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Un avi, escalfant-se-se amb una estufa en una llar. La pobresa energètica és una conseqüència directa de la crisi, que aflora cada dia més.    Pàgines 8-11
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Moixiganguers d’Igd
@moixiganguers

No només als castells, les #moixigangueres són 

imprescindibles sempre a la colla. #8Març

L’EDITORIAL

Pobresa energètica
També a l’Anoia tenim pobresa energètica, i 

és a Igualada on es donen la majoria de ca-
sos. Estem davant un problema comú, que 
aflora com a conseqüència de la davallada, 

en els darrers vuit anys, dels indicadors socioeconò-
mics referents a les desigualtats i la qualitat de vida. 
Segons dades donades a conèixer en el primer congrés 
de pobresa energètica a 
Catalunya, el passat no-
vembre, la pobresa mate-
rial severa ha passat d’un 
2,3% el 2008 al 6,7% el
2015, i la taxa d’atur, per 
bé que disminueix, conti-
nua essent una xifra pre-
ocupant, especialment 
entre els desocupats de 
llarga durada i els joves.
Un dels clars exemples 
en què s’ha traduït aquest 
empitjorament de les condicions de vida és l’anome-
nada pobresa energètica. Estem ara acabant una tem-
porada de fred i segueix augmentant el nombre de 
persones que, a més de no gaudir d’unes condicions 
de confort adequades a casa, no poden fer front al pa-
gament de les factures d’electricitat, gas i aigua. Girar 
la cara a aquest problema no ajuda en res. S’hi ha de fer 

front, amb prou garanties que tal situació no esdevin-
gui tampoc una presa de pèl al sistema.
Des de fa quasi dos anys Catalunya disposa de la Llei 
24/2015, una normativa impulsada per una Iniciativa 
Legislativa Popular, que incrementa la protecció de les 
persones davant els talls de subministraments. Els ser-
veis d’atenció primària han ampliat programes i han 

adoptat nous protocols 
per evitar els talls, i els 
departaments de Ser-
veis Socials dels nos-
tres ajuntaments i el 
Consell Comarcal han 
reforçat les actuacions 
per atacar les causes 
de la pobresa energè-
tica: la mala qualitat 
dels habitatges,  l’atur 
o els baixos ingressos, 
la disminució de les 

prestacions socials, el desconeixement de la població a 
l’hora de gestionar els seus subministraments i l’elevat 
preu de l’energia.  Afortunadament, existeix al nostre 
territori una bona feina dels treballadors socials i una 
determinant implicació de col·lectius socials i enti-
tats per ajudar a pal·liar els seus efectes i, sobretot, a 
prevenir-los. Gràcies! 

Afortunadament, existeix al 
nostre territori una bona feina 
dels treballadors socials i una 

determinant implicació de 
col·lectius socials i entitats
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Jordi Marcé Nogué
@jordimarce  

Tingueu present que avui totes les reivindicacions 
feministes acabaran a les 20:45

David Valls Mestres
@dvallss

 
Quan estdiar és un luxe, lluitar és un deure 
Contra ls taxes abusivs, passem a l’ofnsiva! 

#ProuTaxesAbusives #2MVaga

Jordi Calpe C
@JordiCalpeC 

  
Ganes de deixar de distingir entre homes i dones 
i parlar només de persones, el sexe no determina 

la vàlua personal #somiguals #SíoSí #8M

Pau Ortinez
@pauortinez 

“És tard, però és tot el temps que tenim, per fer 
futur”. Som-hi, això arrenca amb força. L’aigua: 

bé comú i no mercaderia. FF @AiguaAnoia

Meritxell*ll #DUI
@Meritxellxll

Aquí la del PP (o sigui la PijoPoligonera) de 
la Levy fent honor a la ignorància unionista 

espaÑola del @PPopular

Otger Gabarró
@OtgerGabarro

Dissabte ens tornarem a classificar per una nova 
F4! Omplim Les Comes perquè torni a ser un 

fortí!  @IgualadaHC #Operacióremuntada

Marta Ribaudí
@martaribaudi 

Blato i Resa condemnats a tornar a casa seva i 
a pagar una fiança de cap euro. Ho he entès bé? 

#RatoyBlesa

Ses Vallbona d’Anoia
@sesvallbona

Alumnes de 1r ESO aprenen com funciona un 
diari de la mà de la Pia Prat. Moltes gràcies!!! 

@PiaPrat @VeuAnoia

#latevaveu

Aigua és vida Anoia
@AiguaAnoia

Ho tenim clar: #remunicipalització! Igualada, 
Vilanova, la Pobla, Piera, Masquefa, Castellfo-

llit... L’onada arrenca a l’Anoia. I amb força!

Eugenio Pino, exnúmero dos de la 
Policia Nacional,va declarar  davant 
José de la Mata,  jutge de l’Audiència 
Nacional que “no sé qui va donar el 
‘pen drive’ trobat ‘un calaix’ al des-
patx del inspector en cap de la sec-
ció primera de la Brigada Central de 
Blanqueig i Anticorrupció”. I després 
de contínues contradiccions i sobre la 
investigació contra la família Pujol, va 
dir que “confiava en la meva imagi-
nació poderosa si bé he de reconèixer 
que tinc el defecte de donar les coses 
per fetes”. I per acabar va dir “vaig fer 
hipòtesis sobre el cas amb enyorança 
de jubilat”.

Alicia Sánchez-Camacho, es troba 
davant d’una denúncia de la CUP que 
l’acusa d’haver mentit i haver fet fals 

testimoni davant la comissió d’inves-
tigació sobre corrupció el 10 d’abril 
del 2015 quan va dir que “va pagar a 
l’avançada el seu dinar a La Camar-
ga amb Victoria Álvarez” quan s’ha 
demostrat que ho va fer Método 3.”

Gemma Montull, filla de Jordi 
Montull, antiga mà dreta de Fèlix 
Millet, va obrir la seva declaració 
dient que “rebíem diners de bene-
factors que eren per CDC” i després 
han ratificat els altres dos. El pare ja 
havia anunciat que “aquesta setmana 
ens divertirem molt.”

Rodrigo Rato i Miquel Blesa, no 
entren a la presó perquè “la seva ac-
tuació ha estat irreprotxable”.

Carlos García Revenga, exassessor 
i exsecretari de les infantes Elena i 
Cristina,ha confessat que “està de-
cebut” amb el rei emèrit Joan Carles 
I per la seva falta de suport. El que 
demano és una indemnització pels 
anys que he estat a la Sarsuela per-
què entenc que he tingut una relació 
laboral.” D’això en diuen agrair els 
serveis prestats i pel que s’ha vist no 
massa bons.

La submissió dels socialistes catalans 
està assolint nivells estratosfèrics, des-
prés de regalar l’autonomia del PSC 
en favor del control del PSOE, Iceta 
aposta per tenir “més PSOE a Catalu-
nya”.

L’expresident del Palau de la Música, 
Fèlix Millet, en la seva declaració da-
vant el fiscal, ha denunciat que Ferro-
vial “feia  donacions a Convergència a 
canvi d’obra pública”. Millet també ha 
reconegut que va utilitzar diners de la 
institució per pagar obres a casa seva, 
a sufragar els casaments de les seves 
filles o fer viatges 

L’exdirector del Palau de la Música, 
Jordi Montull, en la seva declaració 
davant del jutge, ha confirmat els pa-
gaments a CDC. “Hi havia un part 
important que anava a Convergència”, 
ha explicat, a més d’assenyalar que 
les donacions “tenien com a objectiu 
aconseguir obra pública”.

L’extresorer de CDC, Daniel Osácar, 
ha negat totes les acusacions davant 
del fiscal i ha assegurat que el partit 
mai ha rebut donacions a canvi d’obra 
pública

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



R ecordeu allò de “per què en diem 
amor quan volem dir sexe?”. Doncs 
això: nosaltres volem (dir) la In-
dependència amb totes les conse-

qüències, les bones i les que no ho siguin tant, 
provinguin de l’amor o del sexe. Ja m’adono 
que hi haurà qui li donarà la volta i m’acusarà 
de materialista per no reivindicar l’amor pur i 
deixar-me arrossegar per materialismes mun-
dans. O bé em qüestionarà l’enunciat perquè no 
queda clar què és més important per a la Inde-
pendència. Doncs, ja us ho dic: la democràcia i 
la democràcia! Seguint el fil de l’article d’Oriol 
Junqueras de fa poc a El Punt Avui (O democrà-
cia o democràcia). Entenent, com diu Junqueras 
que “La democràcia també és equitat, justícia i 
benestar social”. Els qui ens volen buscar les pes-
sigolles -no em refereixo per ara al govern del 
PP perquè aquests no en saben de fer pessigo-
lles...- últimament ens volen senyalar amb rocs 
ben poc dissimulats a les seves faixes.
El personal dels Comuns i de Podemos mare-
gen la perdiu denunciant que no es pot actuar 
sense pactar amb l’Estat, que ells són els grans 
defensors del referèndum, que ningú no els ha 
de fer de fer lliçons...; cert, i cal reconèixer-ho,  
però no és menys cert que darrere aquest gran 
“servei” no deixen de cridar als quatre vents  -és 
a dir, als clients de les àrees metropolitanes- que 
ells no són independentistes, que ja els va bé viu-
re sota el sostre espanyol i que el marge del joc 
constitucional és prou ample (!) per continuar 
lluitant -això sí- per les classes populars d’arreu, 
les de Puente Genil i Calatorao incloses. Ells no 
traeixen cap principi, són la puresa amb potes: 
“(em preocupa) que se’ns faci triar haver de do-
nar suport a un senyor de dretes català o a un 
senyor de dretes espanyol”, com va dir Albano 
Dante Fachín a l’Ateneu Barcelonès en una con-

versa pública amb Anna Gabriel. És una flaire 
coneguda, fer veure que avui a Catalunya  els 
independentistes  volem dissimular la lluita de 
classes entretenint el personal amb una flama-
rada que amaga tots els problemes dels catalans. 
No gaire més lluny, els psoecialistescatalans 
no perden l’ocasió de renyar-nos perquè no 
ens portem bé, que no es poden fer coses sen-
se comptar amb el Constitucional, que ens la 
fotrem... Bé, ells ens diuen que ens frustrarem 
amb la utopia de la Independència. A la vora 
d’escons i d’ideologia,  Ciutadanos, que es fre-
guen les mans amb les actuacions de la justí-
cia espanyola contra els nostres representants 
i ens acusen de violentar la legalitat i, com fan 
aquests dies,  fins i tot  arriben a acusar a tots 
els qui treballem pel procés de voler amagar les 
vergonyes que hi ha darrere els casos de corrup-
ció... Sí, sí, les campanyes de descrèdit i de burla 
contra els catalans que ens deixem arrossegar 
pels interessos foscos d’Artur Mas emparats per 
la maquinària diabòlica de TV3. 
Doncs bé, en el moment de la història que vivim  
es vol dibuixar un escenari on quedin retratats 
els bons catalans i els mals catalans. Com més 
va més sentirem referències a aquesta classifi-
cació maniquea interessada dels unionistes, on 
els dolents som els qui treballem per la causa 
del procés. Per bé que hi ha que li fa la volta i 
ens troba maniqueus a nosaltres, “els addictes 
a la causa actual”que ho contaminem tot, fins i 
tot   actes com el de l’homenatge als igualadins 

morts als camps de concentració nazis, tal com 
s’entenia de la “Carta oberta al Sr. Antoni Dal-
mau”, signada per Galo Ball, publicada a La Veu 
de l’Anoia de divendres 17 de febrer.
Però no només sentim parlar i “dibuixar esce-
naris”, sinó que les últimes setmanes han aug-
mentat les accions  judicials contundents (i no 
són pessigolles) que ens intentaran ofegar per 
dalt fins a l’aplicació del temut article 155 de la 
Constitució espanyola. Tot plegat amanit amb 
els atacs provinents d’arreu, com les manifesta-
cions de personatges com el tenebrós Juan Luis 
Cebrián, l’home fort d’El País, o de mitjans tan 
influents com la COPE, amb el diabòlic Jiménez 
Losantos que conversa cada dia amb elements 
com el tal de Inda que no s’està de comparar la 
situació de Catalunya amb l’ambient viscut a 
Euskadi amb l’ETA ... i concloure que és pitjor 
el que vivm avui al Principat! És al terreny on 
ens volen portar: el nostre procés no va enlloc, 
és una invenció d’uns quants que a més comp-
ten amb la contaminació definitiva de la CUP.
És el que hi ha. Nosaltres, tanmateix, hem de 
continuar amb el nostre Indesinenter i, sense 
parar, hem de continuar treballant perquè quan 
arribi el dia siguem prou per guanyar, cosa que 
voldrà dir guanyar en democràcia, en democrà-
cia i en democràcia, és a dir, en equitat, justícia 
i benestar social, per a tothom és clar, fins i tot 
per als catalans de la corda de l’Arrimadas i del 
Garcia Albiol.  I això també és parlar d’amor i 
sense la tutoria de Woody Allen.  
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FRANCESC RICART De què parlem?

#L’enquesta de la setmana

Creus que tothom es mereix 
la pensió que té?

