó 
del Pellofa, a l’envelat situat al 
pàrquing de l’antiga serradora. 
Les batucades Sambandreu, 
Diabòlica de Gràcia i Ben 
Sonats acompanyaran la rua 
amb el seu ritme festiu. 
En acabat, cap a les 20.00 ho-
res, tindrà lloc l’inici de la XI 
Mamada, el ja tradicional i 

multitudinari corre bars del 
carnaval, que començarà a la 
plaça dels Arbres. Recorrerà 
diversos bars d Calaf i s’aca-
barà amb un sopar popular a 
l’envelat. Seguidament, a les 
23.00 hores, tindrà lloc el Gran 
Ball de disfresses que enguany 
comptarà amb el concert de 
Pirat’s Sound Sistema, Sépti-
mo A i DJ OGT. A les 3 de la 
matinada hi haurà l’entrega de 
premis a les millors disfresses 
participants en el ball.  
Pel que fa el diumenge, les 
activitats es faran a la Sala 
d’actes municipal i comença-
ran a les 17.00 hores amb un 
espectacle infantil a càrrec de 
Jaume Ibars. A continuació, 
a les 18.00 hores, es farà l’en-
terrament de la sardina amb 
sardinada popular inclosa. 
D’aquesta manera es donarà 
per acabada la festa del Pellofa 
a Calaf fins l’any següent. A les 
19.00 hores hi haurà ball amb 
el duet ‘Els Rico Rico’.

CALAF / LA VEU 

E l diumenge, 5, a les 
18:00 h i dins el marc 
de la VI Mostra de 

Teatre Vila de Calaf, l’Asso-
ciació Teatral el Partiquí, de 
Barcelona, representarà El 
Tartuf de  Jean-Baptiste Po-
quelin “Molière”, que escriu 
aquesta obra per a denunciar 
la hipocresia i la manipulació 
sobre els innocents devots, 
dels homes de l’església, que 
es presenten sota l’aparença 
de persones amb forts valors 
cristians i que amaguen al-
tres interessos.
El personatge Tartuf teixeix 
una xarxa en la que es veuen 
atrapats els membres d’una 
família benestant de Paris al 
segle XVII.
Els preus de les entrades són 
de 8 € per als socis del Casal, 
i de 10 € per al públic gene-
ral, i una oferta de dues en-
trades al preu d’una per les 
persones menors de 18 anys 
i més grans de 65.
Per altra banda, també és un 
cap de setmana sardanista. 

El mateix diumenge, a les 
12:30 h i al Cafè del Casal es 
celebrarà les ja tradicionals 
Sardanes Enllaunades. Una 
ballada amb mitjans mecà-
nics acompanyada de vermut 
artesà, on els monitors ense-
nyen la dansa als no iniciats 
i punts lliures a aquell que 
ho desitgi: Una bona manera 
d’obrir boca per dinar. 
Els Sardanistes de Calaf, ini-
ciaran a partir del dilluns, 
6 de març, un nou curset: 
Disfrutar de les sardanes, 
que es durà a terme tots els 
dilluns des de les 21:00 h a 
les 22:00h a la Sala d’Expo-
sicions del Casal, fins al 24 
d’abril i està destinat a tots 
els públics, des de qui vulgui 
aprendre’n des de zero a qui 
desitgi iniciar-se en la tècni-
ca de comptar i repartir. El 
preu d’aquest curset és de 8 
€ per als socis del Casal i de 
10 € per al públic general. Els 
fons que es recaptin es des-
tinaran a la organització del 
2on Aplec de la Sardana Vila 
de Calaf, que enguany es ce-
lebrarà el 10 de juny.

Teatre i sardanes aquest 
cap de setmana al Casal 
de Calaf CALAF / LA VEU 

E l poeta, músic, rapsode 
i cantant calafí, Celdo-
ni Fonoll, ha fet una 

donació de les seves obres més 
recents a l’arxiu municipal de 
l’Ajuntament de Calaf. Recent-
ment, l’artista ha estat guardo-
nat amb el premi ‘Ambaixador 
cultural calafí al món’ durant 
la primera ‘Nit de l’Esport i la 
Cultura’ de Calaf, celebrada el 
passat 3 de febrer.
Les obres que ha aportat a 

l’Arxiu són diversos reculls de 
poesia així com dos àlbums 
musicals. Les obres poètiques 
són: ‘Versos, versets i versots’, 
‘Haikús del Parc Güell’, ‘An-
tologia eròtica’, ‘Abril florit’, 
‘Ales i pètals’ i ‘El caminant 
del parc’. Pel que fa a les obres 
musicals hi trobem els àlbums 
‘Cançons de natura. Ocells, 
flors, bolets’ i ‘Antologia/2’.
Fonoll va entregar les seves 
obres a l’alcalde, Jordi Badia, 
una vegada finalitzada la gala 
de la ‘Nit de l’Esport i la Cul-

Celdoni Fonoll cedeix les seves darre-
res obres a l’Arxiu municipal de Calaf

tura’. En recollir el guardó, 
el poeta i rapsode d’origen 
calafí va agrair el premi i va 
recordar que feia quaranta 
anys que havia marxat de la 
vila “per dedicar-me a escam-
par versos i cançons a tots els 
Països Catalans. Per divulgar 
bones lletres i música. Per 
treballar a favor del país, de 
la cultura, de la bona llengua: 
una llengua viva, sana i be-
lla, a partir de la llengua que 
vaig aprendre a la terra aspra 
i amorosa de Calaf ”. 
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ARGENÇOLA / LA VEU 

E l Trill, Associació cul-
tural del terme d’Ar-
gençola organitza el 

diumenge 5 de març, una 
matinal d’intercanvi de lla-
vors que ja arriba a la sisena 
edició. Des de l’associació el 
Trill ens vam proposar que 
aquesta fos un espai on les 
llavors tradicionals del nostre 
entorn tinguessin una sorti-
da més àmplia de la que fins 
aquell moment havien tingut 
a més d’agrupar, en un matí, a 
persones interessades a com-
partir els seus coneixements i 
les seves experiències. Aquest 
objectiu s’ha complert en to-
tes les edicions anteriors, tant 
per l’afluència de públic com 
en el nombre de llavors inter-
canviades. Més de cinc-centes 
per edició.
Però volem fer un pas més. 
Volem que ens ajudeu a ca-
racteritzar aquestes llavors. 
Per la qual cosa hem organit-
zat la jornada una mica dife-
rent de les dels anys anteriors.
Enguany us demanarem que, 
abans d’entrar, ens ompliu 
una fitxa amb les característi-
ques principals de les llavors 
que voleu intercanviar. Si po-
deu dur la feina feta des de 
casa, perfecte.
Tothom pot participar, si te-
niu qualsevol dubte, els vo-
luntaris de l’associació el Trill 
junt amb alumnes del CFGM 
de Producció Ecològica de 
l’Institut d’horticultura de 
Reus, us ajudaran a resoldre’l.
Volem que no tan sols surtin 
les llavors de l’armari sinó 
que, quan us n’emporteu una 
mostra, sapigueu quin tipus 
de planta és i quina pot ser la 

seva utilitat.
Segur que aquest nou repte us 
engresca tant com a nosaltres.
Les activitats de diumenge 
dia 5 de març començaran  a 
les 9 del matí, amb una cami-
nada cultural de reconeixe-
ment de natura “Matinals del 
Trill 2017” al PEIN de Car-
basí (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) a càrrec de Daniel 
Espejo de Sikarra Nostra, per 
participar cal inscripció prè-
via gratuïta.
De les 10 a les 2 del migdia 
s’obrirà el Mercat de produc-
tes ecològics i l’espai de tro-
bada d’intercanvi de llavors 
per afavorir la recuperació i 
difusió de les llavors locals o 
tradicionals. Si tens llavors, 
porta-les i podràs intercan-
viar-les per d’altres i plantar 
nous productes.
A 3/4 de 12 del matí es farà 
una Jornada Tècnica sobre “El 
temps i el camp: les dades cli-
màtiques i la seva relació amb 

el sòl i les plantes”. A Catalu-
nya hi ha hagut una forta tra-
dició a l’observació del temps 
i al registre de dades climàti-
ques, des d’Eduard Fontserè, 
Ernest Guille a l’Alta Segar-
ra, la Xarxa d’Observadors 
i el Meteocat. La tecnologia 
actual (estacions meteorolò-
giques, internet, models de 
predicció, radar, etc.) permet 
registrar, visualitzar i predir 
el temps de forma més exac-
ta i precisa. Som capaços de 
veure les gelades, la quanti-
tat de pluja i la velocitat del 
vent i d’entendre conceptes 
complexos com la sensació 
de xafogor i de fred. Si es-
tem al camp o tenim un hort, 
però, voldrem aprendre com 
el temps afectarà el sòl i les 
plantes i contestar preguntes 
com: ha servit d’alguna cosa 
la pluja d’aquests dies? Perquè 
aquest any han florit abans els 
fruiters?, o quin efecte té que 
a casa faci menys vent?

Diumenge, 6a Matinal d’intercanvi 
de llavors d’Argençola

ARGENÇOLA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha realitzat el Ca-
tàleg de camins muni-

cipals  d’Argençola, un treball 
que documenta els camins 
veïnals del municipi. L’estu-
di ha estat lliurat pel diputat 
d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, Jordi Fàbrega, a 
l’alcalde, Antoni Lloret.
El catàleg de camins munici-
pals és un document que ana-
litza els trets fonamentals del 
conjunt de vies municipals 
existents en el terme muni-
cipal. En el cas d’Argençola, 
en total s’han inventariat 50 
camins que sumen un to-
tal de 117,034 km, escollits 
d’acord amb les indicacions 

dels tècnics encarregats de la 
redacció i de representants de 
l’ajuntament. Alguns dels ca-
mins es perden entre camps o 
no se n’ha localitzat la traça, 
pel que aquests s’han inventa-
riat fins a on ha estat possible 
reconèixer-los com a camí.
De cada un dels vials s’ha 
confeccionat una fitxa resum 
amb les dades identificati-
ves, com són el codi, nom, 
extrems i topònim i situació, 
així com les dades generals  
com el seu estat, la longi-
tud, amplada i tipologia. El 
treball també inclou una la 
descripció de cada camí amb 
fotografies i el seu perfil lon-
gitudinal, així com un inven-
tari d’elements com són am-
plades i tipus de ferm. 

La Diputació lliura 
el Catàleg de camins 
municipals a Argençola

L’Alcalde de Montmaneu, l’Il-
lm. Sr. Angel Farré es va re-
unir el passat dia 8 de febrer 
amb l’Excm. Sra. Merce Co-
nesa Pages, Presidenta de la 
Diputació de Barcelona, per 
tractar temes del municipi de 
Montmaneu

L’alcalde de Montmaneu es va reunir 
amb la Presidenta de la Diputació



Bernat Soler presentarà l’acte.

El proper diumenge, lliurament dels Premis Neptú 
als esportistes igualadins més destacats de l’any 2016
REDACCIÓ / LA VEU 

El Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada serà l’escenari el 
proper diumenge, dia 5 de 
març, de la cerimònia que 
anualment reconeix els mi-
llors esportistes de la ciutat, 
tant  escolars com membres 
d’entitats i clubs, atorgant-los 
els Premis Neptú. L’acte es  
podrà veure en streaming a 
través d’Internet, al web www.
premisneptuigualada.cat, on 
ja es pot consultar també tota 
la informació de la gala. 
La cerimònia seguirà el format 
habitual i es dividirà en dues 
parts: a les 17h,  protagonisme 
per als esportistes dels centres 
escolars i, a continuació, a les 
19h, torn per als esportistes 
que formen part d’entitats i 
clubs. 
A la cerimònia de l’esport es-
colar, totes les escoles de la 
ciutat d’Igualada destacaran 
una nena i un nen, de primà-
ria i/o secundària, dels seus 
centres. També es donaran 
uns reconeixements especials 
a les persones implicades en 
l’esport escolar.
Pel que fa a la segona cerimò-
nia, cada entitat pot destacar 
a dos dels seus esportistes i, 
posteriorment, es lliuraran els 
Premis Neptú. Seguint les Ba-
ses del Premi, es repartiran un 
total d’11 categories:
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– Promesa projecció femení i 
masculí
– Equip base amb més projec-
ció femení i masculí
– Entrenador
– Esdeveniment esportiu
– Esport Col·lectiu femení i 
masculí
– Esport Individual femení i 
masculí
– Reconeixement personal
La presentació anirà a càrrec 
del periodista de Televisió 
de Catalunya, Bernat Soler, i 
l’animació la posaran un es-
pectacle de futbol freestyle i 
un altre de circ esportiu. 
En l’edició de l’any passat, els 
Premis Neptú van distingir el 
palista Joan Masip (Club Ping 
Pong Igualada) i l’atleta Anna 
Noguera (Club Atlètic Iguala-
da) com els millors esportistes 
individuals masculí i femení. 

Candidats
En aquesta edició, els candi-
dats a millor esportista mas-
culí són l’atleta Jordi Yoshinori 
Matsuoka (CAI), el ciclista de 
BTT Ramon Figueras (Moto 
Club Igualada) i el palista Ber-
nat Jaume (Esquaix Igualada). 
Pel que fa a les fèmines, les 
candidates són tres atletes, 
Èlia Pascual (Playas de Cas-
tellón), Níria Pascual (FC 
Barcelona) i, novament, Anna 
Noguera (CAI). 
En esports d’equip, els candi-

La cerimònia dels Premis Neptú es farà al Teatre Municipal L’Ateneu. 

dats masculins són Ton Baliu 
(Igualada Hoquei Club), Òs-
car Pallarès (Unión Deportiva 
Montserrat) i Miquel Padrós 
(Club Bàsquet Igualada), i les 
femenines són Judit Lamolla 
(Club Bàsquet Igualada), Ma-
ria Díez (Gijón Hoquei Club) 

i Teresa Bernadas (Club Patín 
Alcorcón). 
Hi haurà també, però, guar-
dons per a reconèixer els mi-
llors esportistes col·lectius, 
els esportistes i equips amb 
millor projecció o l’entrena-
dor més destacat. Finalment, 

es lliurarà també el premi 
al millor esdeveniment de 
l’any al Moto Club Igualada 
per la 6a Matinal 4x4 Ciutat 
d’Igualada i un reconeixe-
ment personal a un repre-
sentant de l’esport igualadí 
per la seva trajectòria. 