 Sí 13%  No 87%

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

Doncs bé, en el moment de la història que vivim  es vol dibuixar un esce-
nari on quedin retratats els bons catalans i els mals catalans. Com més va 
més sentirem referències a aquesta classificació maniquea interessada dels 

unionistes, on els dolents som els qui treballem per la causa del procés. 
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Bernat Jaume i Níria Pascual

Són els guanyadors dels Premis Neptú d’enguany com a millors es-
portistes de la ciutat. Molts dies d’entrenament i moltes competi-
cions a l’esquena mereixen ser premiats.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

DECIDIM IGUALADA 
EXIGEIX MÉS ACCIONS 
I MENYS POSTUREIG 
CONTRA LA VIOLÈN-
CIA DE GÈNERE
Decidim Igualada

En el marc de l’aprovació de la de-
claració institucional del 8 de març, 

Decidim Igualada ha demostrat que 
no hi ha prou amb paraules, sinó que 
la violència de gènere requereix fets i 
d’anar més enllà del que les instituci-
ons han fet fins avui.
El portaveu de la plataforma ciuta-
dana, Dario Castañé, ha afirmat que 
“és innegable que cal commemorar el 
8 de març” però “no hi ha prou amb 
aprovar declaracions”. Han exigit que 
l’Ajuntament es comprometi pública-

ment amb els acords de la moció pre-
sentada per la Plataforma Feminista 
de L’Anoia, aprovada en el ple de no-
vembre de l’any passat.
Entre els diferents compromisos que 
l’Ajuntament ha d’adquirir es troben 
el de personar-se com acusació po-
pular en casos de violència masclista, 
elaborar i implementar un protocol 
municipal contra les agressions sexis-
tes i lgtbifòbiques en les festes i espais 

d’oci i incrementar les partides pres-
supostàries específiques de gènere.
La confluència ha remarcat que el 
feminisme és transversal i que s’ha 
d’aplicar en totes les iniciatives polí-
tiques, com el POUM. Així mateix, 
ha reiterat el seu compromís amb la 
lluita contra la xacra del masclisme 
afirmant “sense feminisme no hi ha 
democràcia, i només amb paraules no 
es guanyarà la lluita”.
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JOSEP M. CARRERAS, 

L’ametller florit

D es de la finestra de 
l’habitació veig un 
ametller que destaca 
en primer terme con-

tra el fons del poble que li fa de 
decorat. No és un ametller com 
els altres; te unes característiques 
especials. Sempre ha estat allí, al 

peu del camí, solitari al marge d’un camp que ha-
via estat cultivat i ara espera  que algun dia tornin 
les vaques grasses. Probablement una maquinota 
sense escrúpols s’emportarà l’ametller per “urba-
nitzar” el terreny. Però de moment, aguanta els 
anys amb sàvia paciència, sense presses, sempre 
fidel als cicles de la natura.
No he vist mai ningú que l’esporgués ni que en 
collís els fruits. Només nosaltres, de petits,  ens 
hi acostàvem després d’ajudar el pare en les feines 
del camp i ens omplíem les butxaques d’ametllons. 
L’observo en la seva florida rica i plena, gairebé 
cobert per les humils flors blanques i rosa que li 
donen l’aspecte de núvia agençada per a la gran 
festa de la primavera. Sens dubte la seva missió 
no és productiva. Sembla que hi és per anunciar 
abans que els seus companys i de manera solemne 

el retorn a la vida després de les dures jornades 
d’hivern. Potser per això les seves flors, humils i 
fràgils, han resistit fins i tot les ventades d’aquests 
darrers dies. Només han deixat una catifa blanca i 
perfumada al terra, mentre a les branques comen-
cen a apuntar els primers brots de la nova vida que 
comença.
La silueta d’aquest ametller, solitari i immens en-
mig del camp, em fa pensar en un vaixell de vela 
enmig del mar; però sé que no pot ser així. L’arbre 
forma part del paisatge dur i aspre de la Segarra i, 
com els seus habitants, està profundament arrelat 
a la terra. Forma part d’un entorn que no ha variat 
durant segles. Els marges de pedra seca perdrien 

bona part del seu encant sense els ametllers que 
s’hi arrapen amb força i fins i tot arriben a esbot-
zar-los. 
Entrar en la bellesa d’aquests paratges secs i soli-
taris, feréstecs a vegades, és una experiència ex-
cepcional. Sentir el vent que bufa sense aturador 
durant tota la nit o veure tot el cromatisme d’una 
posta de sol d’hivern només pot donar-se en in-
drets on el cel és com de cristall. Des dels petits  
turons on s’arreceren les cases, coronats pel castell 
i l’església, la vista es perd en l’horitzó. Aquesta  
terra no tindria sentit sense les marjades on els 
ametllers emmarquen com en un quadre tots els 
colors del verd dels cereals que ja apunten. Més 
endavant, les roselles els tenyiran de vermell i la 
ginesta i l’argelaga  hi posaran un toc groguenc 
com si d’una paleta de pintor es tractés.
Però ara és l’ametller immòbil, en aparença indi-
ferent, el qui calma les nostres ànsies i ens mostra 
en silenci la seva bellesa sense pretensions, però 
amb l’anunci d’una nova vida que comença. Ell ens 
dóna l’esperança d’un futur que ens permeti asso-
lir una pau interior i exterior per conviure amb 
els altres i gaudir sempre de l’espectacle –sempre 
igual i sempre diferent– del món que ens envolta.

Entrar en la bellesa d’aquests paratges 
secs i solitaris, feréstecs a vegades, és una 

experiència excepcional. Sentir el vent 
que bufa sense aturador durant tota la 

nit o veure tot el cromatisme d’una posta 
de sol d’hivern només pot donar-se en 

indrets on el cel és com de cristall
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C om una gran ma-
joria -o almenys 
una majoria sufi-
cient- soc dels que 

reivindico la celebració d’un 
referèndum el proper mes de 
setembre. Per això m’he apun-

tat a totes les iniciatives tendents a obtenir-lo. 
Això no obstant, penso que ja seria el moment 
de deixar-nos de campanyes pel referèndum i 
ens dediquéssim a portar cap al sí, als indecisos 
que coneguem. Que són molts.
Recordo una campanya molt interessant, els 
dies previs a les darreres eleccions “autonòmi-
ques”, que amb el nom genèric de “Deu vots 
més” donava arguments als voluntaris per con-
vèncer indecisos perquè votessin Junts pel Sí 
o les CUP. Ja en aquell moment es veia que la 
victòria dels independentistes era clara, però 
la majoria  plebiscitària encara quedava un xic 
justa. Com va ser en realitat.  

Aquella campanya estava molt ben pensada i 
documentada... però es va fer massa tard. Es 
va començar que gairebé no quedaven dies per 
sortir de convèncer ningú. No sé que hauria 
passat -però ho puc imaginar- si la campanya 
s’hagués començat dues o tres setmanes abans. 
El que tinc clar és que uns quants diputats més, 
ens haurien anat molt millor... i els unionistes 
en tindrien els mateixos de menys. 
Per això penso que mentre donem suport als 
nostres legítims representants institucionals, 
hauríem d’anar treballant en la captació de vots 
favorables a la independència. És la manera 
que la cita amb les urnes no ens agafi com vul-
garment es diu: amb el pixats al ventre.
El referèndum és la convocatòria democràtica 
més important de Catalunya dels darrers tres 
cents anys i per això és imprescindible que el 
guanyem. De forma pacífica, alegre, entre tots 
i comptant amb tothom.
Per això, cadascun de nosaltres, dels que volem 
veure una Catalunya independent, ja hi haurí-
em d’estar treballant en els vots dels ciutadans. 
L’objectiu és tan gegantí que ens hi hem de po-
sar amb tanta antelació com sigui possible. I 
per a fer-ho cal que hi sumem tots els activistes 
que sigui possible. 

Fou un home d’una gran capacitat 
treball. En ell s’uneixen diferents lluites 

compartides: el combat polític per la 
República i la llibertat, el compromís ètic 
i moral, la defensa de la justícia social i 

el foment la cultura

JOAN DOMINGO, Òmnium Cultural Anoia

Falten activistes Salvador Riba i Gumà: la lluita per l’ideal

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Q ui fou en Salvador Riba? La seva tasca i 
memòria, es troben presents a la Iguala-
da d’avui en dia? De ben segur que sols 
les generacions més grans poden arribar 

a contestar aquestes preguntes, quan ja fa 15 anys de 
la seva mort. I és que en l’actualitat trobem pocs re-
cords a la seva persona, llevat d’honroses excepci-
ons, com ara la sala de socis de l’Ateneu Igualadí (que 
duu el seu nom) i algun objecte personal present a 
l’antic espai de la biblioteca de l’avui Teatre de l’Auro-
ra, entre d’altres. 
Potser el seu nom diu poca cosa avui en dia però en 
Salvador fou una persona treballadora i abnegada, 
que va deixar una forta empremta entre tots aquells 
que el van conèixer així com en les entitats en les 
quals va participar. Fou un activista en tota regla i va 
dedicar tota la seva vida i esforços a la millora col-
lectiva.
Ja de ben jove es va comprometre políticament, fun-
dant, amb només 18 anys, el que seria la primera or-
ganització separatista coneguda a la ciutat (Esquerra 
Catalana, adherida a l’Estat català de Macià) per pas-
sar després a Esquerra Republicana, amb més de mig 
segle de militància activa. Malgrat haver de patir la 
duresa de la guerra i la posterior repressió franquista 
en camps de concentració, això no va fer trontollar 
els seus ideals.
El seu compromís va ser també amb la millora de 
les condicions de vida dels obrers i les persones hu-
mils, a través del cooperativisme, que entenia com 
a via per assolir una major justícia social. En Salva-
dor fou un dels animadors del cooperativisme dels 
anys de la República (amb la Unió de Cooperadors, 
que va presidir), per més tard reprendre la coopera-
tiva La Victoria, a través de la qual va impulsar di-
ferents projectes i obres. És força coneguda la tasca 
cultural de la cooperativa, sobretot en el foment del 
teatre amateur a la ciutat, amb centenars de repre-
sentacions. No cal dir que tot aquest pòsit va servir 
perquè, anys després, un grup de joves reprengués la 
tasca teatral al número 80 del carrer Aurora a través 
d’Unicoop Cultural.

També és destacable el seu treball pacient en pro de 
la lectura i els llibres, recopilant prop de 8.000 vo-
lums que va arribar a tenir la biblioteca popular de 
la Victoria. Un espai, la Victoria, sense el qual és im-
possible entendre la tasca dels diferents moviments 
antifranquistes a la ciutat, que troben aixopluc en les 
instal·lacions de la cooperativa per a desenvolupar-hi 
les seves activitats, aleshores clandestines, entre elles 
les impulsades per Òmnium Cultural.
No menys important és la seva vinculació amb l’Ate-
neu Igualadí (de la Classe Obrera, com li agradava 
remarcar), que arrenca ja de la seva infància. Va 
formar part de l’entitat abans de la guerra i, després, 
usurpada dels seus legítims propietaris, no va tornar 
a posar-hi els peus fins que aquesta retornà als socis, 
a la fi del franquisme, tasca a la qual va contribuir 
notablement junt amb d’altres persones. En va es-
devenir el primer president en l’etapa democràtica, 
sempre fidel al seu esperit ateneista.
Fou un home d’una gran capacitat treball, estimat 
com pocs, tenaç però discret, i gran amant de la ciu-
tat. En ell (i, per extensió, tota una generació de per-
sones compromeses i entregades) s’uneixen diferents 
lluites compartides: el combat polític per la Repúbli-
ca i la llibertat, el compromís ètic i moral, la defensa 
de la justícia social i el foment la cultura.
És per això que des d’Òmnium Anoia, junt amb el 
teatre de l’Aurora i l’Ateneu Igualadí, hem promogut 
un acte de record a la seva figura per al proper di-
jous 16 de març. Creiem que, en l’actualitat és fa més 
necessari que mai recordar la seva lluita per aquests 
ideals i fer ben present la seva tasca a la Igualada 
d’avui en dia, que no hauríem d’oblidar mai. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

El referèndum es la convocatòria de-
mocràtica mes important de Catalun-

ya dels darrers tres cents anys i per 
això es imprescindible que el guanyem. 
De forma pacifica, alegre, entre tots i 

comptant amb tothom.



greix industrial per anar-se’n, en acabat, a dor-
mitori somniant ser un dia humans. Però sense 
activitat neuronal mai hi haurà remordiment, 
ni penediment, ni creixement personal. Per 
aquesta raó, al carrer, en públic, tant en el medi 
natural com en l’urbanitzat, en camins, mars i 
carreteres, duanes ports i fronteres, la lluita dels 
cossos policials per educar, informar, inspecci-
onar o sancionar als no persones és esgotadora, 
perillosa i pot arribar a ser mortal. 
La policia verda de Catalunya i Aran, el Cos 
d’Agents Rurals, especialment al Principat amb 
una altíssima densitat demogràfica i una molt 
gran oferta en atractius culturals on anar i tu-
rístics per visitar, treballa esquitllada d’efectius, 
eines i recursos, una situació que els deixa per 
sota del nivell dels seus homòlegs de països eu-

ropeus. Guardians en tant que agents de l’auto-
ritat que col·laboren en la gestió del medi, vi-
gilant, controlant, prevenint, protegint, vetllant 
però per una àrea competencial que els sobre-
passa de llarg. Mossos i mosses havent de fer 
complir unes lleis de protecció, conservació i 
garants de la seguretat als diversos usuaris amb 
frustrants sorpreses en controls rutinaris com 
la d’enxampar pràctiques esportives irregulars, 
fora de circuits homologats i espais apropiats, 
quins infractors han obtingut un permís admi-
nistratiu, una llicència política per saltar-se 
la llei. Impensable un fet semblant a l’Europa 
civilitzada ja que representaria un menyspreu 
a la feina d’aquests professionals i un frau a la 
societat en general. Però a casa nostra, quan 
no és trampa és engany, quan no l’Estat es-
tranger, espoliador, quan no un alt funcionari 
receptor de regal nadalenc que farà la vista 
grossa, quan no les estafes i frau fiscal d’al-
gunes empreses, quan no... quan tot juga en 
contra de poder disposar de serveis bàsics 
públics dimensionats i de qualitat, poc poden 
fer governs, municipis, bons agents i les per-
sones corrents més que apel·lar a la respon-
sabilitat individual i col·lectiva i a no baixar 
la guàrdia en formació, coneixement, ciència, 
saber, en anades i tornades, en tot allò que 
ens enriqueix com a humans i com a societat 
avançada. La resta és un tret a la cara.  

L ’assassinat a trets de 
dos Agents Rurals en 
mans d’un d’aquells 
supremacistes hispà-

nics amb turmes per cervell (de 
“cerebro cojonudo” -cervell co-
llonut- que els n’hi deia Mikel 
d’Unamuno) i la típica mala bava 

dels incultes i incívics alletats per una mare pàtria 
que pateix el mal de sant Pau, va colpir-nos per la 
cruesa i irracionalitat dels fets. Poc sabem, però, de 
la precarietat amb la que treballen les nostres es-
quadres i en particular la guàrdia rural i forestal, 
la policia verda, i a quins riscos i perills s’enfronten 
aquests professionals que vetllen per la protecció 
de les persones, dels elements patrimonials i del 
medi ambient. Tots assistim, a voltes patim, la pre-
sència en terrers muntanyes i forest, i al marge de 
la bona gent que sí en fa un bon ús i compateix 
l’espai públic deferent i correctament, d’una cada 
cop més nombrosa fauna d’energúmens esquitosos 
quins comportaments i actes interpretem come-
ten vertebrats infractors; en un context legalista 
definiríem com a potencials delinqüents. Malau-

radament arran del salvatge atac perpetrat per un 
d’aquests ordinaris també els sabem amb possible 
instint violent o assassí. Un tou de mamífers de vil 
egoisme, egotistes, egòlatres, infames i sense valors 
morals ni emocionals que han fet del territori no 
urbà, no industrial, no urbanització i del contingut 
que el configura i environa en verd terra i pedra, 
uns, una immensa pista de pràctiques diversió i 
entrenament alterant ecosistemes malmetent sen-
ders dreceres i camins de sang, eliminant la fauna, 
foragitant les persones i erosionant, com mai havia 
passat abans, a totes les alçades serralades i espais 
d’alt interès ecològic, i altres, fent-ne un particular 
parc temàtic i d’entreteniment, on tot si val per dei-
xar-se anar sense mirament, ni decòrum, ni res-
pecte, ni autocontrol dels adults molt menys de les 
seves cries. Potollant i marcant al seu pas com mers 
cagaires de vida pansida i insípida que sense escrú-
pol ni sentiment acaben fent servir qualsevol es-
pai net o verge per fer quan no un merda-guixot o 
pintada-escopinada, quan no l’abocador dels seus 
infectes embolcalls de centre comercial, bolquers 
usats, paper xop de moc, compreses amb gleves, ci-
garretes foses i tota mena d’objectes plàstics de ba-
sar i del barat. Paràsits de soroll i de vulgaritat que 
no saben endur-se les deixalles per depositar-les a 
la galleda de les escombraries del seu cau-femer. 
Llar llard on s’injectaran la preceptiva dosi diària 
de tele-incultura, activitat esgotant d’aital esforç 
mental. Del sofà estant satisfaran gola i pap amb 

La policia verda de Catalunya 
i Aran, el Cos d’Agents Rurals 
treballa esquitllada d’efectius, 

eines i recursos

MANEL RAMONEDA

Policia Verda

OPINIÓ  |  7Divendres, 10 de març de 2017

Acompanyar-te
O com sentir que el Compte Expansió  
segueix al teu costat quan vas d’aquí cap allà 

i quan canvies d’una cosa a una altra.

El Compte Expansió és un compte que 
s’adapta per acompanyar-te durant totes 
les etapes de la teva vida. És a dir, que 
el Compte Expansió estarà amb tu quan 
portis camises hawaianes o quan portis 
jaquetes americanes. Estarà al teu costat 
quan canviïs l’abonament del metro per
un cotxe petit o quan canviïs aquest cotxe 
petit per un cotxe més gran en què càpiga 
un cotxet. El Compte Expansió t’acompa-
nyarà si et quedes a viure a la teva ciutat i 
et seguirà acompanyant si te’n vas a viure 
a una altra ciutat. També t’acompanyarà 
quan estudiïs i treballis o quan treballis 
en el teu propi estudi. I ho farà mante-
nint sempre les mateixes condicions que 
t’hem ofert tots aquests anys, això vol dir, 
targeta de crèdit i de dèbit gratuïtes, zero 
costos de manteniment (0% TAE), sense 
contracte de permanència i una amplia 
xarxa de caixers per treure efectiu a dè-
bit gratis per imports superiors a 60 €.(1)

Informa’t a les nostres oficines o a 
bancsabadel l .com/compteexpansio

(1) En els caixers de Banc Sabadell, Bankia i de les principals 
entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, 
Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-
Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença). 
Oferta vàlida a partir de febrer de 2017 per la domiciliació 
d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per 
un import mínim de 700 euros (excepte titulars entre 18 i 
29 anys). S’exclouen els ingressos procedents de comptes 
oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. D
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Aquest nombre és indicatiu del risc del 
producte. Així, 1/6 és indicatiu del menys 

risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit 
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat és 
de 100.000 euros per dipositant.

BS_ACOMPANARTE_La_Veu_Anoia_97,6x370_CAT.indd   1 27/2/17   12:10



A Igualada s’han tramitat l’any passat 538 ajudes 
per a famílies que no poden pagar llum, aigua i gas
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L’any passat, 3.248 
persones, un 8,3% dels 

igualadins, van ser 
ateses per l’equip de 
Serveis Socials mu-

nicipals: d’elles,s’han 
tramitat 538 ajuts de 
pobresa energètica, 

vint menys que el 2015

Carme Riera, titular d’Acció Social i Igualtat de l’Aj. d’Igualada.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a pobresa energètica 
també es pateix a l’Ano-
ia, i, més concretament, 

a Igualada. Afortunadament, 
les xifres són menors de les que 
han circulat darrerament a les 
xarxes socials. El departament 
de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de la capital de l’Anoia 
vetlla d’a prop aquestes situaci-
ons, que, gràcies a la nova Llei 
24/2015 de Pobresa Energètica, 
permet que siguin les mateixes 
empreses les que posin en co-
neixement de les autoritats una 
situació sospitosa -per motiu 
d’impagaments- entre els seus 
clients. 

Un 13% dels igualadins 
acudeix a Serveis Socials 
per motius molt diversos
Fins a un 13% dels igualadins, 
unes 5.000 persones i sobretot 
gent gran, va passar l’any pas-
sat pel departament de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament. 
Demanar una teleassistència o 
simplement la targeta de bus 
urbà per als pensionistes ja 
forma part d’aquest percentat-
ge. Altra cosa són situacions 
més delicades, que necessiten 
de l’atenció personalitzada per 

part de l’equip de professionals 
del departament. Fins a 3.247 
persones (un 8,3% de la pobla-
ció total) va necessitar d’aquest 
suport. D’entre aquestes, es 
van tramitar el 2016 fins a 538 
ajuts per a pagar la llum, el gas 
o l’aigua, vint menys que l’any 
anterior, en bona part gràcies 
als avisos de les empreses sub-
ministradores.  
La tinent d’alcalde d’Acció So-
cial i Igualtat de l’Ajuntament, 
Carme Riera, explica a La 
Veu que “afortunadament, les 
empreses subministradores 
compleixen la llei i ens avisen. 
Si observen un cas d’impaga-
ment, elaboren uns llistats i 
s’envien als ajuntaments, on 
des de Serveis Socials s’avalua 
si aquestes persones estan en 
risc de vulnerabilitat. Si veiem 

El problema de la pobresa energètica mobilitza cada dia a més gent.

Actualment no hi ha una 
definició consensuada, però 
s’entén que la pobresa ener-
gètica és la dificultat o la in-
capacitat de mantenir la llar 
amb condicions adequades 
de temperatura (18ºC a l’hi-
vern i 25ºC a l’estiu) a un preu 
just. Al nostre país encara no 
hi ha un consens sobre com 
valorar aquesta circumstàn-
cia, però el que es té clar és 
que ha de ser un concepte 
dinàmic.
Distingim tres causes prin-
cipals que incideixen en la 
pobresa energètica: un baix 
nivell de renda, una baixa 
qualitat en l’edificació i l’incre-
ment en els preus de l’energia 
que afecten a la salut, al man-
teniment del parc d’habitatges 
i a l’endeutament de les perso-
nes que pateixen situacions de 
pobresa energètica.

Radiografia
• Es calcula que més d’un 10% 
de la població espanyola pateix 
pobresa energètica.
• A Catalunya, gairebé el 13% 
de la població declara que no 
pot mantenir l’habitatge a una 
temperatura adequada.
• Espanya és l’estat de la Unió 
Europea on hi ha més mortali-
tat addicional a l’hivern de tota 
la Unió Europea.
• Més del 50% del parc d’habi-
tatges a Espanya esta construït 
sense criteris d’eficiència ener-
gètica, i el 16% tenen humitat, 
goteres o altres problemes de-
rivats d’un mal aïllament.
• Al 2011, un 19% de la po-
blació catalana vivia per sota 
del llindar de la pobresa, un 
percentatge elevat de persones 
que, en gran part, són també 
vulnerables energèticament.
• Es calcula que les empre-

ses subministradores de gas 
i electricitat tenen al voltant 
d’un 5% d’impagats.
Els afectats mai reconeixen 
que pateixen una situació de 
pobresa energètica. En canvi 
sí que identifiquen un seguit 
de situacions que poden ser 
una evidència, com no po-
der pagar les factures, no te-
nir mai la casa prou calenta, 
humitats a l’habitatge, estar 
sempre malalt... Identificat 
el problema, hi ha un seguit 
de solucions: possibilitats del 
pagament de l’energia (previ 
anàlisi de les factures), canvi-
ar de subministrador o de ta-
rifa, opcions per a maximitzar 
els ingressos amb possibles 
subsidis, ajuts per aïllament i 
eficiència energètica, o mesu-
res de prevenció (bones pràc-
tiques d’economia domèstica, 
que no tothom les té).

Quan estem parlant de pobresa 
energètica i què s’hi pot fer?

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

www.escolaanoia.cat
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que no és així, no es tramita 
res, perquè podria tractar-se 
d’una segona casa, o d’un co-
merç. Aquest sistema és prou 
bo, perquè abans, si la persona 
afectada no ens ho feia saber, 
no hi havia manera d’assaben-
tar-se, i de pobresa energètica 
sempre n’hi ha hagut. Hi un 
treball molt acurat dels profes-
sionals per veure cada situació 
en particular. No ens deixem a 
ningú”. 
El paper de Càritas també és 
fonamental. Fins no fa gaire, 
aquesta institució tenia els seus 
propis tràmits destinats a l’ajut 
d’aquestes característiques a les 
famílies, però la nova legislació 
únicament permet fer-ho als 
ajuntaments. “Tot i això, Cà-
ritas també fa un control molt 
exhaustiu i hi estem en contac-
te permanent”, explica Riera.

Diners, formació 
i compromís
L’Ajuntament d’Igualada va 
rebre l’octubre de l’any passat 
diners per a destinar a ajuts 
de pobresa energètica per a 
cancelar deutes amb les com-
panyies de l’any 2015. En to-
tal, es disposa de 26.000€ que, 
durant 18 mesos, es dirigiran 
a aquest problema. “També es 
donen molts vals de butà”, diu 
la regidora, qui es lamenta de 
que “hi hagi una molt bona co-
municació amb segons quines 
empreses, i amb altres costi 
molt. Per exemple, amb Aigua 
de Rigat la relació és perfecta, 
fins i tot aquesta empresa té un 
fons de diners precisament per 
a aquestes situacions. En canvi, 
amb Endesa la comunicació 
és molt difícil”, explica Carme 
Riera.
El departament de Serveis So-
cials “ha tingut una pressió 

molt alta en els darrers anys, 
com a conseqüència de la crisi, 
però darrerament ha anat min-
vant. Tothom ha de tenir molt  
clar que s’atén a tothom, altra 
cosa és fins on arribem. Per a 
nosaltres és prioritari no tenir 
cap llista d’espera”. 
“Que ningú no pensi que a 
l’Ajuntament donen vals o 
diners per que sí”, diu la re-
gidora, disposada a trencar 
tòpics que tots hem sentit en 
alguna ocasió. La típica frase a 
l’Ajuntament els donen de tot a 
canvi de res sembla que no és 
ben bé així. “De cap manera, 
a les persones que han rebut 
ajuts, també als usuaris del 
Banc de Queviures, se’ls fa sig-
nar un compromís de que, per 
exemple, assistiran a tallers. Hi 
ha una feina molt important 
del treballador social, aquí, 
és un valor afegit que existeix 
i tots hem de tenir molt en 
compte”, diu la titular d’Acció 
Social i Igualtat del consistori. 
“S’està també treballant en un 
projecte transversal, en el que 
intervenen molts actors dife-
rents, d’estalvi energètic. No 
es tracta només d’anar fent in-
formes i anar pagant”. Es tracta 
d’una iniciativa de la Diputació 
de Barcelona per a permetre la 
millora d’habitatges per assolir 
una eficiència energètica més 
clara. 
“S’ha de valorar la persona 
en tot, no només segons el 
problema que té, hem de ser 
proactius, no només reactius. 
Hem d’avançar-nos als pro-
blemes, i l’objectiu és anar a 
les cases dels qui ho passen 
malament, estar amb ells allí i 
veure què passa. Tot allò que 
fem per a que la gent estigui 
bé, si és a casa seva, serà molt 
millor”, diu Carme Riera.

“Els qui reben un ajut o són 
usuaris del Banc de Queviures 
se’ls fa signar un compromís”

La pobresa energètica, objecte de debat 
als Dimarts de Diàlegs de l’Ateneu
Amb el títol “Es pot acabar 
amb la pobresa energèti-
ca?” l’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Dimarts de 
Diàlegs) va debatre a l’Ateneu 
Igualadí, la realitat que viuen 
moltes famílies del país i la 
ciutat davant la impossibili-
tat de poder pagar els submi-
nistraments bàsics de l’aigua, 
la llum i el gas. Les xifres de 
famílies afectades, els treballs 
que fa l’administració, les en-
titats socials i les companyies 
davant de casos on hi ha el 
risc de tallar el subministra-
ment i també els models ener-
gètics alternatius lluny de les 
grans companyies van ser els 
tres temes que van centrar la 
sessió.
La portaveu de l’Aliança Con-
tra la Pobresa Energètica de 
Catalunya, Maria Campuza-
no, va desgranar quina és la 
realitat del país sobre aquest 
tema i quines lluites han en-
gegat des del moviment social 
que ella representa per rever-
tir-la. Va assegurar que el 10% 
de la població de Catalunya 
pateix pobresa energètica. 