 

La matinal4x4 del Moto Club Igualada tindrà una menció especial.



Resultats de pàdel i tennis 
de Calfont Les Moreres

Una imatge del partit d’anada, a la pista del Viareggio. Foto: Gabriele Valdi.

L’IHC confia en fer un bon partit al Palau Blaugrana, 
però ja pensa en la remuntada possible a la CERS
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HOQUEI / LA VEU 

E ls jugadors de l’IHC 
Calaf Grup han co-
mençat a prendre 

consciència de la magnitud 
de la gesta que els espera si 
volen donar la sorpresa al Pa-
lau Blaugrana, demà dissabte 
a les 16.15 hores. D’entrada 
han vist el joc dels capitalins 
amb tres sessions de video, la 
darrera ahir dijous. Després 
en pista els arlequinats han 
treballat bàsicament aspecte 
defensius, conscients que per 
afrontar les grandíssimes in-
dividualitats blaugranes hau-
ran de potenciar al màxim el 
rigor defensiu. 
La idea del cos tècnic és “di-
buixar” al màxim l’escenari 
amb el que es poden trobar al 
Palau per poder intentar plan-
tar cara a un dels conjunts 
més difícils del continent. la 
filosofia és la de sempre: “Tot 
és possible i a tot arreu”. Per 
fer-la realitat  dimarts els de 
Ferran López es van posar en 
mans del PF, Pep Vàzquez. A 
banda de tenir la lliçó molt 
apresa, el primer pas per in-

   PT. pj g e p gf gc
1. Barcelona Lassa 46 18 15 1 2 85 36
2. Reus Deportiu  40 18 12 4 2 85 51
3. Club Patí Vic 40 18 12 4 2 68 36
4. Coinasa Liceo  33 18 10 3 5 69 49
5. Voltregà 33 18 10 3 5 50 37
6. Moritz Vendrell 24 18 7 3 8 56 60
7. Noia Freixenet 22 18 6 4 8 47 47
8. Enrile Alcoi 21 18 6 3 9 57 70
9. Lloret  21 18 6 3 9 34 59
10. Caldes Laser 20 18 4 8 6 44 52
11. Igualada 19 18 5 4 9 53 61
12. Citylift Girona 19 18 5 4 9 50 62
13. ICG Lleida 19 18 5 4 9 44 58
14. Vilafranca 17 18 5 2 11 45 66
15. Alcobendas 15 18 4 3 11 53 72
16. Manlleu 14 18 3 5 10 39 63

OK Lliga
Jornada 20
FC Barcelona-Igualada Calaf
Vic-Alcobendas
Liceo-Caldes Laser
Lloret-Enrile Alcoi
Vilafranca-Manlleu
Reus Deportiu-Noia Freixenet
ICG Lleida-Citylift Girona
Moritz Vendrell-Voltregà (dia 11)

tentar assaltar el Blaugrana 
serà arribar-hi amb cames 
que corrin més que el rival. 
L’IHC C serà el primer equip 
que s’enfrontarà al nou cam-
pió de copa, el FC Barcelona. 
Els blaugranes han aconse-
guit la seva 21 ena copa en 
imposar-se per 3-4 al Reus a 
la final disputada a Alcoben-
das (el club blaugrana també 
s’ha emportat la mini-copa 
infantil guanyant al Vic als 
penals).
L’IHC ja ha anunciat que li 
farà el tradicional “passadís 
d’honor”als campions. En 
principi el FCB -Igualada, 
tot un clàssic de l’Ok Lliga, 
està anunciat per 1/4 de 5 
de la tarda al Palau Blaugra-
na amb arbitratge de Íñigo 
López-Leiton Zapico i Álvaro 
De La Hera Jaudenes. 
L’Igualada i el Calafell van ju-
gar dijous a les Comes el típic 
partit d’entrenament. Amb 
molts canvis, moltes proves 
i molt cansament acumulat 
després d’una setmana d’en-
trenaments. 
Pel bàndol igualadí va des-
tacar l’oportunitat de veure 
el golejador de la base, Jordi 
Méndez durant molta esto-
na en pista. De fet el davan-
ter juvenil va sortir de titu-
lar (compartint equip amb 
els altres joves Roger Bars i 
Terty Vives, amb Elagi Deitg 
i Manu Garcia completant el 
5) i va signar un gol, deixant 
mostres de la seva fama de 
killer. Després van jugar tots 
els membres de la plantilla. I 
de fet a la segona part Bernat 
Camps va ocupar la porteria. 
El partit va servir per fer una 
última càrrega física i algu-
nes variants tàctiques. El de 

menys va ser el resultat (6 a 
8). Va ser l’última connexió 
a la pista després d’un cap de 
setmana de descompressió.  

Campanya per 
omplir les Comes
L’Igualada Hoquei Club re-
partirà en el decurs de la set-
mana vinent en tots els centres 
escolars de la ciutat entrades 
infantils gratuïtes per poder 
assistir el dissabte 11 de març 
a les 20.30 hores al pavelló 
de les Comes a donar suport 
a l’Igualada Calaf Grup en el 
partit de tornada dels quarts 
de final de la Copa de la CERS 
que l’enfrontarà al CGC Via-
reggio.
Els igualadins, que van per-
dre en l’anada per 4 a 1, estan 
convençuts de la remuntada i 
volen un pavelló de les Comes 
ple de gom a gom. Els joves de 
fins a 14 anys tindran entrada 
gratuïta i els seus acompa-
nyants adults podran entrar al 

partit per només 3 euros.
Al mateix temps, els socis de 
l’Igualada Hoquei Club po-
dran adquirir entrades anti-
cipades a les oficines del club 
fins al divendres 10 de març. 
Cada soci podrà obtenir dues 
entrades al preu de 3 euros ca-
dascuna per convidar a amics 
o familiars a assistir al partit. 
L’horari d’oficines de l’Iguala-

da Hoquei Club és de dilluns 
a divendres de 09.30 a 12.30 i 
de 16.00 a 19.00. Els despat-
xos del club estan situats al 
Carrer Capellades, número 19 
d’Igualada.
El club i el cos tècnic confien 
que una remuntada és possi-
ble i que tothom és necessari 
per omplir les Comes i ajudar 
a l’equip. 

PÀDEL TENNIS / LA VEU 

D issabte es van jugar 
partits de la III Lliga 
de Pàdel +45 aquí, al 

club Calfont les Moreres, con-
tra l’equip La Llacuna.
Jaume Mallart i Manel Vilar-
rubias van jugar contra Mi-
quel Grau i Alfons Saumell. 
Els resultats dels sets van ser 
7-6 i 6-2 a favor dels nostres 
jugadors, essent 2-0 el resultat 
final.
Jaume Bascompte i Pau Pal-
més, jugaren contra Albert 
Crespo i Carlos Galan, del 
club La Llacuna. Fou un partit 
molt igualat, ja que quedaren 
en els dos primers sets 7-6, 
4-6, i en el set de desempat 
6-4, guanyat pels nostres juga-
dors. Aquest partit ens va fer 
patir fins al final! 
Daniel Abulí i Jaume Muntané 
formaven l’última parella del 
club, i jugaren contra Manel 
Vidal i Beni Cacha. Els resul-
tats dels sets foren 3-6 i 4-6, a 
favor dels jugadors de la Lla-
cuna.

Tot i així, el resultat de l’elimi-
natòria fou favorable pel club 
Calfont les Moreres, que van 
guanyar al club llacunenc 2-1.
El cap de setmana es van jugar 
partits de la XXII Lliga Feme-
nina del Terrassa +30, contra 
el C.T Sant Gervasi.
Teresa Carol, del club Cal-
font les Moreres, es va debatre 
contra Mercedes Blancafort, 
essent la nostra jugadora la 
clara guanyadora del partit, 
els resultats del qual foren 6-1,  
6-0 en cada set. Anna Virgi-
li, també del club anoienc, va 
guanyar 6-1, 6-1 a Rosa Gar-
cia, del C.T Sant Gervasi.
En la categoria de dobles va-
ren jugar Virginia Riba i Cloti 
Montes del club Calfont les 
Moreres, contra Maria Juni 
i Montse Baicas. Les nostres 
jugadores van guanyar el pri-
mer set 6-3, però les del C.T 
Sant Gervasi van aconseguir 
el segon set amb un 6-2, i el 
de desempat amb un 6-4. El 
resultat de l’eliminatòria fou 
2-1 a favor del C.E. Calfont les 
Moreres.

Invitació menors de 14 anys
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* Preu de l’entrada per a acompanyants: 3€



Inici de la marató 
d’activitats als Jocs Escolars

Torna la competició 
federada de futbol

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

L ’última jornada del 
mes de febrer dels Jocs 
Esportius Escolars de 

l’Anoia ha sigut completa. Dis-
sabte vam gaudir amb les com-
peticions d’associació. La ma-
joria de competicions tenien el 
calendari marcat com a jorna-
da de recuperació de partits i 
algunes com a jornada corrent 
de lliga. 
Aquesta setmana destaquem la 
3a posició de l’Handbol Òdena 
femení al campionat d’Hand-
bol (2a fase):
Pos. Equip Punts
1 Esparreguera 19.25
2 Rubí 18.50
3  Òdena f  16.00
4 CHSES Infantil A 14.75
5 Escola Vendrell 13.50
6 Coop. Sant Boi B 12.50
A part, es sumaven els esports 
individuals amb la 2a jornada 
del Campionat de Gimnàstica 
Artística Escolar, a Castellde-
fels, i el Campionat de Natació 
sincronitzada, a la Piscina Sant 
Jordi.
Diumenge va ser el torn del 
Campionat Comarcal de Cros. 
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   PT. g e p gf gc
1 U. Bellvitge 50 15 5 2 38 11
2 Can Vidalet 48 15 3 4 57 27
3 Sant Joan D. 40 11 7 4 50 31
4 Espluguenc 39 12 3 7 37 35
5 Sant Just At. 37 12 1 9 60 47
6 Fontsanta 31 8 7 7 39 29
7 Montserrat 31 8 7 7 36 34
8 Marianao Poblet 31 9 4 9 27 29
9 Junior  31 9 4 9 34 37
10 Vilafranca At. 30 9 3 10 28 32
11 Delta Prat 28 7 7 8 33 38
12 Martorell 27 8 3 11 37 43
13 Olímpic 26 6 8 8 38 40
14 San Mauro  25 7 4 11 32 42
15 Gornal  25 6 7 9 34 47
16 Moja 21 6 3 13 32 54
17 Dinamic Batlló 19 5 4 13 28 46
18 C. Cooperativa 11 1 8 13 27 45

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 23 (4 març)
Moja-Espluguenc
C. Cooperativa-Gornal
Fontsanta-Martorell
Marianao Poblet-U. Bellvitge
Prat Delta-Montserrat
Júnior-Vilafranca Atl.
Can Vidalet-St. Joan D.
Olímpic-Dinamic Batlló
San Mauro-At. Sant Just

   PT. g e p gf gc
1 Begues 57 18 3 1 56 22
2 Joventut Rib. 47 13 8 1 47 23
3 La Munia 45 14 3 4 51 28
4 Sitges 43 13 4 5 46 25
5 Piera 39 12 3 7 47 32
6 Òdena 38 10 8 4 35 27
7 Riudebitlles 31 9 4 9 36 36
8 Cubelles 30 8 6 7 40 28
9 Anoia 27 9 0 13 39 49
10 Martinenca  26 7 5 10 32 40
11 Sant Pere M. 26 8 2 12 36 45
12 Suburense B 25 6 7 9 35 45
13 Calaf 24 7 3 12 44 55
14 Hortonenc  23 6 5 11 45 48
15 Olivella  20 5 5 12 32 48
16 Hostalets 20 5 5 12 31 49
17 Carme 18 4 6 12 40 61
18 Sant Cugat S. 12 3 3 16 34 65

futbol 3A CATALANA G12

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 41 12 5 4 40 25
2 Balaguer 40 11 7 3 38 21
3 San Cristòbal 38 11 5 5 32 22
4 Almacelles 36 10 6 4 41 19
5 Reus B 35 9 8 3 39 29
6 Vista Alegre 33 9 6 6 33 23
7 Sant Ildefons 32 9 5 7 33 27
8 Rapitenca 31 8 7 6 29 26
9 Viladecans 29 8 5 8 23 20
10 Lleida B 29 8 5 7 28 26
11 Alpicat 27 7 6 8 30 37
12 Vilanova Geltrú 27 8 3 10 28 42
13 Vilaseca 25 7 4 9 26 34
14 Suburense 22 5 7 9 26 31
15 Igualada 22 6 4 10 33 40
16 Rubí 13 2 7 12 19 38
17 Morell 2 0 2 19 7 45

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 23 (4 març)
Alpicat-Balaguer
Morell-Sant Ildefons
Rubí-Santboià
Viladecans-Vista Alegre
Suburense-San Cristóbal
Vilaseca-Vilanova Geltrú
Igualada-Almacelles
Reus B-Lleida B
Descansa Rapitenca

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 23 (4 març)
Òdena-Piera
St. Pere M.-Riudebitlles
Cubelles-Hortonenc
Hostalets-Begues
Anoia-Olivella
Carme-St. Cugat S.
Suburense B-Martinenc
Joventut Ribetana-La Múnia
Calaf-Sitges

Jornada 21 (4 març)
Montbui-La Torre Cl.
Montserrat B-Cabrera
Tous-Fàtima
Vallbona-Jorba
Rebrot-La Pobla Cl.
La Paz-San Mauro
Capellades-Ateneu Ig.
Masquefa-La Llacuna

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 48 15 3 2 76 15
2 Capellades 44 14 2 4 67 24
3 Tous  44 13 5 2 53 18
4 San Mauro B 44 14 2 3 54 21
5 Ateneu Ig. 40 12 4 3 72 25
6 Fatima  37 12 1 7 45 36
7 Montserrat B 31 10 1 8 34 30
8 La Torre Cl. 28 8 4 8 37 36
9 Rebrot  25 7 4 9 49 57
10 La Llacuna 21 4 9 6 31 49
11 Cabrera 19 5 4 11 42 63
12 La Paz  17 5 2 13 31 70
13 Montbui  15 4 3 13 30 52
14 Jorba  14 3 5 12 39 63
15 Masquefa 13 3 4 13 25 86
16 Vallbona 6 1 3 16 18 58

L’escola Garcia Lorca celebrava 
la 24a edició de la seva prova. 
Santa Margaria de Montbui va 
reunir pràcticament 300 par-
ticipants al circuit de Vistale-
gre. El pòdium de la categoria 
infantil es va repartir de la se-
güent manera:
Olatz Zamora IES Montbui 
Nil Alonso Ac. Igualada
Farida el Kasmi Badia M.
Moh. Eddoumi IES Montbui
Andrea Camara Escola Anoia 
Adnang Amoumi IES Montbui
El mes de març arriba carregat 
d’activitats al Consell Esportiu 
de l’Anoia. El cap de setmana 
que ve, a part de les competici-
ons d’associació, el Campionat 
Poliesportiu Aleví celebrarà la 
jornada de proves d’atletisme. 
També destaquen a l’agenda la 

Aquest proper cap de set-
mana torna la competició 
federada de futbol, després 
de l’aturada per Carnaval. El 
CF Igualada, a 1a Catalana, 
rebrà diumenge l’Almacelles. 
A Segona, el San Mauro té 
una bona oportunitat a casa 
davant el Sant Just per a no 
entrar en zona de descens. A 
Tercera destaca el derbi Òde-
na-Piera, i l’Hostalets de Pie-
rola rep el líder Begues. 