Campuzano entén que hi ha 
un problema de model de ges-
tió del serveis bàsics i va posar 
d’exemple que més del 50% de 
la factura de la llum que paguen 
les famílies no té a veure amb el 
que es consumeix d’electricitat, 
sinó que s’estan pagant altres 
conceptes. Aposta per models 
públics i comunitaris de gestió 
dels subministraments. A més, 
considera pervers el sistema 
actual pels grans beneficis que 
cada any tenen les companyies 

subministradores, mentre hi 
ha gent a qui se li talla la llum, 
l’aigua o el gas. Amb la nova 
llei 24/2015 aquests talls no 
poden produir-se i se n’han 
aturat més de 39.000, tot i que 
considera que qui hauria d’as-
sumir els costos són les com-
panyies i no l’administració.
De cara a properes accions, es 
va anunciar que Igualada vol 
crear la Taula per la Pobresa 
Energètica amb agents locals 
per fer front a la situació. 

El Consell Comarcal detecta un augment 
de les problemàtiques familiars
El departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal ha 
presentat la memòria de l’exer-
cici 2016. Segons les dades pre-
sentades, la Unitat de Serveis 
socials ha detectat el passat 
2016 una tendència a l’alça en 
el nombre de persones ateses 
(més de 19.500), amb un aug-
ment significatiu en les pro-
blemàtiques familiars (37% del 
total), per àmbits, les proble-

màtiques més nombroses són 
les econòmiques, les laborals 
i les d’habitatge. Tots els ajuts 
d’urgència social, s’han desti-
nat a la cobertura de necessi-
tats bàsiques. El Servei d’Aju-
da a domicili ha augmentat el 
nombre d’hores d’atenció i el 
nombre de persones ateses.
Pel que fa a la Unitat d’Infàn-
cia, la implantació del Servei 
d’integració de família exten-
sa ha augmentat la periodici-

tat de seguiment a les famí-
lies. L’acolliment en família 
extensa segueix sent la mesu-
ra de protecció més freqüent 
a l’Anoia, seguida de l’acolli-
ment en serveis residencials.
També s’han observant aug-
ments de casos progressius 
de dependència en la Unitat 
de Gent gran i discapacitats, 
i una tendència a l’alça en la 
detecció de casos de maltrac-
taments.  

ESCOLA ANOIA C/ de Lleida, 9. 08700 Igualada 
T. 93 805 0904 - secretaria@escolaanoia.cat
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La pobresa energètica és 
únicament el resultat fatal 
de l’arribada de la crisi eco·
nòmica?
La pobresa energètica ha 
existit sempre i en grans di·
mensions. Jo recordo quan 
era nen que a Barcelona hi 
havia barris de barraques i 
pisos en condicions molt pre·
càries, molt pitjors que ara. 
Però era tan generalitzat que 
era normal. Després la situ·
ació es va regularitzar. Afor·
tunadament se n’ha fet força 

Arcadi Oliveres : “Si volguéssim, ara mateix tenim les 
condicions per eliminar la fam i la pobresa a Catalunya”

ressò als mitjans de comuni·
cació i malauradament hi han 
hagut incidències terribles 
que han fet posar la qüestió 
sobre la taula. 

Creu que és suficient la ma·
nera com es tracta des de 
l’administració?
La legislació segurament no 
és suficient, però els primers 
culpables són les companyies 
subministradores. Són sen·
zillament delinqüents! En la 
seva manera actuar, de tallar 
el llum, de fer preus i con·
tractes terribles i de fer co·
braments sobre del cost del 
subministrament. Per cert, 
moltes elles connectades 
per les portes giratòries amb 
antics ministres que ara en 
són els presidents. Evident·
ment l’administració se n’ha 
d’encarregar de la seguretat 
dels ciutadans i tenir els sub·
ministres bàsics de casa seva i 
per ant s’ha d’actuar amb se·

l’aigua, o si era drogoaddic·
ta, i se’l curava. Així, aquest 
alcalde va aconseguir que 
durant 22 anys Vitòria fos la 
ciutat d’Espanya amb menys 
delinqüència. 

“Seran les guerres 
de l’aigua les que el 

dia de demà 
ens preocuparan”

En la Declaració del Mil·
lenni del 2000 es van marcar 
uns objectius de Desenvo·
lupament del Mil·lenni pel 
2015. L’objectiu número 1 
era erradicar la pobresa ex·
trema i la fam. Quan creus 
que haurem complert el pri·
mer objectiu?
Si volguéssim, ara mateix te·
nim les condicions per elimi·
nar aquest problema. El que 

riositat.

Recentment hem viscut la 
cancel·lació de la Llei Cata·
lana sobre la pobresa ener·
gètica per part del Tribunal 
Constitucional. Què es pot 
fer davant d’això?
Es poden fer dues coses: apel·
lar jurídicament, o desobeir. 
Si volem fer coses a Catalunya 
s’ha de desobeir. Apel·lació 
i desobediència, però també 
serveis socials que assegurin 
que la pobresa energètica no 
passi. Jo sempre recordaré un 
cas que em va agradar molt 
que tenia a veure amb la po·
bresa energètica. A Vitòria 
combatien la delinqüència de 
manera diferent, ja que la po·
licia agafava els delinqüents i 
quan li comentaven a l’ajun·
tament,  l’alcalde enviava els 
serveis municipals al seu do·
micili per veure per què ha·
vien comès el delicte. Llavors 
miraven si li faltava la llum, o 

falta és la voluntat política. 
Amb els recursos destinats a 
rescatar els bancs ens donava 
per cobrir la fam, les malalties 
i el que volguéssim. Molt em 
temo que aquesta voluntat no 
hi és i els que la tenen, com la 
ONU, no tenen cap tipus de 
poder per aplicar·ho.

Com valora la iniciativa 
d’Ada Colau de creació en 
un plaç de dos anys de la 
seva pròpia empresa comer·
cialitzadora d’electricitat?
La municipalització s’hauria 
de fer amb tot, començant 
per l’aigua, que ja es comença 
a fer a alguns llocs, i és una 
tasca immediata. La gran em·
presa catalana d’aigües és Ai·
gües de Barcelona, i ha estat 
en concessió il·legal durant 
100 anys. D’entrada crec que 
companyies com Endesa o 
Gas Natural haurien de ser 
nacionalitzades totes, no des·
privatitzar·les, si no fer·les 

OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

Parlem amb l’activista 
i economista Arcadi 
Oliveres sobre la po·

bresa energètica, un proble·
ma al qual hi veu culpables i 
els posa noms i cognoms. Als 
seus 73 anys es troba tot just 
en el seu primer any després 
de la jubilació. Gran peda·
gog, compta amb un gran 
reconeixement social.
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públiques directament. Les 
elèctriques són poders fàctics 
enormes i no ho faran, però 
s’hauria de fer. Els serveis pú-
blics han de ser de l’estat.

S’està veient que l’aigua és 
el nou or. Què n’opina de la 
municipalització de les ges-
tores de l’aigua a algunes 
ciutats?
Seran les guerres de l’aigua 
les que el dia de demà ens 
preocuparan. A curt termini 
és difícil de fer, però a llarg 
termini només es pot fer en 
la mesura en que hi hagi una 
població sensibilitzada. 

“Jo sóc partidari 
de la creació d’un 

impost genèric 
per a cobrir la 
totalitat de les 

necessitats socials”

Per què avui a Espanya hi ha 
instal·lada una potència que 
és més del doble de la potèn-
cia que necessitem a ple hi-
vern o a ple estiu?
Hi ha un tema que és el de 
l’energia elèctrica, que és 
transportable, però amb cer-
ta dificultat. Fa uns anys es 
va fer una gran maniobra, 
horrorosa, que va generar 
un problema que es deia la 
MAT, línies de molta alta 
tensió, que va preocupar 
molt a Girona. Es volia ca-
blejar amb cables molt po-
tents amb una potència molt 
forta. Es deia que no era ne-
cessari tanta potència per les 
necessitats de Catalunya, i es 
va dir que això provenia de 
la voluntat de França, que té 
dèficit energètic, d’exportar 
energia del Marroc. França 
viu fonamentalment de les 
nuclears, i com que conside-
ra que són perilloses, algunes 
les va portar al Marroc, i des-
prés transportava l’energia a 
França, passant per Girona.

“L’educació 
és la solució a 
la majoria de 

problemes 
del món”

Els governs haurien de des-
tinar una part dels pressu-
postos a reduir la pobresa 
energètica? 
Jo sóc partidari de la creació 
d’un impost genèric per a 

cobrir la totalitat de les ne-
cessitats socials. Aquest únic 
impost després es podria dis-
tribuir per sectors, per asse-
gurar el benestar social a tots 
els nivells.

Com es poden evitar situ-
acions com l’esperpèntic 
Cas Castor per evitar en-
carir la factura de la llum?
És difícil perquè aquestes 
companyies han tingut molt 
poder, però la situació s’hau-
ria de donar. L’educació és la 
solució a la majoria de pro-
blemes  del món. Així redui-
ríem la ignorància i reaccio-
naríem davant de coses així.

“El poble ha d’estar 
apretant sempre 
per a fer que les 

lleis es compleixin”

Aquest any a Finlàndia estan 
començant una prova pilot 
amb l’objectiu de poder im-
plementar un ingrés univer-
sal a tots els seus habitants. 

És possible fer el mateix 
a Catalunya en un futur?
Jo crec que sí, no tinc nú-
meros sobre la taula però sí 
que en tinc sobre un tema Al 
2007 es va aprovar a l’estatut 
revisat un dels articles que 
deia que hi haurà d’haver una 
renda, no universal, però en 
van dir “renda garantida de 
ciutadania”, que establís que 
cada grup familiar tindria 
dret a una renda garantida. 
En ella, la Generalitat pa-
garia el diferencial entre els 
ingressos que cobren i el sa-
lari mínim interprofessional. 
Això esta a l’estatut però mai 
s’ha aplicat. Unes 25 perso-
nes vam fer una ILP i vam 
aconseguir les 100.00 firmes 
requerides i vam presentar el 
projecte de llei al Parlament. 
Ens ho van admetre i amb el 
govern actual estem en un 
bon moment per aconse-
guir que ho apliquin. S’està 
a punt de fer. Això ho van 
calcular i era perfectament 
assumible. El poble ha d’es-
tar apretant sempre per fer 
que les lleis es compleixin.
Actualment, per a po-
der crear una renda uni-
versal a Catalunya caldria 
recaptar més impostos, 
i per això s’hauria de pu-
jar-los als que més cobren.
És difícil finançar-ho però 
amb una pujada d’impostos 
es podria fer.

Com abordaria Arcadi Oliveres 
la “crisi dels refugiats”?

Com creu que s'ha de 
gestionar aquesta crisi ?
Per començar, el responsa-
ble del problema és el Go-
vern d’Espanya. Jo he dema-
nat en 10 o 12 conferències 
l’empresonament immediat 
de Jorge Fernández Diaz. 
Aquest senyor és el respon-
sable de moltes morts. Vaig 
estar a Ceuta fa un parell de 
mesos i es va fer una taula 
rodona per parlar del cas 
del Tarajal, i els guàrdies ci-
vils deien allò de “yo defien-
do el pan de mis hijos”, uns 
arguments tan primaris…

“Quan venen els 
diem que no po-
den entrar, però 
ara Felip VI se 

n’ha anat a 
Aràbia Saudita a 

vendre armes”
Era horrorós. La responsabi-
litat, però, també és de l'Eu-
rozona, però sobretot de la 
legislació espanyola i la seva 
aplicació. Només el 2% de 
sol·licituds d’asil són accep-
tades. També serà fonamen-
tal  l’acceptació de la gent. 
Està molt bé la manifestació 
que es va fer, però aques-
tes persones acceptarien de 
debò tenir gent a casa seva?

Estempreparats com a 
societat?
Jo diria que estem empitjo-
rats. L’any 1978  set companys 
meus i jo vam crear l’Asso-
ciació Catalana de Solidari-
tat i Ajuda am els Refugiats. 
Ara encara existeix, i la vam 
crear perquè arribaven molts 
refugiats de les dictadures 
iberoamericanes. Calculo 
que unes 50.000 persones van 
arribar en aquell moment, 
i ara discutim si venen els 
10.000 a tota Espanya, això és 
impresentable. Hem generat 
un egoisme del “jo primer” i 
l’imbècil del Trump  fa el ma-
teix amb l”America first”, i per 
això hem empitjorat. Estàvem 
preparats, perquè ho vam fer. 
I després, més endavant, amb 
la guerra de Bòsnia, i també 
va venir molta gent. El que 
més ens ha perjudicat ha es-
tat l’arribada del capitalisme 
neoliberal, i això comença 
amb la Thatcher i el Reagan, 
cap als anys 80. Anàvem for-
ça bé fins l'arribada de Milton 
Friedman i els seus seguidors. 
La crisi actual ho ha agreujat 
però el canvi radical es va 
produir en aquells moments.

És preocupant l’agument 
de radicalisme a Europa?
Sí, i això ha de començar a  
canviar a l’escola, amb actes 
de solidaritat. Com no ad-
metem aquesta situació, no 
anirem bé. A Espanya no hi 
ha cap cooperació, no rep 
refugiats, només venem ar-

mes, això el que vulguis. Hi 
ha una deformació absolu-
ta i tenim molta perversió 
mental.  Quan venen els 
diem que no poden entrar 
i que són uns lladres, però 
ara Felip VI se n’ha anat a 
Aràbia Saudita a vendre ar-
mes, això és imperdonable.

“Hem empitjorat 
perquè hem gene-
rat un egoisme del 
“jo primer” i veiem 
l’imbècil del Trump 
fent el mateix amb 

l’America First”
També és un problema de 
competències?
És veritat que competènci-
es no en tenim, però capa-
citat de desobeir la tenim 
sempre. S’hauria d’haver 
agafat gent sense papers i se 
l’hauria d’haver entrat a lo-
cals municipals. A Catalu-
nya, l’any 1971 hi va haver 
el primer objector de cons-
ciència, i es va passar 5 anys 
de presó al Sàhara castigat. 
Al 2001 hi van haver 60.00 
objectors. D'una persona al 
1971 a 60.000 en 30 anys, 
hem d’anar mica en mica a 
desobeir en més aspectes.
Tinc confiança en la societat.
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“Tenim un parell d’em-
preses que fan les tapes 

de clavegueram de bona 
part d’Espanya i d’Eu-
ropa, amb presència 
en molts països”, diu 
Joan Margets, d’UEA 

Metall

Àngels Chacon i Joan Margets, dimecres en roda de premsa.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i la sectorial d’empreses 
metal·lúrgiques de la 

Unió Empresarial de l’Ano-
ia, UEAMetall, han anunciat 
aquest dimecres l’inici la se-
gona fase del Pla d’Acció del 
Metall a l’Anoia. Tal i com han 
avançat la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament, Àngels Chacón, 
i el representant de la UEA-
Metall, Joan Margets, aquest 
projecte suposa la suma d’es-
forços entre empresariat i 
administració amb l’objectiu 
comú de fer visible la potència 
i les capacitats d’aquest àm-
bit i, alhora, dotar-lo de més 
competitivitat. 
La UEA, amb el suport del 
consistori igualadí, va dur a 
terme durant el curs 2014-
2015 una primera anàlisi del 
sector per identificar-ne for-
taleses, debilitats, amenaces 
i oportunitats. Amb aquesta 
primera foto nítida, plasmada 
en el Pla d’acció pel sector del 
metall a l’Anoia, durant l’any 
passat les dues institucions ja 
van dur a terme unes primeres 
actuacions encaminades a di-
namitzar el sector. Ara, aquest 
2017, s’iniciaran els treballs 
conjunts que s’han d’acabar 
concretant en un seguit de 
mesures de promoció, forma-
ció de professionals, assesso-
rament i enfortiment que con-
tribueixin a impulsar aquestes 
empreses. 
I és que el metal·lúrgic és el 
sector industrial que més ocu-
pació genera a l’Anoia, per 
davant de qualsevol altre: 
aplega unes 300 empreses, 
comptant-hi el subsector del 
motor i altres materials de 
transport, que generen un vo-
lum de negoci de més de 650 
milions d’euros1 i que ocupen 
un total de 3.500 treballadors, 
el 27% de la comarca. Per tant, 
és un dels principals motors 
econòmics de l’Anoia, per bé 
que massa sovint passa desa-
percebut a ulls de molts. 

Línies del Pla d’Impuls 
Un cop realitzada la prospec-
ció, anàlisi i s’ha desenvolupat 
la primera fase de la iniciati-
va de dinamització del Metall 
anoienc, ara s’han fixat tot un 
seguit d’actuacions que aniran 
prenent forma en els següents 
mesos. A tall d’exemple, es 
vetllarà per adequar l’oferta 
formativa existent a Igualada 

a les necessitats de les em-
preses del sector, es tractarà 
de dotar el sector de major 
poder d’atracció pels joves –
facilitant així a les empreses 
la cerca de professionals amb 
la qualificació adequada–, es 
treballarà per ajudar la petita 
i mitjana empresa metal·lúrgi-
ques a obrir nous mercats i es 
promourà el treball en xarxa 
entre les empreses. 

Molts cursos de formació
Fins ara, la col·laboració entre 
l’Ajuntament i la UEAMetall 
ja s’ha plasmat en diverses ac-
cions concretes en diferents 
àmbits. En el de la formació, 
per exemple, dins del projec-
te Anoia Activa s’han dut a 
terme quatre cursos especí-
fics adaptats a les necessitats 
de perfils professionals que 
presenten aquestes empreses. 
Trenta persones van rebre 
formació, durant el període 
2015/2016, en Interpretació 
de plànols i Disseny Industrial 
i en Especialista en Logística 
Industrial. Onze d’aquestes 
persones es van inserir en em-
preses locals. Actualment, en 
el marc d’aquest mateix pro-
grama subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, 
s’imparteixen els cursos de 
Soldadura per elèctrode reves-
tit i Pneumàtica-Hidràulica 
amb la participació de trenta 
alumnes més. Així mateix, en 
el marc de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena s’està 
duent a terme el Curs de man-
teniment industrial, en què el 
40% dels inscrits ja han estat 
contractats per les empreses 
abans fins i tot d’acabar la for-
mació. 
En les onze reunions sectori-
als que la UEAMetall va or-
ganitzar durant el 2016 també 
es van abordar les mancances 
existents en formació contí-
nua, i ara mateix s’està treba-

llant en una millora curricular 
de la formació existent. Així 
mateix, fruit d’aquesta coope-
ració público-privada també 
es va organitzar a final de l’any 
passat un curs de programa-
ció en 3-D per als professio-
nals del sector metal·lúrgic, i 
aquest 2017 es començaran els 
següents cursos: Interpretació 
de plànols, Programador de 
màquines amb control numè-
ric, Soldadura Mig Mag i CNC 
fresador. 

300 empreses
Des de la UEAMetall, l’em-
presari del sector i membre de 
junta, Joan Margets, ha asse-
gurat que els anoiencs poden 
sentir-se totalment orgullo-

sos de les més de tres-centes 
empreses i tallers del sector 
metal·lúrgic de l’Anoia. “A 
l’Anoia hi estem produint pe-
ces metal·lúrgiques punteres 
a escala europea i global i, tot 
i que moltes vegades hi ha un 
desconeixement notable, els 
treballadors metal·lúrgics al 
costat de casa estan produint 
peces clau en multitud de 
camps, ja sigui l’automobi-
lístic, el sanitari, la seguretat, 
la construcció o el mobiliari 
urbà”, ha explicat. 
“Possiblement molts no ho 
saben, però a l’Anoia hi tenim 
fins a tres empreses capda-
vanteres a escala global en la 
fabricació de maquinària per 
fabricar maons i teules, i que 
exporten aquestes màquines 
a Itàlia, Portugal, el Perú, Mè-
xic, Algèria, Tunísia, Rússia, el 
Brasil, Marroc, la Índia, Polò-
nia, Bolívia, o el Paraguai. De 
fet, molts dels maons que es 
fabriquen a Algèria amb sorra 
del Sàhara es fabriquen gràci-
es a maquinària construïda a 
l’Anoia i, des de la UEAMetall 
creiem que n’hem d’estar or-
gullosos”, ha explicat Margets 
aquest dimecres en roda de 
premsa. “Així mateix, també 
és motiu per treure pit el fet 
de tenir un parell d’empreses 
que fan les tapes de clavegue-
ram de bona part de l’Estat i 
d’una bona part d’Europa; 
són empreses centenàries que 
fan milers de bancs, pilones, 
fonts, jardineres i altres peces 
del mobiliari urbà, jocs infan-
tils, mobiliari esportiu d’exte-
riors, i que tenen presència al 
Regne Unit, Estònia, Finlàn-
dia, Suïssa, Polònia o Nova 
Zelanda”. Margets ha recalcat, 
finalment, que la UEA, amb el 

suport de l’Ajuntament, s’han 
proposat a partir d’ara donar 
a conèixer públicament tot 
aquest potencial metal·lúrgic 
que atresora la comarca. 
Els darrers anys, a Igualada 
s’hi han desenvolupat plans 
per a impulsar dos dels sec-
tors econòmics considerats 
cabdals, com el de la pell i el 
del tèxtil, elaborats conjun-
tament per l’Ajuntament i les 
agrupacions empresarials més 
representatives de cadascun. 
En aquells dos casos, com a 
recordat Àngels Chacón, “es 
van projectar i avui són una 
realitat, iniciatives d’enverga-
dura que estan contribuint a 
fer més forts i més atractius 
aquells sectors; això és el que 
ens plantegem fer ara amb el 
metall”. 
En aquesta mateixa línia, ha 
avançat, el consistori treba-
lla actualment amb altres 
col·lectius, com el de les em-
preses TIC locals, i dotar-los 
també de més competitivitat. 
La voluntat, ha afegit, és que 
“aquests dos nous projectes 
estratègics, per la seva relle-
vància per al futur de la ciutat, 
assoleixin el màxim suport 
institucional en el marc 
del ple municipal i es garan-
teixi d’aquesta manera el seu 
desenvolupament els propers 
anys”. 

Magatzem de tapes del Grup Fàbregas d’Igualada.

Després del tèxtil i els 
curtits, es vol ara posar 

els cinc sentits en un 
sector d’àmplia tradició 

a la Conca d’Òdena, 
però que ha passat molt 

desaparcebut



El Consell de la Gent Gran debat 
sobre la prevenció de maltractaments

L’Escola Àuria, en el moment de rebre el premi. Foto: Joan Escue.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de la gent 
gran de l’Anoia va ce-
lebrar dijous 2 de març 

la seva vuitena assemblea a la 
seu del Consell comarcal de 
l’Anoia, a la plaça de Sant Mi-
quel d’Igualada. La trobada va 
començar amb la benvinguda 
del president del Consell de 
la gent gran, i del Consell co-
marcal, Xavier Boquete, que 
va explicar als assistents les 
obres que s’estan duent a ter-
me a la seu, amb l’objectiu de 
trobar nous espais per ubicar 
els diferents professionals i 
serveis. 
La secretària del Consell de 
la gent gran, Carla Casas, va 
recordar els avantatges que 
comporta participar en aquest 
òrgan i va ratificar els delegats 
i substituts de les entitats que 
en formen part i les persones 
que hi són a títol personal. 
Casas també va presentar la 
proposta de pla de treball del 
Consell per a aquest 2017.
El vicepresident, Enric Sen-
serrich, va parlar de la memò-
ria del Consell de la gent gran 
i dels objectius vigents de for-
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mació i informació, contribu-
ció a la promoció d’hàbits sa-
ludables de la gent gran de la 
comarca, promoció del Con-
sell de la Gent Gran de l’Anoia 
com a òrgan de participació i 
facilitació de l’associacionis-
me. Entre els punts tractats es 
va parlar de la necessitat de re-
alitzar formacions concretes i 
de curta durada, i visites d’in-
terès per la gent gran com han 
estat la visita al 4DHealth o 
el centre de dia Montserrat; i, 
sobretot, el desenvolupament 
de la campanya “Tracta’m bé” 
de prevenció de situacions de 
maltractaments que fomenta 

els bons tractes a les persones 
grans.
A banda de consellers co-
marcals i alcaldes, regidors 
i tècnics d’ajuntaments de 
la comarca van participar a 
l’assemblea representants de 
l’Esplai de gent gran de Ca-
laf, Gent Gran Montserrat 
Park, Fundació Privada Àu-
ria, Dones de les Tardes dels 
Dimecres, Associació de Gent 
Gran d’Igualada, Casal d’Avis 
d’Òdena, Associació de Gent 
Gran del Bruc, Associació de 
Gent Gran de Vallbona d’Ano-
ia i de la Federació de Jubilats i 
Pensionistes de CCOO.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Escola Àuria d’Igua-
lada va ser premiada 
al mSchools Mobi-

le Learning Awards 2017, 
uns reconeixements sota lel 
patrocini de Mobile Wor-
ld Capital Barcelona durant 
el Mobile World Congress. 
Aquests premis reconeixen 
els projectes més innova-
dors de docents i escoles de 
Catalunya a través de l’ús de 
la tecnologia mòbil a l’educa-
ció.
L’escola igualadina va pre-
sentar als premis la iniciativa 
“El Sistema Solar ensenyat 
amb un prisma molt dife-
rent”, en la categoria de do-
cents en la modalitat de “Mi-
llors experiències i propostes 
d’aula amb tecnologies digi-
tals”. Bàsicament es tracta de 
donar a conèixer els alumnes 
els planetes del nostre entorn 
a través de la realitat aug-
mentada. 
Àuria va rebre la menció 

L’Escola Àuria, premiada 
al Mobile World Congress

especial a l’experiència més 
inclusiva, ocupant el primer 
lloc d’entre un total de 114 
propostes.  
El premi pels docents gua-
nyadors del concurs serà un 
curs de tres dies impartit 

per l’European Schoolnet a 
Brussel·les.
Els alumnes del centre han 
treballat aquest any el Sistema 
Solar, mitjançant un ventall 
d’eines i aplicacions propor-
cionades pel seu professorat.



Les beques municipals per a estudiants 
universitaris divideixen l’Ajuntament
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El govern repartirà 
entre 500 i 800€ als 

estudiants de postgraus 
i màsters, en funció de 
les seves notes, però no  
als estudiants univer-
sitaris, com l’any pas-
sat, aduint que no ho 
permet la llei, però en 
canvi es fa Montbui

 i Vilanova

Ple municipal, la setmana passada.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l ple municipal de di-
marts passat va apro-
var unes beques per a 

màsters i postgraus. Les aju-
des, amb un import total de 
47.000€, es repartiran entre 
500 i 800 euros per família, 
depenent de les notes. Sens 
dubte, un alleujament per a 
l’economia de casa, però igual-
ment han ocasionat un veri-
table terrabastall al consistori 
igualadí. La raó no és altra que 
el govern de la ciutat, del PDe-
CAT, es nega a tirar endavant 
unes beques obertes, com va 
fer l’any passat, als estudiants 
universitaris i de formació 
professional -no només als 
de màsters i postgraus- justi-
ficant que això no és permès 
per la llei. 
Efectivament, el Ministeri 
d’Educació prohibeix que un 
estudiant rebi dues beques 
amb la “mateixa finalitat”. 
És a dir, no es poden rebre 
diners de diferents orígens per 
“transport” o per “matrícula”. 
La “trampa” que han fet altres 
administracions -la pròpia 
Generalitat però també ajun-
taments com Montbui o Vila-
nova- és que les beques per a 
universitaris es destinen a mo-
tius més genèrics com “la pro-
moció dels estudis superiors 
al municipi”, per exemple. Si-
gui com sigui, a Igualada no hi 
haurà ajuts per als estudiants 
universitaris, i això ha encès 
a l’oposició, especialment als 
partits d’esquerres.