Derrota del CFI femení 
FUTBOL / LA VEU 

D errota de l’Igualada en 
el seu desplaçament a 
Palma de Mallorca 

que trenca una bona dinàmi-
ca tant de joc com de resultats. 
Les jugadores de Jordi Torres 
en cap moment se sentiren cò-
modes en una superfície de joc 
molt diferent a l’habitual, i al 
final pagaren un preu molt alt 
per la seva ineficàcia en la re-
matada final.
El primer temps fou clarament 
dominat per les mallorquines 
del Son Sardina. Paradoxalment 
però, fou l’Igualada qui s’avançà 
en el marcador en aprofitar Ma-
rina Salanova una errada de les 
locals en la sortida de pilota. 
L’inici de la segona part fou fre-
nètic i molt desafortunat per 

les blaves. En un mateix minut 
es passà del possible 0 a 2, en 
una claríssima ocasió de Judit 
Pablos, a l’empat, després d’un 
gol de falta directa de Tània. A 
partir d’aquest moment l’Igua-
lada avançà línies en busca de la 
victòria, disposant de fins a tres 
claríssimes opcions de gol. Amb 
el partit trencat, el Son Sardina 
assolí el triomf en un ràpid con-
tracop.
Igualada: Noélia Garcia, Esther 
Soler, Aina Vall, Marta Cubí, 
Elena Alert (Júlia Tomàs, 71’), 
Jéssica Pablos (Jana Marimon, 
60’), Miriam Solias, Núria Mi-
quel (Laura Ribas, 77’), Judit 
Pablos, Mariona Marsal i Mari-
na Salanova.
Gols: 0-1 Marina Salano-
va (34’); 1-1 Tània (48’); 2-1 
Rayanne (66’).

Semifinal del Campionat Co-
marcal de Natació, a la piscina 
Municipal de Les Comes, i el 
Campionat Comarcal de Cur-
ses d’Orientació, dissabte a la 
tarda. La gimnàstica ens porta 
a la 1a jornada del Campionat 
Comarcal de Gimnàstica Rít-
mica d’individual i conjunts 
que tindrà lloc a Santa Mar-
garida de Montbui. Seguint 
amb la gimnàstica, el Consell 
Esportiu Escolar de Barcelo-
na organitza el Campionat de 
Gimnàstica Artística. Per úl-
tim, el Consell del Baix Llobre-
gat organitza la 2a jornada de 
Patinatge Artístic a Viladecans. 
Diumenge seguim amb les 
proves del Campionat de Cros, 
l’escola Maria Borés ens convi-
da al 4t Cros a la Pobla.



Hèctor Ramos, campió de Catalunya 
juvenil en salt d’alçada

Assemblea General 
Extraordinària del CAI 
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ATLETISME / LA VEU 

El Club Atlètic Igualada 
va dur a terme diven-
dres passat l’Assemblea 

General Extraordinària de 
l’entitat, a la Sala de reunions 
de l’Estadi Atlètic Municipal.
Va obrir els punts de l’ordre 
del dia la Memòria Esportiva 
de l’entitat, corresponent a la 
temp. 2015-16. El Secretari Ig-
nasi Costa va destacar a grans 
trets que el CAI s’ha situat un 
any més entre els equips cap-
davanters de l’atletisme tant 
de l’estat, 15è classificat en el 
Rànking RFEA, com a nivell 
català, on l’equip masculí de 
categoria absoluta es va classi-
ficar en segon lloc darrere del 
F.C. Barcelona al campionat 
català de clubs en pista cober-
ta, i amb classificació conjunta 
masculina i femenina  el CAI 
Petromiralles va aconseguir el 
tercer lloc a la lliga catalana de 
clubs. També va ressaltar els 
nombrosos podis i medalles 
assolits individualment pels 
atletes del CAI, amb diver-
sos Campionats d’Espanya i 
de Catalunya en les diferents 
competicions i categories en 
que han participat.
Prenia la paraula el respon-
sable de l’Àrea Econòmica, 
Joan Sánchez, per exposar la 
situació actual que viu el club, 
ressaltant que l’entitat es troba 
econòmicament sanejada. Es 
va esmentar el nou patrocini 
de la firma DENTAL IGUA-
LADA, que enguany s’ha 
incorporat com a col·labora-
dor del club, i que juntament 
amb el patrocinador principal 
PETROMIRALLES ajuden i 
molt a fer possibles els èxits 
esportius del club.
L’assemblea va aprovar el tan-
cament econòmic de l’any 
2016 així com la previsió eco-
nòmica per al 2017.
Prenia la paraula a continua-
ció el President Ramon Mir, 
per efectuar l’informe de pre-
sidència, i es va referir en pri-
mer lloc a l’inici del nou man-
dat i a la decisió que havien 
pres tant ell com el vicepresi-
dent esportiu Jaume Basas, de 
no presentar-se a la reelecció. 
Va dir que aquesta és una de-
cisió molt meditada entre tots 
dos i presa a l’inici del mandat 
que ara acaba, ja que creuen 
que després de setze anys al 
front del club, és necessària 
una renovació a la cúpula di-

rectiva que aporti empenta, 
il·lusió i millors idees  que les 
que ells creuen que podrien 
aportar en aquests moments. 
Literalment va dir que des-
prés de setze anys a la direcció 
del club ells ja es consideraven 
amortitzats.
Va fer un repàs de les activitats 
que s’han dut a terme durant 
aquests anys, i va ressaltar que 
avui el CAI és una entitat molt 
potent, amb unes seccions de 
competició com la d’atletisme 
i la de triatló, i unes altres més 
de lleure com les activitats di-
rigides o el CAI popular. Té a 
més dues escoles esportives: la 
d’atletisme i la de triatló i un 
atletisme veterà en pista que 
va en augment. En aquests 
moments el club compta amb 
uns 300 socis, 356 llicències 
federatives i unes escoles es-
portives amb uns 300 alum-
nes, i va destacar que un dels 
factors més importants per 
arribar fins ací ha estat la uni-
tat que en aquests moments 
hi ha al club, i va aprofitar 
per demanar de continuar en 
aquesta línia i donar el màxim 
suport possible al nou presi-
dent que surti elegit.
Va prendre la paraula també 
el vicepresident esportiu Jau-
me Basas, confirmant la de-
cisió que havien pres, donant 
les gràcies a tothom pel suport 
que havien rebut al llarg de 
tots aquests anys i posant-se 
a disposició del club i del nou 
president per continuar col·la-
borant amb el club, però això 
si, en tasques molt concretes i 
esporàdiques. 
Es va parlar a continuació del 
tema de les obres que l’Ajun-
tament durà a terme propera-
ment a l’Estadi Atlètic, amb la 
construcció d’un nou mòdul 
cobert per poder efectuar en-
trenaments durant el període 
hivernal, en condicions ade-
quades. Aquestes millores 
van ser acollides amb molta 
satisfacció sobretot pel grup 
d’atletes presents a l’assemblea 
i que en seran dels principals 
beneficiaris. 
Es va comunicar l’obertura 
del procés electoral, per a la 
renovació de la Junta Direc-
tiva i canvi de President. Es 
van establir els períodes de 
temps tant per a l’elecció de 
la Junta Electoral com el de  
presentació de candidatures i 
l’assemblea extraordinària per 
a efectuar les votacions, si fos 
necessari.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Hèctor Ramos, es 
va proclamar Campió 

de Catalunya Juvenil en salt 
d’alçada, i era a més Bronze en 
els 60 m. tanques, en el decurs 
del Campionat català Juvenil 
disputat conjuntament dissab-
te amb el Camp. de Catalunya 
de 3.000 m. marxa Cadet i el 
de Catalunya Infantil de Com-
binades, a la Pista Coberta de 
Sabadell.
Hi participaren en total 10 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles/Dental Igualada, 
assolint 6 medalles globals: 1 
d’or  i 5 de Bronze, a més de 
llocs de finalista i mínimes 
estatals Juvenils, en una gran 
actuació global dels anoiencs.

Sobresortiren en Juvenils les 
actuacions d’Hèctor Ramos, 
Campió de Catalunya en salt 
d’alçada amb 1,98 m.,  i 3r i 
Bronze en els 60 m. tanques 
amb 8”22 a la Final, i amb 
8”26 en s/f.
També la saltadora Laia Moix,  
assolia el Bronze en  salt d’al-
çada fem., amb un millor in-
tent de 1,55 m. 
Oriol Castells assolia la 3a 
medalla de Bronze per als Ju-
venils, en el triple salt, amb un 
millor intent de 13,40 m.
Carlota Cerón era 5a a la final 
dels 800 m.ll. amb 2’31”31, i 
amb 2’33”86 en la s/f. corres-
ponent.
Berta Castells era 6a global 
a la final dels 400 m.ll. amb 
1’02”25, i amb 1’03”06 en la 
s/f. corresponent.  

Pol Sanz era 4t en la s/f. cor-
responent dels 400 m.llisos  
amb 54”33,  que no li donaven 
l’accés a la final. Paula Zarago-
za fou desqualificada per sor-
tida nula en els 60 m.ll. fem.

ATLETISME / LA VEU 

L’equip Juvenil fem. del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, va assolir una bri-

llant 3a posició al Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs 
diumenge passat al matí, en la 
cursa d’aquesta categoria cor-
responent al 52è Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs, 
que es va dur a terme al com-
plex Marina d’Or d’Oropesa 
del Mar (Castelló). A més, les 
Cadets fem. assoliren una des-
tacada 5a posició. En les pro-
ves corresponents, hi partici-
paren els atletes capdavanters 
de l’especialitat a nivell estatal, 
de les categ. Cadet fins a Sè-
nior, masc. i fem. Cros Llarg 
i Curt, amb una multitudinà-
ria participació de  2.715 atle-
tes de 235 clubs, entre ells els 
5 equips del C.A. Igualada, i 
transmissió televisiva per Te-

ledeporte. 
Les Juvenils del CAI Petromi-
ralles assoliren una magnífi-
ca 3a posició per equips amb 
94 punts, entre un total de 50 
clubs participants. La millor 
classificada individual va ser 
Paula Blasco, guanyadora de 
la cursa amb 14’25” per cobrir 
els 3.990 m., seguida d’Èlia 
Ibarra, 10a amb 15’04”, de 
Marina Suria,  24a amb 15’31”, 
de Mar Belenguer, 59a amb 

El juvenil femení del CAI, bronze al 
Campionat d’Espanya de Cros

16’18”, i de Jana Roca, 78a 
amb 16’36”, entre 261 atletes 
classificades.   
En Juvenils fem. guanyaren 
les atletes del Playas de Cas-
tellón amb 63 punts, seguides 
de l’A.D. Marathon, 2es. amb 
66 punts, i imposant-se les 
anoienques a equips com l’Atl. 
Isaac Viciosa, 4es., el Lucus 
Caixa Rural de Galicia, 5enes., 
el C.A. Canaletes, 6è i el C.A. 
Mollet, 7è, entre altres.  

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Infantil del C.A.Igua-
lada Petromiralles/Dental 
Igualada Nuria Moix, va as-
solir dissabte la medalla de 
Bronze en el Campionat de 
Catalunya Infantil de Com-
binades, amb 2.016 punts en 

la Tetratló fem., i amb els se-
güents parcials en les 4 pro-
ves de la combinada: 60 m.
tanques:  10”27 / alçada - 1,43 
m. /  pes: 9,87 m. / llargada: 
4,07 m., essent 2a en alçada i 
3a en pes com a posicions in-
dividuals més rellevants.
Joan Sendra, debutant amb el 

CAI en la Combinada Infantil, 
era 8è amb 1.578 punts en la 
Tetratló,  i els següents par-
cials en les 4 proves: 60 m.ll:  
8”23 / llargada - 4,74 m. /  
pes: 8,65 m. /alçada: 1,44 m., 
essent 5è en 60 m.ll. i llarga-
da com a posicions individu-
als més rellevants.

Núria Moix, bronze al Campionat de 
Catalunya de combinades



El cadet masculí va perdre a casa del Cerdanyola.