ERC aporta un informe 
jurídic que desautoritza 
el govern d’Igualada
Esquerra Republicana va fer 
dilluns al vespre una roda de 
premsa en la que va aportar 
un informe jurídic en el que es 
desautoritza l’argumentari del 
govern municipal, tota vegada 
que afirma “hi ha més alterna-
tives que fan totalment viable 
poder oferir beques sense en-
trar en incompatibilitat amb 
la beca del Ministeri”, i aporta 
exemples de “beques que es 
facin per a una altra finalitat, 
com el foment de la cultura 
o l’educació”. Igualment ERC 
aportava una disposició legal 
de la Generalitat, que governa 
el PDeCAT, en la que s’auto-
ritzen beques de transport per 
als alumnes universitaris del 
Pirineu. 
D’aquí que el portaveu Jo-
sep Maria Palau qualifiqués 

dilluns “d’excuses de mal pa-
gador”, els raonaments del 
govern municipal, que “no 
donarà beques universitàries 
pura i simplement perquè no 
vol. Estem davant d’una qües-
tió clara de voluntat política, i 
res més”. Per a Palau el govern 
de Marc Castells “no té capa-
citat per identificar els proble-
mes dels igualadins, i la gota 
que ha fet vessar el vas és no 
ajudar a les famílies de més de 
700 igualadins que han d’anar 
a estudiar a fora”. 
ERC i JERC Igualada van re-
cordar que, a principis del 
2015, van proposar, sense èxit 
posterior, unes bases perquè 
l’ajuntament d’Igualada oferís 
beques transport pel 80% dels 
joves igualadins que  cursen 
estudis postobligatoris fora 
d’Igualada, d’entre 183€ i 916€ 
depenent de la renda familiar. 
El govern municipal actual va 
accedir a dotar l’any passat, de 
13.000€ del pressupost a be-
ques, però aquest any no ha 

volgut repetir la iniciativa.
Des de les Joventuts d’ERC, 
per boca del seu portaveu lo-
cal David Prat, s’afegia que 
“hi ha una línia de premis 
de 1000€ als 10 estudiants 
d’Igualada que treuen millors 
notes, obviant que aquests ja 
tenen moltes ajudes de pràc-
ticament totes les universitats, 
de la Generalitat, del Ministeri 
i d’entitats privades”. Les JERC 
asseguren que “aquells estudi-
ants que treballen i estudien 
potser no treuen les millors 
notes, però el seu esforç és im-
mens. Qui els ajuda a ells?”.

La CUP ho veu bé 
però vol que s’apliquin 
criteris de renda
Més a l’esquerra d’ERC, la 
CUP ha afirmat que “celebra” 
els ajuts municipals, però “la-
menta la manca de barems de 
renda per atorgar-los” i dema-
na que es mantinguin les be-
ques universitàries que es van 
fer l’any passat.
Els cupaires varen explicar 
durant el ple que “no trobem 
bé que cada estudiant de màs-
ter o postgrau rebi entre 500 i 
800 euros en funció dels crè-
dits matriculats però no es 
tingui en compte la capacitat 
econòmica de la seva unitat 
familiar”. 
La CUP tampoc està d’acord 
amb el que anomena “pre-
mis a l’excel·lència”, una nova 
iniciativa que “serà aprovada 
per decret d’alcaldia prope-
rament”, dotada amb 40.000€ 
per repartir entre 40 premis, 
adreçada als estudiants que 

obtinguin les millors qualifi-
cacions en la Selectivitat, FP 
de grau mitjà i superior, o 
estudis universitaris. La CUP 
considera aquesta iniciativa 
com “absolutament prescin-
dible, es premia amb 1.000€ a 
qui ja li van bé els estudis” i re-
corda que en els resultats aca-
dèmics “hi concorren molts 
altres condicionants socio-
econòmics al marge de l’esforç 
que els estudiants facin”. Per 
als dos regidors de la CUP, que 
van votar en contra de la inici-
ativa, caldria “pensar en altres 
maneres d’incentivar i millo-
rar el nivell educatiu de tota la 
població amb mesures més se-
rioses i menys encaminades a 
que l’alcalde es pugui fer fotos 
repartint premis i diners entre 
40 estudiants cada any”.

PDeCAT: “es tracta d’una 
aposta pel talent” i demana 
“no fer demagògia”
Per al govern del PDeCAT, 
“aquesta és una de les prime-
res  mesures d’ajuts als estudi-
ants per aquest any 2017  acor-
dades amb el grup municipal 
de Socialistes d’Igualada, ja 
que també durant aquest any, 
s’obrirà convocatòria per pre-
mis d’excel·lència i reconeixe-
ments acadèmics per universi-
taris i formació professional”. 
El  govern municipal recorda 
que el Ministeri d’Educació 
i la Generalitat ja promouen 
beques, i “aquest fet, fa que 
els ajuntaments que volen do-
nar ajuts als seus estudiants, 
hagin de tenir en compte el 
règim d’incompatibilitats, ja 

que sinó es podria posar en 
risc els ajuts que perceben els 
joves d’aquestes dues adminis-
tracions”. Amb aquests ajuts 
aprovats ara “s’aposta pel ta-
lent dels joves, per facilitar-los 
eines que els permeti especia-
litzar-se amb postgraus i màs-
ters, així com vol seguir apos-
tant per premiar l’excel·lència i 
reconeixement acadèmic, tant 
universitari com de formació 
professional”.
El  govern explica que per a 
tirar endavant aquesta inicia-
tiva s’han tingut en compte al-
tres ajuntaments, i “s’ha detec-
tat que alguns municipis  han 
deixat de donar aquests ajuts 
per aquestes incompatibilitats.  
Altres ajuntaments  han ha-
gut d’incorporar requisits per 
no ser incompatibles”, amb la 
qual cosa l’equip de Marc Cas-
tells “demana  a alguns grups 
de l’oposició que deixi den fer 
demagògia en  temes tan sen-
sibles com la renda de les fa-
mílies i la formació dels joves. 
Cal ser molt rigorosos i oferir 
oportunitats als joves”. 

ERC es mostra molt 
crítica amb la mesura, 
que ho veu una “manca 
de voluntat política”, i 
la CUP tampoc no veu 
bé que el govern vulgui 
fer uns “premis a l’ex-
cel.lència”, 40 premis 

de 1.000€ als 
millors estudiants



El conseller Comín, en un acte 
d’Esquerra sobre la salut pública

Dissabte a la tarda, 4 de març, 
Esquerra Republicana va cele-
brar l’acte central de la campa-
nya “La República que farem”, 
a l’auditori del Fòrum, al Cen-
tre de Convencions Interna-
cional de Barcelona (CCIB). 
Entre els 5000 participants hi 
havia més de 200 anoiencs.
L’acte, a més, també va tenir 
representació de la comarca 
amb la intervenció de la mem-
bre de l’executiva d’Igualada, 
Mònica Morros, com a repre-
sentant de les JERC, i que va 
fer una analogia del procés 
cap la independència com un 
vol amb globus, una metàfora 
molt igualadina.  
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Més de 200 anoiencs 
van participar en l’acte 
central d’ERC “La 
República que farem”

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 3 de 
març, va tenir lloc a 
l’hangar del Kiosk del 

Rec un acte obert a la ciutada-
nia amb la presència del con-
seller de Salut, Toni Comín, 
que va estar acompanyat per 
la diputada anoienca al Parla-

El grup municipal del PDe-
CAT, de l’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú, Neus Lloveras, 
ha entrat al registre de l’Ajun-
tament de la capital del Garraf 
pel proper Ple una moció a 
favor de la cocapitalitat com-
partida amb la resta de capi-
tals del Penedès, en el marc 
del futur desplegament de la 
Vegueria del Penedès, recent-
ment aprovada.
De la moció en destaquen tres 
punts: el compromís del trac-
te institucional en igualtat de 
condicions de les quatre capi-
tals del Penedès, que el Consell 
de Vegueria segueixi la fórmu-
la d’itinerància i seu comparti-
da i, finalment, que les futures 
delegacions i serveis territori-
als de la Generalitat de Cata-
lunya siguin distribuïts entre 
les quatre ciutats del Penedès 
de manera igualitària, tenint 
en compte les seves potencia-
litats presents i futures.
La moció té previst presen-
tar-se a la resta de capitals de 
les comarques del Penedès 
durant aquest present mes de 
març, tot demostrant que el 
PDeCAT recolza a nivell glo-
bal aquesta decisió presa des 
del Penedès amb el màxim 
consens i garantint la repre-
sentativitat a tota la Vegueria. 
Així mateix, es convida a la 
resta de forces polítiques a su-
mar-se a la moció.

El PDeCAT presenta 
a Vilanova i la Geltrú 
una moció per la coca-
pitalitat del Penedès

En el marc del Dia Internacio-
nal de les Dones, ERC Anoia, 
ha programat per aquest di-
vendres 10 de març, a les 19h, 
al restaurant Somiatruites, un 
debat que pretén posar sobre 
la taula la discriminació de 
gènere als mitjans de comu-
nicació i com avançar cap a la 
igualtat real. 
L’acte comptarà amb la pre-
sentació de l’informe de dades 
sobre la invisibilització de les 
dones als mitjans per part de 
Sílvia Casola, Sociòloga i re-
presentant de l’entitat On són 
les dones. I també amb la Po-
litòloga i membre de l’execu-
tiva d’ERC Igualada, Mònica 
Morros. D’altra banda, també 
hi haurà una “fila zero” for-
mada per dones periodistes de 
l’Anoia que explicaran la seva 
experiència.

ERC commemora el 
dia de la dona amb una 
xerrada avui sobre els 
mitjans de comunicació

ment, Alba Vergés, i el coor-
dinador de Creu Roja Catalu-
nya, Enric Morist. 
A l’acte, en una sala plena de 
gom a gom amb gent de tota la 
comarca i un ambient distès, 
Comín va posar de manifest 
el fet que l’accés universal al 
sistema sanitari és el principal 

dret que ha de tenir la ciutada-
nia i que estan treballant per a 
què així sigui. El conseller no 
va defugir de les millores que 
encara estan pendents en Sa-
lut però va posar de manifest 
que treballen incansablement 
perquè les desigualtats minvin 
cada vegada més. 

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

  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.



FirAnoia fa una crida a 
participar del certamen
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L’estació de tren estrena un punt de 
càrrega gratuït per a vehicles elèctrics

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’últim cap de setma-
na de maig el centre 
d’Igualada tornarà a 

omplir-se d’activitat comercial 
i cultural amb la celebració de 
FirAnoia. L’organització pre-
para una programació plena 
de sorpreses i crida a totes les 
entitats de la ciutat a partici-
par-hi aportant propostes i 
suggeriments. 
FirAnoia és durant tres dies 
el gran aparador de la ciutat i 
la voluntat és que sigui el mà-
xim representatiu del teixit 
associatiu, cultural i comerci-
al d’Igualada i comarca.  Amb 
aquest objectiu, l’organització 
treballa per a celebrar una 
edició per a tothom amb una 
oferta cultural i comercial di-
versa on el visitant trobi, per 

una banda, un gran ventall 
de propostes lúdic-culturals, i 
per altra banda, ofertes i ser-
veis d’empreses i comerços de 
proximitat.
Les entitats interessades a 
tenir un espai o en desen-
volupar una activitat durant 
els dies de FirAnoia poden 
posar-se en contacte amb 
Fira d’Igualada trucant al te-
lèfon 938040102 o general@
firaigualada.org. Les empre-
ses i comerços que també hi 
vulguin ser per donar-se a 
conèixer entre els milers de 
persones que durant tres dies 
visiten l’esdeveniment també 
poden sol·licitar informació.
FirAnoia, que enguany se ce-
lebrarà el  26, 27 i 28 de maig, 
està organitzada per Fira 
d’Igualada i compta amb el 
suport de l’Ajuntament.

REDACCIÓ / LA VEU 

F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) ha posat en 

marxa els punts de recàrre-
ga per a vehicles elèctrics de 
l’estació d’Igualada. La instal-
lació consta d’un aparell amb 
dos endolls per a dues places 
d’aparcament. Els punts de 
recàrrega permeten als usu-
aris d’FGC deixar connectat 
el vehicle elèctric a la zona de 
recàrrega de les estacions, mit-
jançant el sistema de targetes 
RFID LIVE, que és fàcil, intuï-
tiu i gratuït.
La instal·lació és fruit de 
l’acord de col·laboració, sig-
nat el març de 2015, entre el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat; Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya; 
el Clúster d’Eficiència Ener-
gètica (CEEC); el Clúster 
Railgrup; l’associació catalana 
promotora del vehicle elèctric 
Volt-Tour i les empreses Si-
mon, ImesAPI i Empark per 

Una quiniela de 14, 
premiada a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E n la quiniela de la jor-
nada 41 del 3 de març, 
un dels encertants de 

14 va segellar la butlleta a l’ad-
ministració, situada a la Ram-
bla Sant Isidre, 7 d’Igualada 

(Loteria Abadal). A aquest en-
certant li ha correspost un pre-
mi de 31.151,95 €. La butlleta 
la composaven els equips de 
primera divisió i els de la Copa 
francesa. Fa un any també es va 
donar un premi de la Primitiva 
de 44.000 €.

tal de realitzar un projecte pi-
lot d’instal·lació de punts de 
recàrrega per a vehicles elèc-
trics a diversos aparcaments 
de les estacions d’FGC per fa-
cilitar l’intercanvi modal. Les 
parades de Martorell Enllaç, 
Sant Cugat, Sant Quirze i Vol-
pelleres ja disposen d’aquests 
punts d’abastament.
El projecte, el qual ha estat 
sufragat per les empreses pri-
vades participants, pretén 
potenciar la intermodalitat a 
través de la col·laboració en-

tre les institucions públiques 
i el sector privat tant de l’àm-
bit empresarial com associatiu 
amb el foment d’una mobilitat 
més sostenible. Els punts de 
recàrrega enviaran informació 
en temps real per a conèixer 
l’estat de funcionament i dis-
ponibilitat de la recàrrega i 
serà consultable des del visor 
d’estacions de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN). Aquest 
mòdul de comunicació ha es-
tat impulsat per l’ICAEN en 
col·laboració amb Simon.