Una de freda i una de calenta per l’Igualada de 
bitlles

Derrota ajustada en un bon partit del 
primer equip de l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

Partit important per als 
dos equips,  jugaven 
el  3r  classificat  contra 

el  8è. Als dos equips els era 
important guanyar, al Barberà 
per no perdre la 3a posició i a 
l’Igualada  per  mantenir-se  en 
llocs que li permetin lluitar 
per places d’ascens. El comen-
çament del partit l’equip igua-
ladí començà amb molt ímpe-
tu i es col·locà ràpidament en 
un 0- 2,  però  aviat el Barbe-
rà, que no s’ho esperaven, em-
pata el marcador. Tot el partit 
ha estat molt igualat , 1 o 2 gols 
per sobre l’Igualada, empat, 1 
o 2 gols per sobre el Barberà, 
empat. Acabant  la primera 
part de 30 minuts 23 a 23. 
En  començar la  2a  part  sem-
blava que el Barberà sortia molt 
més endollat però aviat  els 
igualadins han reaccionat i la 
segona part estava en taules 
com la primera,  al minut 45 
el resultat era de 29 a 29. Ales-
hores el BM Barberà   ha des-
plegat  un partit molt dur ple 
de faltes que ratllaven els 2’  i 
les  targetes  vermelles, amb 
joc un pèl violent a què no es-
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tan acostumats a veure els nos-
tres jugadors. Però els àrbitres 
no ho van considerar així, pel 
que  es van defensar com van 
poder i van mantenir el cara a 
cara amb els del BM Barberà. 
El partit era tan igualat que al 
minut 29:30 el resultat era de 
35 a 34 pel  BM  Barberà,  te-
nien la pilota els de l’Igualada i 
semblava que com a mínim 
un punt  és  podrien  empor-
tar. Però en l’atac dels últims 
segons no es va poder materi-
alitzar el gol que  ens faltava. 
La pilota va passar a mans 
del Barberà i en un atac llam-
pec van fer el gol definitiu de 

la victòria. Final 36 a 34. Bon 
partit dels igualadins que han 
demostrat que el nivell de joc 
està dins dels millors d’aques-
ta lliga. Pròxim partit a Igua-
lada contra el OAR Sabadell.
Entrenats per Pol Cantero 
Carbonell han jugat:
Porters:   Jordi Bermejo (8a.) 
Eric Plaza (3a.) 
Jugadors: David Cubí, Este-
ban Lezama(2), Josep LLuis 
Alvarez (2), Oscar Visa (6),   
Nil Subirana (4),   Jordi Vi-
larrubias(3), Sergi Garcia (3), 
Jordi Grado (6) David Diaz 
(5), Pere Sendra(1), Daniel 
Fons (2).

NATACIÓ SINCRONITZADA /     
LA VEU 

El passat dissabte les ne-
dadores de l’Anoia Club 
Gimnàstic, van parti-

cipar per primera vegada a la 
competició de figures i la de 
rutines tècniques, la primera 
de les jornades del campionat 
organitzat el CEEB celebrat a 
les Piscines Sant Jordi de Bar-
celona.
Demostrant l’esforç dels entre-
naments, l’equip format per, 
Andrea Hurtado Morente, 

Carlotta Valentinis Queraltó, 
Mar Mensa Valls, Jana Costa 
Guixà, Núria Domènech Ro-
dríguez, Andrea Calvo Rodri-
guez i Bruna Velàzquez Martí 
competint en la categoria B 
nivell 2, va realitzar una gran 
actuació a la competició de 
rutines tècniques i un molt 
bon treball a la competició de 
figures.
La propera jornada, la compe-
tició de rutines lliures, tindrà 
lloc el dia 29 d’abril també a 
les piscines Sant Jordi de Bar-
celona.

L’Anoia Club Gimnàstic 
debuta als campionats 
escolars de natació

RUGBI / LA VEU 

Dissabte passat els nois 
de l’ARC van cultivar 
una victòria més a 

casa. Va ser un partit còmo-
de per als Hippos que es van 
enfrentar contra el Navata RC, 
deixant el marcador 71-8. Així 
doncs, es mantenen a la part 
alta de la classificació, quedant 
colíder amb el Ripollès RC.
El partit de sènior femení va 

Nou medalles per als veterans del CAI 
al Campionat de Catalunya
ATLETISME / LA VEU 

Els 9 atletes Veterans 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles partici-

pants diumenge al Campi-
onat de Catalunya en pista 
coberta per Veterans de Sa-
badell, tingueren una molt 
destacada actuació, assolint 
un total de 9 medalles: 7 
d’or, 1 d’argent i 1 de bronze, 
a més de diversos llocs de fi-
nalista en les proves corres-
ponents.
Paquita Pérez es proclama-
va bi Campiona de Catalu-
nya en categ. 50-54 a.: en 
els 800 m.ll., assolint amb 
2’44”15 un nou rècord cata-
là, i era també Campiona en 
els 1.500 m.ll. amb 5’29”79, 
assolint igualment un nou 
rècord de Catalunya de la 
categ. 
Lluís Marimon era bicam-
pió de Catalunya en salt de 
llargada, en categ. 85-89 a., 
amb 1,34 m. i assolia també 
l’Or en el Pes 85-89 a., amb 
un millor intent de 4,80 m.
Antoni Jorba era bicampió 

Nova victòria a casa 
de l’Anoia Rugby

de Catalunya en els 60 m.ll. ca-
teg. 55-59 a. amb 8”52, assolint 
també l’Or en els 200 m. llisos 
55-59 a. amb 27”74.     
Josep Martí era campió de Ca-
talunya en categ. 40-44 a. en els 

3.000 m. marxa, amb 15’12”70.
Josefa Salazar era 2a i Ar-
gent en categ. 45-49 a. en 
el llançament del pes, amb 
7,15 m., i Juana Salazar era 
3a i Bronze en categ. 55-59 
a. també en pes, amb 6,75 m.
Jordi Fernàndez Aguado era 
4t. en categ. 40-44 a. en els 
3.000 m.ll., amb 9’29”16, 
mentre Rafael Crespo era 6è 
en la mateixa prova en ca-
teg. 55-59 a., amb  11’16”74. 
Antoni López era 8è en 60 
m. llisos categ. 40-44 a. amb 
8”67, completant l’actuació 
dels Veterans del CAI Petro-
miralles a Sabadell. 

Laura Giménez, bronze al 
campionat de Catalunya ca-
det de 3.000 marxa
També dissabte, la marxadora 
del CAI Petromiralles / Den-
tal Igualada Laura Giménez, 
assolia  la medalla de Bronze 
al Campionat de Catalunya 
dels 3.000 m. marxa, amb 
16’24”76, en la  prova disputa-
da conjuntament en la pista 
sabadellenca. 

Antoni Jorba, al podi amb l’or.

quedar ajornat per falta d’efec-
tius per part de l’equip visitant, 
que tot i comprometre’s a as-
sistir i jugar un partit amistós 
per tal de poder aprofitar les 
instal.lacions de Les Comes, 
finalment les noies de l’Ale-
lla-Granollers no es van pre-
sentar. Tot i així , l’Anoia va 
dur a terme un entrenament 
aprofitant que s’havien muntat 
els pals de rugbi al camp.

El passat dissabte l’Igualada 
A es va desplaçar a Torà per 
disputar el partit de lliga, amb 
els següents resultats: primer 
partit guanyat, Torà 353 - 

Igualada A 356, i segon partit 
perdut, Torà 374 - Igualada A 
366. La pròxima jornada serà 
el 11 de març a las 16 hores a 
Les Comes d’Igualada.



Cinquena victòria consecutiva 
del CB Igualada a la Lliga EBA
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BÀSQUET / LA VEU 

Nou desplaçament dels 
blaus a la pista del 
Vive – El Masnou 

Basquetbol per buscar a seva 
cinquena victòria consecutiva, 
que es va aconseguir (56-68).
El primer quart va ser deci-
siu per marcar l’alt ritme de 
partit que portaven els blaus. 
L’alta anotació i el bon joc tant 
defensiu com ofensiu col·lo-
caven als jugadors igualadins 
per davant des de l’inici del 
partit. El primer parcial va ser 
de 11-18.
El segon període seguia amb 
la mateixa bona dinàmica de 
l’equip visitant, augmentant 
la diferència en el marcador, 
aconseguint un parcial de 
0-14 només començar el se-
gon quart. Tot i així, els juga-
dors de l’equip local van poder 
maquillar el resultat a la mitja 
part, aconseguint un parcial 
de 12-0. El segon parcial va 
ser de 12-15, col·locant un re-
sultat a la mitja part de 23-33.
El tercer quart va ser de do-
mini local, degut a la nostra 
baixada sobretot a nivell de-
fensiu, que els permetia reta-
llar distàncies en el marcador i 
poder situar-se millor de cara 
al final del partit. Tot i així, els 
blaus van saber aprofitar les 
seves cartes quan arribaven 
a la cistella contrària, per se-
guir anotant i treballant en el 
partit. El tercer parcial va ser 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 18 15 3 1451 1275 33 +12
2 Quart 18 14 4 1493 1313 32 +1
3 Lleida 18 14 4 1442 1339 32 +2
4 Barberà 18 11 7 1326 1305 29 -2
5 Palma AE 18 10 8 1335 1414 28 -1
6 Sant Adrià 18 9 9 1528 1462 27 -2
7 Igualada 18 9 9 1340 1280 27 +5
8 Valls Nutrion 18 9 9 1288 1361 27 +4
9 Muro Basket 18 8 10 1390 1383 26 +1
10 El Masnou 18 8 10 1260 1222 26 -1
11 Cerdanyola 18 5 13 1298 1473 23 -2
12 Castelldefels 18 5 13 1340 1408 23 -1
13 Andorra B 17 5 12 1215 1354 22 +1
14 Sitges 17 3 14 1156 1273 20 -13

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 18
Valls Nutrion-Barberà  68-51
Muro Basket-Cerdanyola 87-77
Vive El Masnou-Physic Igualada 56-68
Sitges-Pardinyes Lleida 61-66
Morabanc Andorra B-Palma AE 85-71
Quart-Castelldefels 89-82
Sant Adrià-Mollet 87-94

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 1
Physic Igualada-Grup Barna A 45-52 
L’Hospitalet-Granollers  81-43
Tarragona-Bàsquet Bencriada 47-40 
Sese-Tordera 59-52
Arenys-Sagrada Familia Claror 61-50

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 9 7 2 0 615 476 16
2 Bencriada 9 6 3 0 550 452 15
3 Igualada 9 6 3 0 482 461 15
4 Arenys  9 6 3 0 585 550 15
5 Tarragona  9 5 4 0 470 441 14
6 Sese 9 5 4 0 505 503 14
7 Tordera  9 4 5 0 510 535 13
8 Sag. Familia 9 3 6 0 482 550 12
9 Grup Barna 9 2 7 0 429 553 11
10 Granollers 9 1 8 0 471 578 10

Jornada 19
Barberà-Sant Adrià
Mollet-Quart
Castelldefels-Morabanc Andorra B
Palma Air Europa-Sitges
Pardinyes Lleida-El Masnou 
Physic Igualada-Muro Basket  dia 4, 16h
Cerdanyola-Valls Nutrion

Jornada 2
L’Hospitalet-Sese 
S.Familia Claror-Physic Igualada dia 4, 18h
Ceeb Tordera-Arenys Basquet
Bencriada-Granollers
Grup Barna-Tarragona

de 15-13, que feia un total de 
38-46.
L’últim període del partit va 
ser dominat de principi a final 
per part dels jugadors de Jordi 
Martí, que tornaven a mos-
trar la bona dinàmica i el bon 
ritme de joc demostrat en els 
darrers partits. L’últim parcial 
va ser de 18-22.
Al final del partit l’entrenador 
local, Jordi Martí va fer les se-
güents declaracions: El ritme 
de joc ha marcat el nostre do-
mini en el marcador. Seguim 
treballant per assolir matemà-
ticament la categoria el més 
aviat possible.”
Vive – El Masnou: M. Lario 
(3), D. Fernandez (2), O. To-
meu (4), J. Solans (4), J. Cata-
lan (16), J. Seidi (12), A. Valle 
(6), S. Esteves (2), J. Ramon 
(7), M. Camins (0).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (1), M. Moliner 
(-), J. Torres (16), M. Benito 
(9), C. Fons (0), MA. Garcia 
(11), A. Gual (11), X. Creus 
(0), S. Laguarta (0), E. Tejero 
(15), P. Camí (0).
Parcials: 11-18, 12-15 (23-33), 
15-13 (38-46), 18-22 (56-68).
Àrbitres: JM. Olivares, S. 
López.
Demà dissabte dia 4 de març, 
el conjunt igualadí jugarà a 
casa a les 16h. Partit molt im-
portant davant els mallorquins 
del Muro Basket Academy per 
poder seguir escalant posici-
ons en la classificació.

El CBI femení inicia la sego-
na fase amb derrota
Inici de la segona fase a les 
Comes i derrota en un partit 
fred i sense ritme per part de 
les noies del Physic CB Iguala-
da contra un Grup Barna que 
no ha deixat de treballar en tot 
el partit. El matx ha començat 
amb una baixa anotació per 
part de les noies d’en Pep Pi-
queras, que als 4 minuts de 
joc portaven només un punt. 
Això ha estat degut a la poca 
circulació de pilota i el molt 
baix encert en el tir. La defen-
sa en zona de les visitants fa 
que majoritàriament anotem 
només de tirs lliures. S’arriba 
al final del primer quart amb 
un resultat favorable a les vi-
sitants de 14-17.
En el segon quart, el partit 
ha seguit similar al primer 
període. Poca circulació per 
part de les igualadines, no 
ens trobem còmodes a l’ho-
ra d’atacar i en defensa poca 
activitat, estan molt lluny del 
nivell defensiu col·lectiu al 
que normalment estem acos-
tumats. Les noies del Barna 
per davant del marcador, han 
treballat de valent durant 
molts minuts. Als 7 minuts 
del segon quart, per sota en 
el marcador (18-25), les igua-
ladines desprès d’un temps 
mort, han tornat a agafar el 
ritme defensiu i això les ha 
permès marxar a la mitja part 
amb un resultat favorable de 

26-25.
A la represa del partit, la poca 
anotació ofensiva per part de 
les igualadines, que només 
van anotar tres punts i van 
ser des de tirs lliures, i l’encert 
per part de les visitants, amb 
dos triples al final del perío-
de, van condemnar a les igua-
ladines ha marxar al final del 
tercer període amb un resul-
tat de 29-37.
En l’últim quart del partit les 
igualadines tot i la diferència 
en el marcador, s’han posat 
per davant als 5 minuts del 
període (39-38), però les vi-
sitants que no han deixat de 
creure que s’emportàvem la 
victòria, han tornat a estar 
més encertades en el tir i al fi-
nal han aconseguit marxar de 
les comes amb una victòria a 
favor de 45-52.
Toca seguir treballant i no re-
galar res en una segona fase 
que serà duríssima i caldrà 
lluitar a cada partit.
CB Igualada:  C. Carner (7), 
L. Figueras (-), S. Carrasco 
(9), J. Lamolla (8), M. Jane 
(8), M. Amatller (3), B. Sella-
res (3), M. Fernandez (-), B. 
Armengol (4), M. Teixidor 
(3), E. Freixes (-).
Grup Barna: G.Collado (-), I. 
Urera (-), L. Gran (8), N. Savo 
(8), A. Torrion (4), A. Rerezi-
artoa (13), E. Marizcaz (13), 
O. Lopez (3), S. Perea (3).
Parcials: 14-17, 12-8 (26-25), 
3-12 (29-37), 16-15 (45-52). 

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

RIGOLETTO: GRAN TEATRE DEL LICEU

LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU AMOR HOMER: TNC

Dia 01 Abril 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.10 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades a platea.

A la Barcelona de principis del segle XX, les tristeses d’una professora de piano soltera es transformen en el vigorós procés de construcció d’una 
personalitat forta i lliure, davant dels ritmes marcats per un món de desitjos masculins. Una celebració de la independència femenina que en l’exili 
republicà de la seva autora també esdevé un lúcid clam pels valors democràtics.
Concebut des del diàleg directe amb una tradició escènica estroncada per la Guerra Civil, en un equilibri exquisit entre ironia i continuïtat, el teatre de 
Mercè Rodoreda és una baula fonamental a l’hora d’entendre aquesta veu tan assenyalada en la literatura europea del segle XX.

Autor: Mercè Rodoreda
Direcció: Sergi Belbel
Amb:  Carme Callol, Enric Cambray, Elisabet Casanovas, Gemma Martínez, Margarida Minguillón, Mercè Sampietro, Toni Sevilla, Teresa Urroz

Dia 26 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 Liceu. Entrades garantides a la zona 2B

Debut de Javier Camarena i Antonino Siragusa com a Duc de Màntua
Màntua, Itàlia. Rigoletto, bufó del duc de Màntua, té una �lla secreta que és seduïda pel duc. Els cortesans la rapten i la porten a palau creient que és 
l’amant de Rigoletto, que els insulta i els reclama la seva �lla. Després de fer veure a la �lla que el duc no l’estima, Rigoletto planeja la seva venjança. 
Debut mundial de Javier Camarena i Antonino Siragusa en el rol del duc de Màntua al Liceu, acompanyats de Carlos Álvarez, Àngel Òdena i Leo Nucci, en 
un Rigoletto de luxe al coliseu barceloní. Una peça essencial de l’òpera basada en un drama de Victor Hugo i censurada abans de l’estrena per la seva 
crítica a la monarquia de l’època.
La producció de Monique Wagemakers és minimalista però molt complexa tècnicament, amb un vestuari vermell venecià renaixentista que recrea 
l’intens espectre emocional de Rigoletto. 

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



Tere Armadans i Anna Vives, 
cinquenes al Ral·li Catalunya Històric

Victòria global d’Ángel 
García i Carolina López 
als 2 Dies de l’Anoia 

CURSES / LA VEU 

A les 9 del matí es do-
nava la sortida a la 
primera de les dues 

proves dels 2 Dies de l’Anoia, 
una rogaine a peu de sis hores 
amb sortida i arribada a Cape-
llades i amb una participació 
de gairebé 300 orientadors. 
Els participants, que corrien 
en equips formats per entre 
2 i 5 components, havien de 
buscar els controls en un ter-
ritori de més de 30 km2 amb 
una puntuació que depenia 
de la dificultat tècnica i física 
de cada control. En categoria 
absoluta els guanyadors van 
ser, en dones, l’equip format 
per les catalanes Laura  Oreju-
ela, Griselda Escardó i Laura 
Ros. En categoria mixta la vic-
tòria va ser per a l’equip basc 
format per Aaron i Maitane 
Garmendia i Eneko Garaio, i 
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en homes els guanyadors van 
ser l’orientador de Salamanca 
Ángel García i el berguedà Pol 
Ràfols.
Diumenge hi havia la pro-
va de bicicleta de muntanya. 
En aquest cas el temps era de 
quatre hores i el centenar de 
participants podien córrer de 
manera individual o bé per 
equips. Només 5 corredors 
van aconseguir acabar el cir-
cuit sencer, en un mapa que 
era diferent del dia anterior. 
Finalment la victòria en ca-
tegoria femenina va ser per 
a l’estoniana Eleri Hirv. I en 
homes Ángel García va repe-
tir victòria, cosa que li va per-
metre imposar-se en la classi-
ficació dels 2 Dies, juntament 
amb la madrilenya Carolina 
López.
Cal destacar la presència de 
corredors provinents d’Estò-
nia, Anglaterra i Txèquia.

VOLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jorba 
Solà Sènior Masculí de 
l’Igualada Vòlei Club va 

rebre al pavelló de Les Comes 
al CV l’Ametlla del Vallès B. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 3 sets a 1 (25-19/25-
19/20-25/25-12) favorable als 
locals. Els igualadins van por-
tar el ritme de partit, de totes 
maneres no van completar un 
bon partit, ja que el rival no 
plantejar gaires dificultats.
El pròxim partit de l’IVC re-
bran ‘al fortí’ al CV Cometa 
Bellvei.
L’Alain Afflelou Sènior Femení 
cau a casa del ASFE Sant Frui-
tós per 3-0, en un partit on les 
jugadores de Xavier Tirado 
van tenir sempre l’opció de 
lluitar els sets fins al final, però 
no van imposar el seu joc en 

els moments decisius del par-
tit. La setmana que ve rebran 
al Sant Pere i Sant Pau, al Fortí 
el dissabte a les 18:00.
Pel que fa a l’Alain Affleou Sè-
nior Femení B perd a cas de 
DSB Colegio Aleman per un 
3-0, en un partit on les juga-
dores van anar sempre per 
darrere i sense opcions amb 
un joc erràtic i errors no for-
çats, esperem recuperar el 
bon joc en les pròximes jorna-
des, cauen a la quarta posició. 
La setmana que ve descansen.
I victòria de l’Alain Afflelou 
Sènior Femení C davant del 
Institut Jaume Balmes, per 
0-3, una victòria contundent, 
on les igualadines no van 
donar opció, joc sòlid i bons 
atacs, això les col·loca líders 
del seu grup. La setmana que 
ve rebran els Víkings de Prat 
dissabte a les 20:00 al Fortí

Equips base
El Juvenil Masculí perd da-
vant el UE la Salle Girona 
per un 0-3, tot i la derrota un 
dels partits més seriosos del 
juvenil que va tenir opcions 
de guanyar algun set, també 
moltes baixes i sense recursos 
per canviar dinàmiques, es va 
lluitar cada punt. La setmana 
que ve es desplacen a Carde-
deu.
El Cadet Masculí perd davant 
el Barberà, per un 0-3, par-
tit davant un equip format 
fa dos anys, i això fa veure la 
joventut d’alguns jugadors de 
l’Igualada, tot i això la lluita 
en cada punt va ser gran, en 
l’últim set van donar la seva 
millor versió. La setmana que 
ve es desplacen als Monjos.
Tant el Juvenil Femení i el Ca-
det es desplacen a Vilanova i 
la Geltrú la setmana que ve.

Victòria del primer equip i jornada 
irregular pels altres conjunts de l’IVC 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al llarg del divendres i 
dissabte es va dispu-
tar la primera edició 

del Ral·li Catalunya Històric 
amb la participació de l’equip 
conegut com Nenas Team, 
format per la barcelonina 
Tere Armadans copilotada 
per la igualadina Anna Vives 
amb VW Golf GTI. 
Constava de dues jornades 
de molts quilòmetres, amb 
15 trams de regularitat, tots 
ells diferents, i un recorregut 
lineal de 740 km entre Barce-
lona i Perpinyà, i retorn a la 
Ciutat Comtal. Aquesta era 
la primera prova organitza-
da pel RACC en matèria de 
clàssics i que recuperava l’es-
sència de l’antic “Rallye de las 
Dos Cataluñas”, disputat en-
tre 1960 i 1965. Carles Miró 

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 25 de 
febrer l’equip iguala-
dí va disputar un dels 

partits claus de la temporada 
contra l’equip del Picornell 
amb un resultat final de 11-
6. Ambdós equips van saltar 
a l’aigua amb les idees clares, 
per part de l’equip del CNI es 
va treballar col·lectivament 
per tal de cobrir algunes bai-
xes importants que hi havia a 
l’equip (J.Martínez, D.Sánc-
hez, J.Burgués,R.Sarlé). El 
Picornell lluitava sense ren-
dir-se envers la bona actuació 
de l’equip local dins de l’aigua. 
En el primer període els dos 
equips estaven molt igualats, 
amb resultat 2-2.
Al segon període l’entrenador 
de l’Igualada, D. Ramis va de-
cidir fer rotacions a la banque-

i Iván Matavacas (Porsche) 
s’han adjudicat la cita, se-
guits molt de prop de Manel 
Roura-Toni Moragas (Fiat 
131 Abarth), i de Joan i Ál-
varo Rollán (Porsche 911 T 
2.2) que foren els tres primers 
classificats. Tere Armadans 
i Anna Vives es classificaren 
en cinquè lloc a molt poca 
distància de la puntuació del 
podi final.
El Ral·li Catalunya Històric 
“Trofeu Dues Catalunyes” 

ta per tal de mantenir a l’aigua 
un equip competitiu, fent així 
que el resultat d’aquest parcial 
fos de 3-2.
El tercer període l’equip igua-
ladí, amplia l’avantatge al mar-
cador, provocant un neguit a 
l’equip barceloní, conseqüent-
ment van reaccionar endurint 
el joc fins al final del partit on 
els àrbitres no van saber atu-
rar–ho. Malgrat això els Aigua-
lits van obtenir la victòria.
Parcials: 2-2, 3-2, 4-1, 2-1  
Alineació CNI: D.Hontoria 
(porter), E.Noguera(5), A.Tor-
ras, M.Espinagosa, R.Calaf(1), 
J.Soler, Q.Vilarrubias(1), T.Ma-
llofré, D.Pelejà(1), M.Badia(1), 
X.Palomo(2), P.Gómez(porter) 
i com a entrenador D.Ramis.
El pròxim partit serà demà dia 
4 contra el Sant Adrià B a les 
18:00 a les piscines del Sant 
Adrià.

Els Aigualits guanyen 
contra el Picornell

va veure la sortida divendres 
passat a l’avinguda de la Cate-
dral de Barcelona, amb Anto-
nio Zanini-Guifré Pujol (Tal-
bot Sunbeam Lotus) obrint la 
cursa encara que van haver de 
retirar-se molt ràpid a causa 
d’un problema d’encesa. Una 
altra gesta doncs de Arma-
dans i l’igualadina Vives que 
ara fa un mes ja van aconse-
guir ser el primer equip feme-
ní classificat en el prestigiós 
Ral·li Monte-Carlo Històric.



Gran jornada per l’equip 
masculí de l’Anoia GC

Club San Roque.

Bernat Jaume 
aconsegueix un ple de 
victòries en el seu 
debut a la lliga italiana

El Club Rítmica Capellades a la 2a 
fase de la Copa d’Espanya
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ESQUAIX / LA VEU 

Bon debut del ano-
ienc Bernat Jaume al 
scudetto italià amb 4 

victòries pel seu equip New 
Squash Catània.
L’igualadí va donar els 4 punts 
possibles guanyant per 3-0 
tots els seu compromisos, di-
vendres amb l’anglès James 
Peach, dissabte amb els holan-
desos Dylan Benett i Tim Var 
der Plujim i diumenge amb 
l’italià Alberto Manangon.
El nostre representant està 
jugant també les lligues de 
França amb Evreux (París), 
la d’alemanya amb l’Sttutgart 
i l’anglesa, les més forta del 
món, on encara no ha debutat.
 
Esquaix lliga catalana de 2a 
categoria. 
L’equip RS-PLASNET cau  a 
casa amb el CT. Sabadell
Derrota a casa contra un dels 
equips més compensats de la 
categoria, però de moment no 
perilla la categoria.
Nacho Fajardo va ensopegar 
amb Eric Zabalbeascoa per 
renyit 5-11, 11-4, 7-11, 3-11, 
Rafa Sánchez ho va fer amb 
Sergi Planas desprès d’un 
igualat partit per 11-6, 9-11, 
10-12, 6-11, també renyit el 
partit entre Toni Jiménez i 
Cristian Ruiz resolt a favor del 
vallesà per 10-12, 13-11, 9-11 
4-11 i finalment Lluís Fernán-
dez va també cedir per 3-11, 
4-11, 10-12 amb Bruno De las 
Heras.
 
Esquaix lliga catalana de 3a 
categoria. 
L’equip RS-PLASNET cau 
clarament a Sabadell amb el 
Tenis
Males notícies des del Vallés 
ja que l’equip de 3a no va tenir 
opcions davant el CT Sabadell.
Sergio Rivero va cedir 7-11, 
2-11, 6-11 amb Bruno D e 
Las Heras, Ton Colom també 
va perdre 5-11, 8-11, 5-11 i el 
Fajardos  fill i pare, van cau-
re amb Jordi Caupena 3-11, 
2-11, 3-11 i amb Francesc 
Cosp 1-11, 5-11, 2-11.

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

GIMNÀSTICA ESTÈTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
a Sagunt (València), 
es celebrava la 2a fase 

de la Copa d’Espanya on dos 
dels equips del Club Rítmica 
Capellades participaven.
Per l’equip infantil 10-12 ha 
sigut el primer any que com-
peteixen a nivell nacional, 
tota una experiència per elles. 
Aquest equip està format per 

Nerea Camacho, Lucia Vilc-
hes, Ona Clemente, Gisela 
Juan, Nayara Garcia, Júlia 
Ainsua i Jana Font, tot i els 
nervis van assolir la setena 
posició.
I l’equip júnior format per 
Natàlia Jiménez, Abril Cots, 
Anna Ais, Mireia Jiménez, 
Carla Bosch, Berta Pons i Cè-
lia Ais, tot i que moltes elles 
han participat a nivell naci-
onal altres anys, han gaudit 

com mai aquesta competició 
i el resultat ha sigut cinquena 
posició.
I la nostra entrenadora Aida 
Moreno gimnasta de l’equip 
Ineff United han sigut sub-
campions de la categoria sèni-
or mixt.
Moltes felicitats a totes elles.
El pròxim dia 4 de març a 
Montbui les gimnastes de 
JJEE participaran a la 1a fase 
comarcal de rítmica.