Bohigas fa un gran salt endavant en 
les vendes dels seus millors caves i vins
REDACCIÓ / LA VEU 

E l celler familiar de Ca-
ves Bohigas, situat a 
Òdena, ha tancat l’any 

2016 amb un nou increment 
de les vendes de productes de 
gama mitja i alta. En concret, 
Bohigas ha venut un 14% 
més de caves Reserva i Gran 
Reserva que l’any anterior, i 
un 36% més que fa dos anys 
(2014). Aquest augment es 
deu principalment al creixe-
ment de vendes als EEUU i a 

Espanya, que pugen quatre i 
dos punts, respectivament. 
Pel que fa a la facturació, el 
celler manté les xifres globals 

de l’exercici 2015. El lloguer 
d’espais per a casaments i ce-
lebracions s’ha incrementat 
en un 55%. Per països, Bèlgi-
ca continua essent el principal 
comprador de Bohigas, amb 
el 35% de la quota de mercat 
(el 2015 era del 40%), seguit 
dels EEUU, que ha pujat del 
18 al 22%, i Espanya, que ha 
passat del 17% al 19. En quart 
lloc, se situa Alemanya (9%), 
seguida del Regne Unit (5%) i 
Corea del Sud (3%).

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



Només un d’Igualada entre els quinze equips d’urbanistes que 
elaboraran propostes de futur del barri del Rec

Entre els escollits, 
hi ha estudis de Bèlgi-
ca, Holanda, València 
i la majoria, onze, de 
Barcelona. Tots ells 

rebran 4.000€ i tindran 
4 mesos per a fer el seu 
treball, fins que el jurat 
triï un guanyador per 

cada categoria

Una de les trobades del Consell del Rec.

REDACCIÓ / LA VEU 

U n jurat format per 
experts en arquitec-
tura i urbanisme, 

representants de l’Ajunta-
ment d’Igualada, del govern 
la Generalitat, i membres del 
Consell del Rec, van escollir 
aquest mes de febrer els 15 
equips finalistes que seran 
convidats a participar a la 
Consulta de projectes pel Bar-
ri del Rec d’Igualada, entre un 
total de 48 equips presentats 
al concurs. 
Per a la categoria d’Urbanis-
me i Connectivitat, el jurat ha 
escollit els estudis Buur Scrl 
de Lovaina (Bèlgica), Car-
les Enrich Giménez de Bar-
celona, Miquel Raja Borràs 
d’Igualada, Lorena Maristany 
Jackson de Barcelona i Jvants-
pijker Uar Bv de Rotterdam 
(Països Baixos). Per a la cate-
goria d’Edificació i Mixticitat 
d’Usos han estat seleccionats 
l’equip valencià Inventario de 
Arquitectura SL i quatre estu-
dis barcelonins: Ravetllat-Ri-
bas Slp, Ute: Jpam i Urban 
Facts, Esther Rovira i Map13 
Barcelona. Finalment, en la 
categoria d’Espai Públic i Pai-
satge s’han escollit Jordi Hen-
rich Monràs, Josep Miàs Gifré, 
Arriola Fiol Arquitectes SCP, 
Jansana-De La Villa-De Pa-
auw-Arquitectes Slp i Marcos 
Ruiz de Clavijo Cirajas, tots 
de Barcelona. A l’hora de fer 
la selecció, el jurat va tenir en 
compte criteris com l’experi-
ència del director o la multi-
disciplinarietat de l’equip. Tots 
quinze rebran una remunera-
ció de quatre mil euros i tin-
dran tres mesos per presentar 
un projecte de millora del bar-
ri del Rec d’Igualada. El jurat 
es tornarà a reunir per escollir 
un sol guanyador per a cada 
una de les tres categories.

Reunió del 
Consell del Rec
Aquest dijous passat es van 
donar a conèixer els guanya-
dors en una nova reunió del 
Consell del Rec a l’Adoberia 
Bella, un Consell on hi par-
ticipen una vintena de repre-
sentants d’entitats i agents so-
cioecòmics i institucionals de 
la Conca d’Òdena i que té com 
a objectiu acompanyar el pro-
cés ciutadà i fer el seguiment 
del procés participatiu de la 
Consulta de Projectes pel bar-
ri del Rec d’Igualada. Durant 
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la trobada, el Segon tinent 
d’alcalde i regidor de Qualitat 
Urbana Jordi Pont va presen-
tar també els detalls de la Jor-
nada Participativa que tindrà 
lloc el dia 25 de març.

Trobada pública 
el 25 de març
L’objectiu de la Consulta del 
Rec ha estat, des del seu ini-
ci, que els professionals de 
l’urbanisme i l’arquitectura 
coneguessin de primera mà la 
realitat del barri i les opinions 
i aspiracions dels veïns i els 
ciutadans per poder-les tenir 
en compte a l’hora d’elaborar 
les seves propostes.
És per això que  l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat per al 
dissabte 25 de març una Jor-
nada Participativa oberta a 
tothom i on hi participaran els 
15 equips seleccionats. Serà 
una sessió pensada perquè els 
arquitectes i urbanistes pu-
guin interlocutar directament 
amb els igualadins que els vul-
guin traslladar les seves opini-
ons i idees sobre el futur del 
barri. Tindrà lloc a l’Adoberia 
Bella de 10h a 13h i pot assis-
tir-hi tothom sense necessitat 
d’inscripció prèvia.
El projecte porta per títol 

“Repensant el barri del Rec” i 
es tracta d’un concurs d’ide-
es impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Cata-
lunya, i amb implicació activa 
de la ciutadania per tal de fer 
l’exercici col·lectiu d’ima-
ginar com ha de ser el barri 
més emblemàtic d’Igualada 
en un futur. L’objectiu és que 
la consulta generi noves ide-
es i que connecti el Rec amb 
projectes similars de recons-
trucció de barris industrials 
d’arreu del món.

El concurs d’idees 
“Repensant el barri 

del Rec” es basa en la 
implicació activa de la 
ciutadania per imagi-
nar-se com voldria que 
fos aquesta zona de la 
ciutat d’aquí uns anys

ENCÀRRECS AL TEL. 93 803 09 17
C/ Portal, 4   Crta. de Valls, 11   IGUALADA

www.agroigualada.com

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA

      1. Lectura i aprovació de l’ acta de la reunió anterior
      2. Presentació memòria 2016 i projectes previstos 2017
      3. Presentació estat de comptes 2016 i pressupost 2017
      4. Torn obert de paraula.

     Dia:   Dimarts, 28 de març de 2017
     Hora:  18:30h.  - 1a. convocatòria
         19:00h. -  2a. convocatòria

Lloc :  Unió Empresarial de l’Anoia
     Ctra. de Manresa, 131
  08700 IGUALADA
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El passat 22 de Febrer al 
Casal Cìvic Montserrat 
amb la col.laboració de les 
Dones de les tardes dels di-
mecres, els nens i nenes de 
la ludoteca van gaudir del 
carnaval, amb unes boni-
ques disfresses van desfilar 
seguits d’algunes disfresses 
d’altres entitats, d’individu-
als i de les Dones de les tar-
des dels dimecres. Després 
de berenar pa amb xocola-
ta, va començar el ball ame-
nitzat per el músic Santanè, 
petits i grans van gaudir de 
una divertida tarda.

En el Casal del Passeig, el diu-
menge dia 5 de març també 
van celebrar el Carnestoltes, 
amb una gran participació 
de disfresses, i que juntament 
amb el Ball de cada diumen-
ge va ser una gran tarda. En la 
mitja part es va fer la desfilada 
de les disfresses, en que un ju-
rat format per 15 persones del 
públic assistent van anar pun-
tuant cada un. En la mitja part 
es va fer el sorteig del pernil i 
del val per dinar dues perso-
nes entre tots els assistents.  
En la segona part es varen 
donar diplomes a totes les dis-

Mares del grup de lactància visiten la 
Residència Pare Vilaseca

El Consell Comarcal aprova un pla per estendre la igualtat 
a tots els àmbits de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va aprovar a la 
seva darrera sessió ple-

nària el Pla d’Igualtat comar-
cal de la Comarca de l’Anoia, 
una eina que pretén introduir 
el principi d’igualtat en totes 
les actuacions comarcals i mu-
nicipals.
El document, que ha de te-
nir vigència fins l’any 2021, té 
com a objectiu definir i orien-
tar les actuacions i les políti-
ques d’intervenció del Consell 
Comarcal de l’Anoia en matè-
ria de gènere i igualtat d’opor-
tunitats entre dones i homes.
El Pla comarcal d’Igualtat 
també suposa un nou marc 
de referència per facilitar als 
ajuntaments de l’Anoia l’apli-
cació de polítiques d’igualtat 
d’oportunitats entre dones 
i homes. Alhora, la iniciati-
va del Consell Comarcal vol 
aconseguir que els diferents 
ajuntaments es comprometin 
-dins de les seves competènci-
es- a aplicar la perspectiva de 
gènere i d’igualtat d’oportuni-
tats a l’acció municipal.
El document analitza el marc 
teòric i legal de la igualtat de 
gènere i analitza les dades 
sociodemogràfiques de la co-
marca. Entre les moltes con-
clusions s’hi aprecia un ma-
jor nivell de formació entre 

dones emprenedores.
Protocol comarcal per a 
l’abordatge de l’assetjament 
sexual o per raó de sexe en 
l’entorn laboral del Consell 
Comarcal de l’Anoia
El Consell Comarcal va donar 
llum verda, al mateix ple, al 
nou protocol per a l’abordatge 
de l’assetjament sexual o per 
raó de sexe en l’entorn laboral. 
Segons es va exposar, aquesta 
és la manifestació més patent 
de la desigualtat real que en-
cara hi ha a la nostra societat 

les dones joves que no es veu 
reflectit en el mercat laboral, 
un índex dependència major 
a la mitjana de les comarques 
de Barcelona i una majoria de 
llars monomarentals que afec-
ten a les possibilitats d’ocu-
pabilitat de les dones i que 
reverteixen en la necessitat 
d’ampliar les serveis públics 
de suport a la conciliació. 
El Pla s’estructura en sis ei-
xos diferents, que inclouen 
una diagnosi, l’inventari dels 
recursos existents i una sèrie 
de propostes d’acció. Els eixos 
són Promoció de les polítiques 
d’igualtat de gènere a l’Ano-
ia; Temps laboral, personal 
i familiar: conciliació i cor-
responsabilitat; Participació, 
visibilitat i apoderament; Vi-
olència contra les dones; Co-
educació i transmissió d’una 
cultura igualitària i Drets i 
qualitat de vida.
Les accions que es proposen 
per assolir els objectius de 
cada eix configuren un Pla 
d’Igualtat transversal, que 
pretén incidir des d’àmbits 
com l’educació, el mercat la-
boral o la vida quotidiana. 
Entre les mesures proposades 
hi ha crèdits temàtics a l’ense-
nyament secundari, l’impuls 
d’iniciatives com els bancs del 
temps, el suport a la inserció 
laboral de dones en risc d’ex-
clusió o l’assessorament per a 

i la prevenció i la interven-
ció en els estadis més inicials 
d’aquestes situacions a l’inte-
rior de la pròpia empresa en 
són les eines més eficaces
La prevenció de riscos labo-
rals mitjançant l’avaluació de 
riscos i la planificació d’ac-
tuacions preventives, la defi-
nició del Pla de prevenció, i 
la integració d’aquest dins la 
gestió quotidiana del Consell 
Comarcal, es plantegen ara 
també amb la finalitat de pro-
tegir eficaçment al personal 

A finals del passat mes de fe-
brer un grup de lactància for-
mat per 7 mares van fer una 
visita a la Residència Pare 
Vilaseca per compartir les se-
ves experiències amb les àvies 
residents d’aquesta residència 
gestionada pel Consorci Soci-
osanitari d’Igualada.
El grup de mares es reuneix 
habitualment a l’Espai Cívic 
Centre els dijous a la tarda 
per compartir inquietuds i 
aprenentatges, i van decidir 
visitar la residència per la 

Carnaval al Casal 
CÌvic Montserrat

fresses i el finalistes van ser: el 
tercer premi amb 50 € va cor-
respondre a Paula Campos, el 
segon amb 75 € per Antonia 
Machacón i el primer premi 
amb 100 € per Josep Vila.
La junta agraeix la gran par-
ticipació de disfresses, però 
també de públic en general 
en que feia goig la Sala Poli-
valent del Centre. Per motius 
familiars el Músic que tenia de 
ser-hi, no va poder, per això 
es va donar conèixer el Duet 
MARYAN que amb la seves 
bones veus i música va fer ba-
llar sense parar.

enfront l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe.
L’objectiu d’aquest protocol 
és facilitar informació sobre 
l’assetjament i la violència 
per raó de sexe en l’entorn 
de treball, com prevenir-lo, 
i com articular vies efectives 
de protecció i resposta en 
el marc de l’empresa d’unes 
conductes negatives que po-
den malmetre el clima labo-
ral i, sobretot, la salut física 
i mental de les persones tre-
balladores.