GIMNÀSTICA RÍTMICA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
realitzar la segona jor-
nada de gimnàstica 

artística del Consell escolar 
esportiu del Baix Llobregat, 
va ser la primera competició 
de la temporada per algu-
nes categories i l’Anoia Club 
Gimnàstic va representar 
Igualada amb un equip a la 
categoria prebenjamí mascu-
lí, format per als gimnastes 
Bernat Munné Guitart, José 
Lluís Granados Cubillos, Mi-
quel Canet Botelho i Mikel 
Fariñas Flores, tots competi-
en per primera vegada i van 
realitzar excel·lents exercicis 

als aparells de terra, mini-
tramp i trampolí.
Aquests petits atletes del club 
igualadí tenen entre 6 i 8 anys. 
A la classificació per equips 
van obtenir en primer lloc, a 
la classificació individual ge-
neral, el gimnasta Mikel Fa-
riñas va obtenir el primer lloc 
i el gimnasta Bernat Munné 
va obtenir el tercer lloc.
A la secció d’artística feme-
nina, les gimnastes de l’Anoia 
CG ara es preparen per a la 
segona fase de la copa cata-
lana que es realitzarà a Salt - 
Girona, els dies 12/03 per la 
categoria escolar i dia 18/03 
per la categoria Promogym 
2 - A i B.

GIMNÀSTICA RÍTMICA / LA VEU 

Aquest dissabte les gim-
nastes del C.E. Mont-
bui i del Club San Ro-

que van participar al trofeu de 
Ribera Baixa.
Pel Montbui, gran representa-
ció de Tania Gabarri, Karina 
Dueñas, Júlia Rubio i Nadine 
Garcia. Cal destacar la 4ª po-
sició que va aconseguir Júlia 
Rubio. Gràcies a trofeus com 
aquests les gimnastes van aga-
fant experiència i alhora con-
fiança per a les properes com-
peticions. Hem de felicitar-les 
a totes per la millora notable 
que es van veient a cada toca-
da al tapís. Porten un bon rit-
me de treball que es reflecteix 
a cada competició.
Pel Club San Roque, van com-
petir un total de sis gimnastes, 
cada una en la seva categoria i 
aparell. Carlota Zamora i Gi-
sela Ramírez, en categoría ale-
ví VII amb l´aparell de corda, 
van realizar el seu exercici amb 
una gran expressió i execució, 

aconseguint la quarta i segona 
posició respectivament.
Inma Cardozo, infantil VII 
amb l’aparell de maces, sent el 
seu primer any en aquest ni-
vell, va defensar el seu exercici 
i així agafar confiança per a les 
pròximes competicions.
Sandra Domínguez i Pau-
la Mensa, en categoria cadet 
VII i parell cèrcol, van fer una 
bona competició aconseguint 
la vuitena i primera posició 
respectivament. I per últim, 
Itziar Mensa, juvenil VII amb 
aparell de cinta, va dur a terme 
el seu exercici amb una molt 
bona expressió.

El C.E. Montbui i el San 
Roque al Ribera Baixa

Lliga de federada 1a Mascu-
lina. 
Derrota de Marc Corcelles/
Isidre Marimon 6-4, 4-6, 3-6 
amb Carles Torras/Isaac Mo-
rales, però Mito Campins/Jo-
sep Llorach van igualar el par-
tit  guanyant per un doble 6-4 
a Jordi Bové/Jordi Tapies. En 
el partit decisiu Roger Rosich/
Ramón Gabarró, van guanyar 
de 4-6, 7-5, 7-5 a Xavi Linares/
Brice Lefebre. 

Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Victòria dels Jordi De Belza/
J.J. Penedès van sumar el pri-
mer punt guanyant 6-2, 6-4 
a I. Fainé/Joan Martí, Xavi 
Balp/Santi Aizcorbe van do-
nar el segon doblegant per un 
doble 6-2 a Ramón G./Josep 
Fernández i finalment Jordi 
Ferrer/Jaume Grané van su-
mar el tercer gràcies a un 6-4, 
6-1 amb la parella Josep Mª 
Compte/Joan Subirana.

Victòries dels equips de 
pàdel d’Igualada
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge, 5 
de març, comença 
una nova edició del 

Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada, que enguany 
arriba a la seva 24 edició i 
es desenvoluparà al llarg de 
cinc diumenges dels mesos 
de març i abril. La direcció 
artística anirà a novament a 

càrrec de l’igualadí Joan Pa-
radell, organista titular de la 
Capella Musical Pontifícia 
del Vaticà.
La cita s’inicia aquest diu-
menge amb El cant gregorià 
i l’orgue, amb Marina Omelc-
henko, organista titular de 
la Catedral Catòlica de la 
Immaculada de Moscou, i 
amb la Capella de Música 
de la Tossa, sota la direcció 

Diumenge arrenca la 24a edició del Festival 
Internacional d’Orgue d’Igualada
Durant cinc setmanes, organistes arribats de Rússia, Polònia, 
Alemanya i Itàlia interpretaran grans peces clàssiques per a orgue

de Frederic Prat. Interpreta-
ran peces de cant gregorià, 
Bach, Titcomb, Demessieux, 
Hakim i Duruflé.
El 12 de març, arribarà el 
torn de l’organista titu-
lar de la catedral polonesa 
de Gdansk-Oliwa, Roman 
Perucki, i la violinista del 
quartet 4PM, Maria Perucka. 
S’hi podran escoltar compo-
sicions de Bach, Corelli, Vi-

valdi i Rheinberger.
Una setmana més tard, el dia 
19, hi haurà un concert per a 
cant i orgue amb la soprano 
italiana, Gabriella Locatelli, 
i l’organista de la catedral de 
Lecco, Luciano Zecca. Oferi-
ran peces de Bossi, Dubois, 
Mozart, Mendelssohn, Le-
fébure-Wély i Boëllmann.
El 26 de març, Franz Günt-
her, organista titular i res-
ponsable de la música de 
l’església alemanya de Sankt 
Martin in Leutkirch, inter-
pretarà Bach, Walther, Tam-
bling, Lefébure-Wély, Bryan, 

Hakim i Guilmant.
La darrera proposta, el 2 
d’abril, anirà a càrrec de l’ita-
lià Paolo Devito, organista 
titular de la Sagrada Família 
de Fabriano, i de la també 
organista Mirella Dirminti, 
que recordaran plegats Ra-
meau, Haendel, Vivaldi, Bac-
hmann, Mozart i Megoni.
Tots els concerts són gratu-
ïts i se celebraran a les 18h 
a la Basílica de Santa Maria. 
Aquesta és una iniciativa 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada.

L’organista igualadí Joan 
Paradell Solé, és, des 
del 2012, organista ti-

tular de la Capella Musical 
Pontifícia “Sistina” del Vaticà 
i catedràtic d’orgue, cant gre-
gorià i baix continu al Con-
servatori Estatal de Música de 
Frosinone (Itàlia). El càrrec 
d’organista titular de la Cape-
lla “Sistina” suposa ser l’orga-
nista oficial de les celebraci-
ons litúrgiques presidides pel 
Sant Pare a la basílica de Sant 
Pere del Vaticà. Joan Paradell 
és en el primer organista titu-
lar de la història de la Capella 
Musical Pontifícia (1471), ja 
que fins ara aquesta forma-

ció coral no havia incorporat 
el càrrec. Joan Paradell havia 
estat també el primer organista 
de la basílica de Santa Maria la 
Major de Roma.
Joan Paradell va iniciar de jove 
els estudis musicals a Igualada 
amb el P. Albert Foix i formà 
part del cor Pueri Cantores 
durant uns anys, tot cultivant 
la polifonia i el cant gregorià. 
Continuà els estudis al Conser-
vatori d’Igualada i al Conser-
vatori del Liceu. Més endavant 
inicià els estudis d’orgue amb 
Montserrat Torrent al Conser-
vatori Municipal de Barcelona. 
El 1973 es traslladà a Roma 
per estudiar orgue, piano i 

composició amb Mn. Valen-
tí Miserachs, i es gradua l’any 
1981 al Conservatorio Statale. 
Posteriorment, perfeccionà els 
seus coneixements, durant tres 
anys, amb Günther Kaunzin-
ger, a Würzburg (Alemanya).
Joan Paradell desenvolupa una 
intensa activitat concertísti-
ca, participa habitualment en 
nombrosos festivals internaci-
onals d’orgue i actua com a so-
lista amb diverses orquestres. 
És director artístic de l’Acadè-
mia Romana d’Orgue César 
Franck, de l’Stagione Organis-
tica Internazionale di Roma, i 
del Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada.

Com a concertista d’orgue 
ha actuat en múltiples països 
d’Europa i Amèrica del Sud en 
festivals nacionals i internacio-
nals. El seu repertori comprèn 
música contemporània i anti-
ga, amb especial interès per la 
música simfònica-organística. 
Ha actuat en diverses edicions 
de “Els orgues de Catalunya”.
El Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada és el més antic 
de Catalunya. Enguany celebra 
la seva vint-i-quatrena edició. 
El festival ha comptat, des del 
seus inicis amb els millors 
concertistes d’orgue d’Es-
panya i d’arreu del món i en 
diverses ocasions han tingut 

l’acompanyament musical 
d’altres instruments: violí, 
trompeta, clarinet, i fins i tot 
un cor. La Basílica de San-
ta Maria d’Igualada acull el 
Festival des dels seus inicis. 
La posada en escena dels 
concerts es veu comple-
mentada amb la instal·lació 
d’una pantalla gegant da-
vant de l’altar de l’església 
que mostra l’organista inter-
pretant les diferents peces, 
atès que l’orgue no es troba 
a la vista del públic i per-
met veure gran destresa dels 
organistes pel que fa al ma-
neig d’aquest instrument tan 
complicat i extraordinari.

Joan Paradell, director i alma màter del Festival d’Orgue
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EXPOSICIONS / LA VEU 

E l proper diumenge, 5 
de març, el Museu de 
la Pell d’Igualada pro-

posa descobrir l’exposició Un 
mamífer aquàtic de 45 milions 
d’anys: el sireni de Santa Ma-
ria de Miralles, amb una visita 
comentada amb Joan Pastor, 
descobridor de les restes fòs-
sils d’aquest sireni, i Josep Ro-
mero Marsal, president de la 
Secció de Geologia i Paleonto-
logia del Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI). 
Explicaran detalls de la tro-
balla, de com es van desenvo-
lupar els treballs d’extracció o 
de per què aquest exemplar 
és un dels més importants de 
Catalunya. A banda, s’hi pot 
apreciar una vitrina que acull 
les restes fòssils del sireni i 
que, a més dels plafons expli-
catius, també ofereix la con-
sulta d’un seguit de publicaci-
ons i un vídeo amb imatges de 
dugongs i manatís actuals, els 
descendents directes d’aquest 
paleomamífer. Aquesta visita 
començarà a les 11h i l’accés 
és lliure, només limitat per 
l’aforament de la sala. Aquesta 
exposició també es pot visitar 
en l’horari habitual d’obertura 
del Museu, de dimarts a di-
vendres de 10 a 14h, les tardes 
de dijous i divendres de 16 a 
18:30h i els caps de setmana i 
festius d’11 a 14h.
En acabar aquesta visita co-

mentada, a les 11:30h, es durà 
a terme l’habitual visita guiada 
i gratuïta del primer diumen-
ge de mes a les exposicions 
permanents del Museu. A Cal 
Boyer, antiga fàbrica cotonera 
del segle XIX i seu central del 
Museu, el visitant hi podrà 
distingir tres àmbits: L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofici 
d’adober. L’home i l’aigua pre-
senta una visió general de les 
qualitats i l’ús de l’aigua. Aquí, 
la col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda al visitant a comprendre 
els mètodes de canalització 

Diumenge, visita guiada i gratuïta a l’exposició 
del sireni de Miralles i les mostres permanents 
del Museu de la Pell
Després de la visita comentada a la mostra sobre el paleomamífer de Miralles es farà 
l’habitual ruta de cada primer diumenges de mes

i d’aprofitament energètic i 
industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat al llarg del temps a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Aquí, 
eines i màquines són els tes-
timonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant 

fins a la implantació industri-
al, que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai hi 
ha la posada en escena de l’ofi-
ci artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que trans-
porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.

CULTURA / LA VEU 

P le total a l’Ateneu. El fet 
de ser jornada festiva a 
moltes escoles i el tema 

de la xerrada van propiciar 
també la presència de gent 
jove.
El pastor Edu Balsells no va 
defraudar i la seva explicació 
es va allargar més del temps 
normal sense que ningú es 
mogués de la butaca. Un ar-
gumentari sobre la vida dels 
pastors ric en fets, situacions 
i anècdotes. De paraula àgil, 
divertida i atrevida i un co-

neixement de l’estat de ramats 
i pastures a la Península molt 
complet van situar la vida dels 
pocs pastors que queden a les 
comarques de Catalunya en el 
conjunt global. La riuada de 
gent sortia de l’Ateneu satisfe-
ta i amb moltes lliçons apreses.
I el proper dilluns, Marc Ta-
lavera -del col·lectiu Eixarco-
lant- ens convidarà a “men-
jar-nos l’Anoia amb uns altres 
ull”, tot explicant-nos les seves 
investigacions i propostes per 
la recuperació de les espècies 
silvestres i varietats tradicio-
nals actualment oblidades.

Edu Balsells: 250 ovelles i 
mil arguments a l’AUGA

Avui divendres es podrà gaudir 
d’un nou concert al Hot Blues. 
En aquesta ocasió es podrà es-
coltar Jorge Abadias Quintet.
Guitarrista en el més ampli 
sentit, al llarg de la seva trajec-
tòria musical ha format part 
de projectes com “Endavant”, 
“Tapen Group”, “Keices”, “Marc 
Sanchez Quintet”, “Wachis-
neis”, “Gos verd”. El 2014 surt 
el seu últim disc al costat del 
saxofonista Miguel Rodríguez 
“Argamassa”, un projecte mu-
sical amb clara voluntat d’obrir 
noves vies al discurs de la mú-
sica.
El Quintet està format per Jor-
ge Abadias, guitarra, Miguel 
“Pintxo” Villar, saxo tenor, 
Sergi Felipe, saxo tenor, Juan 
Pablo Balcazar, contrabaix i 
Oscar Doménech, bateria.
El concert començarà a 2/4 
d’11 del vespre i el preu de l’en-
trada és de 5 euros.

Dimarts, jam session
A dos quarts de 10 del vespre 
de dimarts, el Hot Blues acolli-
rà una nova jam session ober-
ta a tots els músics de jazz que 
ho desitgin. La jam session és 
organitzada pels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música i 
l’entrada és gratuïta.

Concert i jam 
session al Hot Blues

Aquest cap de setmana, actua a 
Santa Margarida de Montbui, 
per primera vegada, l’històric 
Circ Raluy, quina fundadora 
fou la igualadina, Marina To-
màs Jorba, mare dels Raluy. 
Tot l’encanteri del circ clàssic, a 
la vista, amb el nou espectacle 
2016-2017 “Fortius”
El director, Carlos Raluy pre-
senta un elenc d’artistes que ofe-
reixen atraccions de reconegut 
prestigi: Exercicis a mans. Dues 
icàries, waters meteors. Pallas-
sos: Bilin, Boblyleu. Globó, per-
sonatge musical i tendre. Cintes 
aèries, poesia de moviment. Un 
forçut espectacular... Tot sota la 
direcció artística de Rosa Raluy,
Avui, faran una funció a la tar-
da. Demà, una a la tarda i una al 
vespre. Diumenge, una al mig-
dia i una a la tarda.

El Circ Raluy a 
Montbui
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JORNADA DE PORTES OBERTES
DISSABTE, 11 DE MARÇ D’11 A 13H.

Més info: T. 93 805 52 62 | gasparcamps@gmail.com | www.escolagasparcamps.org

Inscripció telemàtica a les proves d’accés del 20 de març fins al 29 de març
http://ensenyament.gencat.cat

Estudis professionalitzadors.
Cicles de grau mitjà i grau superior de disseny gràfic i artesania en cuir 

•

•

TEATRE / LA VEU 

“ Des de l’any 2000, més 
de 27.000 persones han 
mort al Mediterrani. 

Un allau de persones que no 
para de créixer i que estan su-
ficientment desesperades per 
arriscar la seva vida una ve-
gada i una altra per arribar a 
terres europees. Quantes veus 
són 27.000? Quantes mirades, 
quants gestos, quantes mans i 
quanta vida que vol seguir in-
tentant-ho? Podem parar un 
moment? Podem escoltar una 
veu? Podem veure un gest, es-
coltar una paraula, tocar una 
mà?”. Ireneu Tranis, Alba Vall-
daura i Mariona Naudin, crea-
dors i intèrprets de Mos Maio-
rum, ens proposen “parar un 
moment” per “escoltar unes 
veus”, les veus reals dels testi-
monis de les onades migratò-
ries que es produeixen des de 
fa uns anys al Mediterrani.
Amb Mos Maiorum el feno-

men de la migració puja a 
escena. I ho fa amb un impac-
tant muntatge de teatre docu-
mental, creat a partir d’entre-
vistes realitzades a testimonis 
reals realitzades a banda i ban-
da de Melilla, Ceuta, Nador, 
Tànger i altres ciutats fron-
tereres. Amb una posada en 
escena que no deixarà indife-
rent als espectadors, els actors 
difuminen la seva feina dei-
xant d’interpretar per passar a 
imitar de manera veraç i fidel 
els diàlegs mantinguts amb 
aquests testimonis. L’acció es 
desenvolupa en una sala bui-

El fenomen de la migració, a escena al 
Teatre de l’Aurora amb “Mos Maiorum”

da, sense cadires, on els espec-
tadors es veuran desplaçats a 
un i altre costat de la frontera, 
on viuran els mateixos ambi-
ents i la mateixa atmosfera, on 
se sorprendran per l’aparició 
de personatges inesperats, on 
presenciaran i viuran de prop 
aquests conflictes oblidats. 

Horari i venda d’entrades 
La representació de Mos Ma-
iorum tindrà lloc divendres 
3 de març a les 21 h. a la sala 
Les Golfes del Teatre de l’Au-
rora. Després de la funció, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. Les 
entrades 12 € i 10 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den 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.

Un impactant 
muntatge de teatre 
documental creat a 
partir de testimonis 

reals gravats a un 
costat i l’altre 
de la frontera

MÚSICA / LA VEU 

Un duet  musical molt 
curiós format per 
YASMIN & GERINS 

ens oferiran una passejada 
musical des del soul al funk, 
del pop al rock fent escala a la 
bossa i al jazz amb la compa-
nyia d’Amy Winehouse, Mic-
hael Jackson, Beatles, Stevie 
Wonder, Rihana, Louis Ams-
trong… i molts més.
Yasmin, des de ben petita la 
seva passió ha sigut expressar 
la veu, s’inicia en el món del 
Gospel de la mà de Pau Sastre, 
amb el temps entra en el món 
de la música moderna amb 
David Repullès, actualment 
treballa el Voice Craft amb 
Caro Guiral. Ha tocat amb 
diverses bandes i ha col·labo-
rat com a cantant de sessió en 
nombrosos discs, el més re-
cent, La Gran Follada (Iguala-
da). En Gerins, ex guitarrista 
de l’Orquestra Mitjanit i actual 
component del Duet Filferro, 
es forma al taller de músics de 

Barcelona, és professor i pro-
ductor en el seu propi estudi 
de Rajadell (Bages ) i endor-
ser de Pons Guitar i Colorado 
Soundtech, tot i que s’ha criat 
en el bressol del Rock no es 
defineix com a seguidor de 
cap estil en concret i gaudeix 
de la música, no només com 
a feina sinó com a forma de 
vida. 
Aquest magnífic duet YAS-
MIN & GERINS actuaran al 
bar musical EL NIU d’Igua-
lada el proper divendres 3 de 
març a partir de les 00 h nit, 
entrada lliure!!!!  Us hi espe-
rem!!! Organitza: Bar El Niu 
amb suport de l’Associació 
Cultural Galàxia d’Igualada. 

El duet musical Yasmin 
& Gerins actuaran avui 
al bar El Niu

El Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia ha proposat 
aquest format de fotografia als alumnes dels centres edu-
catius.
El Bookface són fotografies on la portada d’un llibre o 
una il·lustració es fusiona amb la realitat. Es tracta d’una 
composició molt popular a la xarxa.
Els joves estan envoltats d’imatges que produeixen i com-
parteixen. Des dels centres educatius se’ls proporciona 
eines, recursos, habilitats, coneixements … per aconse-
guir que millorin en qualitat i adquireixin la capacitat de 
fer-ne una lectura crítica.
L’exposició d’aquests treballs la podrem veure al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí i està inclosa en el FineArt.

Exposició ‘Fem 
Bookface!’ al vestíbul 
de l’Ateneu



Gener Barjola Bizarro 
(Vilanova i la Geltrú, 15 de 
febrer de 1983) presenta el 
seu darrer llibre de poemes 
Alprazolam. 
L’Alprazolam és un fàrmac 
derivat de les benzodiazepines 
que s’utilitza per al tractament 
dels estats d’ansietat, angoixa, 
pànic i estrès. El poeta ha triat 
aquest títol perquè a vegades 
diu, la poesia i el fet d’escriure 
es converteixen en el bàlsam 
que pot contenir tots els estats 
d’ànim i emocions. Trobem un 
llibre intimista, valent, que despulla completament a l’autor i el 
submergeix en les seves fòbies i fílies, on emergeixen els mons-
tres i els records, les vivències i les pèrdues.
L’acte serà presentat per la també poetessa Ma. Josepa Ribera 
Vallès demà dissabte 4 de març a les 12h a la Biblioteca de Piera.

Propostes de la 
Biblioteca de Piera
Es presenta el llibre de poemes 
“Alprazolam”

WonderWomen narra les biografies de personatges feme-
nins rellevants. Moltes d’aquestes dones van ser pioneres en 
cadascun dels seus camps d’actuació –literatura, art, dansa, 
fotografia, moda, etc.- al llarg del segle XX. Mª Ángeles Ca-
bré presenta un mosaic de rostres l’aportació dels quals ha 
estat fonamental en la construcció de la societat actual; dones 
que a la seva manera van lluitar en favor de l’emancipació 
i la igualtat de gènere, superant incomptables obstacles per 
poder desenvolupar els seus interessos i capacitats.
Mº Ángeles Cabré és escriptora, traductora i crítica literària. 
Actualment col·labora en el suplement Culturas de La Van-
guardia, a El País, a la revista Letras Libres i en el programa 
Wonderland de Ràdio 4-RNE. 
La participació és lliure i compta amb el suport de l’Associa-
ció de Dones de Piera.

Wonderwomen. 35 retratos de mujeres 
fascinantes

Aquest és el títol de l’exposi-
ció amb dibuixos de la Raquel 
Riba Rossy que es podrà veu-
re a la Biblioteca de Piera del 
3 al 31 de març.
L’Associació de Dones de Pi-
era, en el marc dels actes de 
celebració del Dia de la Dona 
el 8 de març ha organitzat 
aquesta exposició protagonit-
zada per la Lola Vendetta, il-
lustració creada per la Raquel 
Riba Rossy. La Lola és una 
jove a les portes de la vida, 
defensora dels animals, al·lèr-
gica a les injustícies socials, 
irreverent i mordaç que con-
fronta –sàdica i implacable- tot amb el què no està d’acord. El 
què té d’impulsiva ho té d’inconformista. Lola tindrà potser 
pèls a les cames i a les aixelles, però ni un de sol a la llengua. 
Afilada, contundent i femenina, així és Lola Vendetta.

Més val lola que mal acompanyada, 
de Lola Vendetta
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TEATRE / LA VEU 

Aquest divendres dia 
3 de març a les 21h, 
arriba a La Casa del 

Teatre Nu el musical Vagas y 
Maleantas, una obra plena de 
cançons que ens farà passar 
una molt bona estona i que, a 
la vegada, ens farà reflexionar 
sobre el paper de la dona en 
la nostra història i en la histò-
ria del nostre país. Una obra 
divertida, esbojarrada, plena 
de sarcasme, que hem volgut 
programar coincidint amb els 
actes del dia mundial de la 
dona.
A Vagas    y  maleantas  Cora 
(anys 30), Coral (anys 50) 
Corina (anys 80) i Corette 
(anys 90) tenen moltes coses 
en comú: totes van ser coris-
tes del Club Café Maravillas, 
totes van estar a punt de fer 
un concert com a solistes en 

aquest mateix club i totes 
van morir just quan esta-
ven a punt de fer-lo perquè 
a totes els va caure un focus 
al cap. Quan es troben a la 
secció dels limbes dedicada 
a les “Vagas Y Maleantas” (el 
departament especial de l’in-
framon dedicat a aquells que 
van freqüentar locals poc re-
comanables però no per mo-
tius professionals) decideixen 
que han de trobar la manera 

“Vagas y maleantas” a La Casa 
del Teatre Nu

de sortir d’allà. I la manera 
existeix: organitzar el concert 
que mai van poder celebrar 
en vida. Només els manca 
una cosa per dur a terme el 
seu pla: trobar una solista que 
estigui a l’alçada.
Les entrades es poden reser-
var a través del correu teatre-
nu@teatrenu.com o bé tru-
cant al 93 805 08 63, tenen un 
preu de 12€.

MÚSICA / LA VEU 

El proper concert orga-
nitzat per l’Associació 
Rock City serà aquest 

diumenge 5 de març a La Bas-
tida d’Igualada, i tindrà com 
a protagonistes dues magnífi-
ques bandes: Jodie Cash Fin-
gers i Free Funk. El concert 
començarà a les 18:30h de la 
tarda, horari familiar ideal per 
a tots aquells pares que vul-
guin portar els seus fills a con-
certs de rock.
Jodie Cash Fingers no paren 
de créixer en qualitat i popu-
laritat. Liderats per la cantant i 
frontwoman Jodie Cash i amb 
l’ex-Rebeldes Moisés Sorolla a 
la bateria, el grup de Barcelo-

na combina el rockabilly amb 
la música country, el blues, 
el swing i fins i tot la música 
surf. Vindran a Igualada per 
primera vegada a presentar el 
seu flamant últim disc “Rollin’ 
Swingin’”, i ompliran La Bas-
tida de rock’n’roll i de l’esperit 
de la música de Johnny Cash, 
Imelda May, Elvis Presley, Ja-
nis Joplin, Dolly Parton, Etta 
James... Però abans tindrem 
una nova i interessant banda 
local: els Free Funk. Des de 
Rubió, i formats per mem-
bres de bandes igualadines 
com Primo Zon y los Culpa-
bles de Todo i Abono Pa La 
Tierra, obriran la tarda amb 
la seva enganxosa proposta 
funky que també aglutina la 

melodia del pop, la sensibili-
tat del soul i l’energia del rock. 
Free Funk ofereixen un so 
que beu de noms bàsics com 
James Brown, Red Hot Chili 
Peppers, Jamiroquai o Blondie 
entre altres. Un cúmul d’in-
fluències que es pot apreciar 
en el magnífic EP “First Step”, 
publicat recentment i que pre-
sentaran en aquest concert.
Un doble cartell perfecte per-
què tant els grans com els pe-
tits de la casa puguin gaudir de 
bona música un diumenge per 
la tarda. I una cita imperdible 
per seguidors de Johnny Cash, 
Janis Joplin, James Brown, Ja-
miroquai, Imelda May... Diu-
menge 5 de març a les 18:30h 
a La Bastida d’Igualada.

Tarda de rock’n’roll, country 
i funk a laBastida amb Jodie 
Cash Fingers i Free Funk
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L a música clàssica tor-
na, un any més, a te-
nir el seu espai dins 

la programació del Teatre de 
l’Aurora. De la mà del Cicle 
Joventuts Musicals d’Igualada, 
aquest dissabte 4 de març, la 
formació Lux Quartet actuarà 
per primera vegada a Iguala-
da, amb un concert que inclou 
dins el seu repertori peces de 
Haydn, Toldrà i Xostakóvitx.
Lux Quartet és format per 
David Fonseca González, vi-
olí; Andrea Santiago Carrillo, 
violí; Pau Planell Molist, viola 
i la igualadina Rut Mateu Car-
les, violoncel. El quartet es va 
formar especialment per tal 
de participar conjuntament 
al curs intensiu de música de 
cambra del Qvixote Quartet 
(Q4 Stage, celebrat el juliol de 
l’any passat. Durant el curs, 
el quartet va rebre classes 
dels professors Daniel Cube-
ro, Maria Sanz, Bernat Bofa-
rull, Amat Santacana i Elena 
Rey i va treballar obres com 
el quartet núm. 7 de Dimitri 
Shostakovich, el quartet núm. 
2 de l’opus 76 de Franz Joseph 
Haydn “Les Quintes” o el quin-
tet amb dues violes núm. 1 de 
l’opus 88 de Johannes Brahms. 
Lux Quartet fou proclamat 
guanyador del concurs de 
formacions del Q4 Stage, ob-
tenint l’oportunitat de fer un 

çant el mètode Suzuki amb 
la professora Ana Toca. Dels 
12 als 15 anys estudia amb el 
professor Amat Santacana, 
membre i fundador del Qvixo-
te Quartet. Als 15 anys ingressà 
a l’Institut Escola Artístic Ori-
ol Martorell, amb el professor 
Joan Antoni Pich, on obté el 

Grau Professional. Actualment 
cursa els estudis de Grau Supe-
rior al Conservatorio Superior 
de Música de Aragón, amb el 
professor Fernando Arias. Ha 
rebut classes de Lluís Claret, 
Maria de Macedo, Damien 
Ventoula, Anna Mora, Paul 
Katz, Asier Olo, David Apellá-

niz, María Casado, Iván Siso, 
Stefan Faludi, Arnau Tomàs, 
Laia Puig i Beatriz Blanco. 
Ha participat a tots els cursos 
Suzuki organitzats a Catalu-
nya entre el 2000 i el 2010; al 
curs internacional de Suzuki a 
Bristol; al curs de cambra “Ar-
cos” a Madrid; a quatre edi-
cions del curs de cambra del 
Qvuixote Quartet Q4 Stage; al 
curs Forum Musikae a Madrid 
i a un encontre de la Jove Or-
questra Nacional de Catalunya 
(JONC) amb professors de l’or-
questra Mahler Chamber. Ha 
estat membre titular de la Jove 
Orquestra Simfònica del Vallès 
(JOSV) i de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC) 
alevins, ambdues en posició de 
violoncel solista.
En el seu concert al Teatre de 
l’Aurora Lux Quartet interpre-
taran el Quartet op 76 núm.2 
de Joseph Haydn; Vistes al mar, 
d’Eduard Toldrà i el quartet 
op.108 núm. 7, de Dmitri Xos-
takòvitx.

Horari i venda d’entrades 
El concert de Lux Quartet tin-
drà lloc dissabte 4 de març a 
les 21 h. Les entrades 10 € i 8 
€ (amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per In-
ternet 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.

La música clàssica torna a l’Aurora amb Lux Quartet 
i la igualadina Rut Mateu Carles

concert emmarcat dins del 
cicle de concerts a la Univer-
sitat de Lleida, on hi han ac-
tuat formacions com Evenos 
String Quartet, Havel Quartet, 
o el Quartet Gerhard.
Rut Mateu Carles (Igualada, 
1998), va iniciar els estudis de 
violoncel als tres anys, mitjan-

Guanyadors del concurs de formacions del Q4 Stage, 
interpretaran obres de Haydn, Toldrà i Xostakóvitx

POESIA / LA VEU 

E ls poetes locals seran 
els protagonistes del 
Dia de la Poesia que 

celebrarà la Biblioteca Central 
d’Igualada el proper diven-
dres 17 de març. La celebració 
d’enguany també servirà per 
retre un homenatge al poeta, 
crític literari i estudiós Josep 
Romeu i Figueras (Òdena, 
1907-Barcelona, 2004), en el 
centenari del seu naixement. 
La Biblioteca, que compta 
amb el fons documental del 
Dr. Romeu, recorda durant els 
mesos de febrer i març la seva 
trajectòria humana i profes-
sional, amb dues exposicions 
simultànies en què es poden 
veure els seus escrits, llibres i 

objectes personals cedits per 
la família. 
La celebració d’aquest recital 
col·lectiu serveix per treure la 
poesia dels prestatges i animar 
joves i grans a recitar versos 
i compartir una bona esto-
na plegats. Les persones que 
hi vulguin participar només 
s’han d’inscriure a la Bibliote-
ca abans del dia 15 de març i 

triar quin text recitaran. L’úni-
ca condició és que ha de ser 
un poema publicat per algun 
autor de la comarca, que tro-
baran a l’àrea de Col·lecció Lo-
cal de la Biblioteca. Per aquest 
motiu, i durant la primera 
quinzena de març, es farà una 
paradeta per donar a conèixer 
la  producció poètica a casa 
nostra, amb autors que ja no 
hi són, com l’esmentat Josep 
Romeu, Joan Llacuna o Teresa 
Castellà i també veus més ac-
tuals com Ernest Farrés i Marc 
Freixas, entre molts altres.
La Unesco va declarar el dia 
21 de març Dia Mundial de 
la Poesia. A Catalunya la ce-
lebració està promoguda per 
la Institució de les Lletres Ca-
talanes i enguany ha estat l’es-

La Biblioteca dedicarà el recital del Dia Mundial 
de la Poesia a Josep Romeu i Figueras

criptora Antònia Vicens l’en-
carregada d’escriure el poema 
commemoratiu, que ha titulat 
La poesia. 
Actualment la Biblioteca 
compta amb un fons de més 

La celebració d’aquest 
recital col·lectiu serveix 

per treure la poesia 
dels prestatges i animar 

joves i grans a recitar 
versos i compartir una 

bona estona plegats

de 4.700 volums de poesia, 
dels quals 3.000 són d’autors 
catalans. D’aquesta col·lecció 
destaquen també els exem-
plars que formen part del 
fons antic.
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E l passat divendres 24 
de febrer s’ha inaugu-
rat la 5a edició de Fine-

Art Igualada al Museu de la 
Pell d’Igualada, el festival que 
omple la ciutat amb exposi-
cions de fotògrafs d’arreu. 
L’acte inaugural ha comptat 
amb la presència de les auto-
ritats de la ciutat encapçala-
des per l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, el president 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada i el director del 
FineArt Igualada, Ramon 
Muntané, a més del Gervasio 
Sánchez, Premi Nacional de 
Fotografia.
FineArt Igualada és un esde-

veniment de fotografia que 
reuneix les obres de fotògrafs 
de Catalunya, tot l’estat espa-
nyol, així com alguns d’in-
ternacionals. Aquesta edició 
compta amb més de 60 au-
tors que faran d’Igualada la 
capital de la fotografia del 24 
de febrer al 19 de març.
En el seu discurs, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 
remarcat la importància del 
festival i de la seva continu-
ïtat. Tot un repte que es va 
emprendre al 2012 de la mà 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Agrupació Fotogràfica i, que 
avui és un referent nacional. 
Castells ha volgut donar tam-
bé les gràcies a tots els fotò-
grafs per la feina que fan, per 

El FineArt Igualada omple la ciutat de fotografia
L’acte d’inauguració, divendres passat, va comp-
tar amb la presència del fotògraf Gervasio Sán-
chez, Premi Nacional de Fotografia

la humanitat i l’obra que ens 
transmeten; l’essència de les 
seves fotografies.
A partir d’avui i fins el 19 de 
març, la ciutat d’Igualada serà 
una gran exposició que aco-
llirà més de 1.000 fotogra-
fies. Durant 21 dies la ciutat 
gaudirà d’una mostra dels 
treballs de quaranta-cinc fo-
tògrafs d’arreu del món, vuit 
escoles de fotografia i dos col-
lectius, a més d’oferir altres 

activitats culturals entorn de 
la temàtica: visites guiades, 
projeccions de pel·lícules, ta-
llers de fotografia per adults 
i nens i presentacions de lli-
bres. Tot un espectacle pensat 
per a gaudir de la fotografia 
en totes les seves vessants.
Seguint la línia de les tres pas-
sades edicions, FineArt Igua-
lada opta per la difusió de 
l’esdeveniment a través de les 
xarxes socials. Així, el festival 

comunica totes les novetats 
tant de participants com el 
programa d’activitats a través 
de les plataformes Facebook, 
Twitter - @fineartigualada i 
Instagram – fineartigualada 
- (podeu etiquetar les fotos 
amb el hashtag #Fineart17). 
També us podeu descarregar 
l’APP FineartIgualada per 
Android, i accedir a tota la 
informació a través de la web: 
www.fineartigualada.cat

Exposició de Gervasio Sánchez al Museu de la Pell. / JOAN GUASCH

Inauguració del FineArt 2017. / JOAN GUASCH

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

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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POESIA / LA VEU 

D ijous vinent dia 9 de 
març a les 7 de la tar-
da tindrà lloc a l’au-

ditori de la Biblioteca Cen-
tral la presentació del nou 
poemari de Lleonard del Rio 
Campmajó titulat Estimats 
fills. És un volum de 264 pà-
gines que aplega 100 nous 
poemes, dels quals 66 han 
estat premiats en certàmens, 
concursos i jocs florals.
El llibre ha estat prologat per 
M. Teresa Miret la qual s’en-
carregarà de la presentació 

Dijous vinent es presenta a la Biblioteca Central
el nou poemari de Lleonard del Rio

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge passat tin-
gué lloc a l’església 
dels Caputxins l’XIè. 

Memorial Maria del Rio 
Montfort. La commemoració 
organitzada per la Coral de 
Santa Maria, va consistir en 
una missa cantada i un con-
cert.
La celebració eucarística fou 
presidida pel P.Francesc-Mi-
quel Sánchez, superior de 
la comunitat caputxina que 
feu referència al record de la 
compositora, pedagoga i fun-
dadora de la coral igualadi-
na; també se’n feu memòria 
a l’hora de les pregàries així 
com dels excantaires, col·la-
boradors i amics que havien 
mort en el darrer any. 
La Coral de Santa Maria sota 
la direcció de Coni Torrents i 

amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents tingué 
al seu càrrec la part musical 
de la missa, interpretant-se el 
Glòria i el Sanctus de la Missa 
“Sancti Hieronimi” de Maria 
del Rio.
Desprès hi hagué l’anunciat 

La Coral de Santa Maria commemorà
l’XIè. Memorial Maria del Rio Montfort

amb la col·laboració de la rap-
sode Maria Santfores Salla. 
Clourà la vetllada l’actuació 
conjunta de les Corals Mig 
To i Santa Maria d’Igualada, 
dirigides alternativament per 
Laia Cuadras i Coni Torrents, 
amb l’acompanyament al pia-
no de Maite Torrents. La ses-
sió que serà presentada per 
Lleonard del Rio T. acabarà 
amb un refrigeri.
Escriu la prologuista: “Esti-
mats fills, malgrat que el títol 
podria fer suposar una altra 
cosa, no parla de l’amor als 
fills, sinó que és en realitat 

una obra dedicada a ells, en-
cara que no hagi estat escrita 
pensant directament en ells. 
El nom del poemari, en reali-
tat, és una endreça o dedica-
tòria” i parla d’”una riquesa 
de vocabulari que, d’alguna 
manera, ens recorda la recer-
ca tenaç de les paraules que 
duia a terme un altre poeta 
igualadí, Joan Llacuna”.
Per la seva banda l’autor es-
criu en el preàmbul que en 
el poemari anterior —Esti-
mada Coni— explicava que 
aquell llibre encetava una 
primera part de la seva an-

tologia poètica, i insinuava 
la possibilitat d’un segon vo-
lum que compilés tota la seva 
producció. “De fet amb vaig 
quedar curt, perquè a hores 
d’ara disposa de molt més 
material”. Així, doncs aques-
ta segona part és fruit d’una 
nova selecció.
El llibre ha estat revisat pel 
gramàtic i amic de l’autor Dr. 
Josep Ruaix i la coberta rea-
litzada per Ma.Rosa del Rio, 
filla del mateix Lleonard, 
sobre un esmalt de l’artista 
amiga Milòs Gras, notable 
escultora i orfebre.

concert al presbiteri presen-
tat per la cantaire Concepció 
Cuadras, amb un reperto-
ri molt variat. S’inicià amb 
“L’amistat” de Martínez Co-
làs, per continuar amb l’ha-
vanera “El canó de Palamós” 
Ortega Monasterio (arranj. 

Coni Torrents). A continua-
ció es recuperà “L’última pri-
mavera” d’Edvard Grieg. Tot 
seguit el president Lleonard 
del Rio, imposà públicament 
la insígnia de la Coral a la 
nova cantaire Anna Enrich 
Majoral que rebé els aplau-
diments del públic assistent. 
Prosseguí el concert amb 
“Rere les finestres” d’Obeses 
que s’oferí en primera audició 
acompanyada amb percussió 
i que fou molt aplaudida. Es 
continuà amb un clàssic del 
jazz: “Pots somiar una mica 
en mi?” i desprès amb “Sense 
vent” una tradicional sueca 
arranjada per Isidre Solé S.. 
Finalment “No sentiu cantar 
la gent?” del popular musi-
cal «Els miserables». I per 
atendre els aplaudiments i les 
mostres d’afecte del públic es 
bisà “Rere les finestres”. 

Aquest mes de febrer s’ha 
donat el tret de sortida a una 
nova edició de ‘Fem Cultura’, 
un programa impulsat per 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Masquefa i 
que té com a objectiu difon-
dre i promoure la cultura a 
través de l’organització de 
temporades estables d’activi-
tats culturals. Al llarg d’aquest 
2017, el consistori ofereix als 
masquefins un extens i com-
plet programa de propostes 
que inclou sortides, balls po-
pulars i xerrades sobre múlti-
ples temàtiques.
El ‘Fem Cultura’ 2017, que 
oferirà fins a finals del mes 
de desembre prop d’una tren-
tena d’activitats, ocupa un 
espai destacat en l’aposta es-
tratègica que fa l’equip de go-
vern per consolidar la cultura 
al municipi com a eina clau 
d’integració, formació i so-
cialització. En aquesta línia, 
Boquete referma que “la cul-
tura a Masquefa es mou a rit-
me de musica, teatre, història, 
fotografia, exposicions i tra-
dicions. El nostre objectiu és 
apropar la cultura als nostres 
veïns, fomentar la formació i 
el coneixement, i ensenyar a 
estimar la cultura popular i 
tradicional amb les festes po-
pulars del nostre poble”.

L’Ajuntament de 
Masquefa presenta 
la nova edició del 
‘Fem Cultura’

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant



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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