Carnaval al Casal del Passeig

vinculació d’una d’elles, que 
havia treballat en el passat a 
la residència.
La trobada va ser molt enri-
quidora i va permetre a les 
mares i àvies compartir ex-
periències i debatre sobre les 
diferències entre la materni-
tat i la criança actual i la que 
era habitual fa unes dècades. 
Les mares van portar els 
seus bebès, i la experiència 
va ser molt interessant i gra-
tificant, tant per a les mames 
com per a les àvies.
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L a sisena edició de la 
Fira de l’Ensenyament 
d’Igualada, que es va 

celebrar a l’antic Escorxador 
els dies 3 i 4 de març, va rebre 
1.800 visitants entre les dues 
jornades en què es va desenvo-
lupar. Aquesta era la primera 
ocasió en què l’esdeveniment 
se celebrava també en dissab-
te, facilitant que el poguessin 
visitar joves acompanyats de 
les seves famílies. Els visitants 
hi van trobar estands informa-
tius, xerrades i assessorament 
a la seva mida. La Fira, de pe-
riodicitat anual, s’adreça prin-
cipalment als joves d’Igualada 
i l’Anoia que es trobin entre 4t 
d’ESO i els 20 anys i que esti-
guin decidint els seus itineraris 
personals, acadèmics i profes-
sionals. 
En aquesta edició s’ha incre-
mentat el nombre d’universi-
tats i centres d’estudis supe-
riors, tant públics com privats, 
arribant a un total de 30 i 
destacant entre les novetats la 
presència de l’Escola de Turis-
me d’Andorra. També s’hi van 

aplegar 25 centres de formació 
professional i contínua i, per 
primer cop, cossos de segure-
tat i emergències, com Mossos 
d’Esquadra, Agents Rurals o 
Bombers de la Generalitat. La 
fira també ha tingut un caire 
més inclusiu, amb la presèn-
cia del Grup Àuria, oferint en 
aquest cas programes de for-
mació adaptada. Aquest 2017 
s’hi han desenvolupat més xer-
rades informatives i s’hi han 
tractat àmbits més diversos. 
També es proposava, com una 
altra de les principals novetats, 
un punt d’orientació persona-
litzada per atendre les consul-
tes de joves i famílies. Aquesta 
ha estat una iniciativa molt ben 
acollida que fa que, de cara a 
l’any vinent, el departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada ja valori augmentar 
el nombre d’orientadors. 

L’entitat considera que 
sobren raons econòmi-
ques i socials per mu-
nicipalitzar el servei

El darrer divendres 3 de 
març, l’entitat Aigua és 
vida Anoia va donar 

resposta a la pregunta “Mu-
nicipalitzem l’aigua a Igua-
lada?”. L’entitat, que va de-
nunciar al desembre de 2015 
que els municipis anoiencs 
d’Igualada, Vilanova del 
Camí i la Pobla de Claramunt 
no tenen contracte de con-
cessió amb l’empresa submi-
nistradora Aigua de Rigat, ha 
tornat a realitzar una xerrada 
participada amb la ciutadania 
anoienca per tal de respondre 
a la necessitat de municipalit-
zar el servei a Igualada, però 
també a Vilanova i la Pobla.  
Joan Carles González, mem-
bre d’Aigua és Vida Anoia, 
va obrir l’acte explicant el 
motiu de la xerrada i rea-
litzant un breu resum de les 
accions que han dut a terme 
en el darrer any. Seguida-
ment, Pau Ortínez, portaveu 
d’Aigua és Vida Anoia, va 

explicar en què consisteix la 
municipalització i va exposar 
les dades obtingudes de l’em-
presa Aigua de Rigat, amb les 
quals argumenta l’entitat que 
existeixen raons econòmi-
ques i socials suficients com 
per apostar per la munici-
palització el servei. Aigua és 
vida Anoia va tancar l’expo-
sició explicant quins serien 
el següents passos de l’entitat 
davant de la problemàtica de 
l’aigua, apostant clarament 
per la municipalització del 
servei.
Aigua és vida fa extensible el 
seu posicionament de muni-
cipalitzar el servei a Igualada 
a les dues poblacions afecta-
des per la irregularitat de no 
tenir contracte de concessió 
i asseguren que realitzaran 
aquesta xerrada a les dues po-
blacions afectades: Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt. Igualment, i atès que el 
problema de l’aigua és exten-
sible a totes les poblacions, 
també s’ofereixen a realitzar 
xerrades i col·laborar amb 
altres municipis anoiencs. 
La xerrada, que va durar una 
hora, va ser molt participada 
pel públic, el qual va ser assis-

tit per diversos regidors de la 
comarca.
  

Hi ha raons econòmi-
ques i socials per a la 

municipalització 
del servei

L’entitat defensa que la mu-
nicipalització del servei a 
Igualada no arribaria a cos-
tar 30 milions d’euros -com 
defensava Jordi Pont a l’ini-
ci- perquè els actius de l’em-
presa són de 12 milions i 
l’Ajuntament d’Igualada ja 

en posseeix el 32%. Per altra 
banda, des de que Agbar va 
entrar a l’empresa Aigua de 
Rigat, l’endeutament de la 
mateixa ha crescut un 20%, 
passant d’un endeutament 
d’entre el 30 i 40% al 60%. 
Per altra banda, Aigua és 
vida Anoia considera que 
els beneficis de l’empresa 
són suficients com per a que 
l’Ajuntament iniciï un estu-
di de municipalització, en 
la mesura en que Agbar ha 
guanyat més de 4 milions 
d’euros entre els anys 2008 i 
2015, amb un benefici anual 
mig de 500.000 euros.

1.800 visitants a la Fira 
de l’Ensenyament

Aigua és vida Anoia aposta per la municipalització Tretze persones 
acaben el Postgrau en 
Direcció de Recursos 
Humans a Igualada 

Bona nota, bon ambient, i so-
bretot bona metodologia de 
treball. Aquest seria el resum 
del què ha estat la primera 
edició del Postgrau en Direc-
ció de Recursos Humans i 
Desenvolupament de Compe-
tències cursat a Igualada. Una 
formació co organitzada per la 
Unió Empresarial de l’Anoia i 
la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de Barcelona i que 
ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Campus Universitari.
“M’ha semblat excel·lent el 
treball d’autoconeixement i 
desenvolupament de com-
petències personals que he 
pogut fer, una eina molt va-
luosa per al creixement per-
sonal i professional”, comenta 
una de les alumnes. En l’acte 
de clausura el president de la 
UEA, Blai Paco, va afirmar 
que “l’Anoia necessita profes-
sionals ben formats i un perfil 
clau són els professionals de 
l’àrea de recursos humans que 
han d’ajudar a les empreses a 
captar i retenir el talent que 
tant necessari és dins de les or-
ganitzacions”.

Boxcom, agència de co-
municació global amb 
seu a Igualada ha rea-

litzat, per segon any consecu-
tiu, el vídeo corporatiu de Mo-
bile World Capital en el marc 
del Mobile Wold Congress. 
El vídeo reflecteix el caràcter 
d’innovació i transformació 
digital a través del seu esperit 
empresarial. Mobile World 
Capital segueix confiant en 
Boxcom per a la realització 
del seu vídeo corporatiu. An-
teriorment les dues empreses 
ja han treballat plegades en 
altres projectes com Mobile 
Connect (amb projectes d’au-
tenticació) i MSchools (amb 
diversos vídeos de concepte i 
realització d’actes). El Mobile 
World Congress, que un any 
més ha omplert el recinte firal 
de la Gran Via, és la cita més 
important del món sobre tec-
nologia mòbil. Tal i com va 
explicar el director general 
de la GSMA (l’Associació que 
agrupa a la indústria mundi-
al del mòbil) Mats Granryd 
als mitjans: “El mòbil és una 

Boxcom realitza el vídeo corporatiu 
de Mobile World Capital

plataforma global que sosté la 
infraestructura de connectivi-
tat i l’accés a internet de dues 
terceres parts de la població 
mundial, i possibilita la con-
solidació de les noves econo-
mies digitals per a superar els 
reptes socioeconòmics”. 
Boxcom produirà dues webs 
internacionals del grup Borges 
d’altra banda, Boxcom després 
d’haver realitzat la web de pro-
ducte de la marca Borges i la 
seva implementació interna-
cional, ha firmat recentment 
la producció de dues pàgines 
webs worldwide per al Grup: 
Borges Professional i Ortalli. 

Borges Professional té com a 
objectiu ser un canal trans-
versal que inclogui la mostra 
de diverses marques del grup 
en el mercat global. D’altra 
banda, la nova web d’Ortalli 
transmetrà, no només a tra-
vés de continguts sinó també 
en el seu look&feel, els valors 
i imatge pròpia de la marca 
(Itàlia, Mòdena).Boxcom és 
una agència de comunica-
ció que ofereix conjuntament 
amb Rosebud, serveis d’iden-
titat corporativa, vídeo, web, 
community management, po-
sicionament web i tecnologia 
audiovisual aplicada.

La Fira, de 
periodicitat anual, 

s’adreça principalment 
als joves d’Igualada



S’HA DE PAGAR L’IMPOST DE PLUSVÀLUA  SI NO HI HA UN INCREMENT REAL DEL 
VALOR DEL TERRENY? LES SENTENCIES DEL TC DE 16-02-17 I 01-03-2017

L’atur segueix baixant (1581 persones al febrer) però encara cal 
crear més ocupació i de millor qualitat

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Un missatge implícit important: el sector financer es prepara 
per la independència, el que és molt positiu.

De CAT salen cada año entre 12 y 16 mM€ 
que no vuelven de ningún modo.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

SANTIAGO PORTILLO Advocat
@sportillolex

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

L ’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) popularment cone-
gut com “plusvàlua” fa tributar l’increment del va-
lor dels terrenys de naturalesa urbana per raó de la 

seva transmissió (venda, donació, herència, etc.), sense perjudici 
d’uns concrets supòsits  que la norma exempta, com és el cas de 
la transmissió de l’immoble entre cònjuges o a favor de fills  per 
sentència de nul·litat, divorci o separació del matrimoni. La fi-
nalitat és fer tributar per l’increment entre el valor al moment de 
l’adquisició (per exemple compra) i el del moment de la trans-
missió (per exemple vendre).  Però la realitat és que la quota a 
pagar no és el resultat d’un efectiu increment de valor del terreny 
entre la data d’adquisició i la de transmissió, sinó a partir del 
valor donat per l’administració en l’Impost de Béns Immobles  
(IBI) sobre el que aplica uns percentatges. La norma, el que fa 
és una espècie de ficció jurídica de tal que tota transmissió d’un 
terreny urbà genera un increment de valor subjecte a la tribu-
tació,  independentment que entre la seva prèvia adquisició i la 
nova transmissió s’hagi generat realment un increment de valor. 
Aquesta és la conclusió a la que ha arribat la recent Sentència del 
Tribunal Constitucional (TC) de 16 de febrer 2017 i en el ma-
teix sentit la més recent d’1 de març de 2017. Les sentències són 
fruit d’una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada a arrel d’una 
liquidació tributària de IIVTNU en el territori de Guipúscoa la 
primera i d’Àlaba la segona. El cas té causa doncs en l’import de 
plusvàlua del territori Històric de Guipúscoa i la norma Floral 
d’Àlaba, però entenc és extrapolable la interpretació essencial a 
l’ IIVTNU aplicable a la resta de l’Estat Espanyol: El Tribunal 
Constitucional no declara inconstitucional l’IIVTNU sinó certs 
articles sols en la mesura que fan tributar (pagar l’impost) en 

DAVID COS  
President d’Escola Sant Gervasi, sccl
President de Grup CLADE
@dcosg

DAVID COS EDUARD GRAELLSANTIAGO PORTILLO
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PREU I VALOR

M ’acabo de descarregar l’apli-
cació de factura catalana 
Abouit que, a través de l’es-
caneig amb el telèfon mòbil 

dels codis de barres dels productes que tro-
bem a les prestatgeries dels supermercats, 
facilita informació sobre la responsabilitat 
en la producció de cada article de consum. 
Segons l’estudi de la consultoria Nielsen 
(2015), el 40 % dels consumidors decla-
ra que estaria disposat a pagar més si els 
productes adquirits provinguessin d’em-
preses socialment responsables. Però els 
actes concrets de consum són molt íntims, 
i la presa de cada decisió es veu sotmesa a 
plantejaments discontinus d’ordre subcons-
cient i emocional. Bé que ho saben els reis 
del màrqueting. 
La cultura del consum responsable no es 
pot generar aïllada de la transformació cul-
tural de base de les persones. La tecnologia 
ens pot ajudar moltíssim a interconnec-
tar-nos i a disposar de la informació neces-
sària per transformar plegats el món, però 
cal que comencem a recuperar la cultura de 
l’esforç perquè tots plegats anem aprenent a 
identificar la gran diferència que hi ha en-
tre valor i preu. Si no comencem a distan-
ciar-nos de l’humanisme etnocentrista de 
base materialista-hedonista que hem anat 
deixant créixer al menjador de cada casa en 
els darrers setanta anys, el consumidor con-
tinuarà essent objecte i no subjecte.
Esdevenir responsable implica un augment 
del grau de consciència sobre el valor de les 
meves accions (tot un esforç). Fa por i pro-
voca mal de cap només de pensar-hi. Per 
això mirar cap a un altre lloc resulta tan fà-
cil. L’escenari general facilita aquesta evasió 
individual i col·lectiva. Recordem el famós 
discurs del Cap Indi Seattle dirigit a l’home 
blanc el 1854, evidenciant que les actuaci-
ons per a la sostenibilitat responen a la base 
cultural de cada societat. Just el mateix any, 
a l’altra costa del Estats Units, Henry David 
Thoureau, home blanc i ovella negra, pu-
blicava Walden, “La major part dels luxes i 
moltes de les anomenades comoditats de la 
vida no només no són indispensables, sinó 
que esdevenen un obstacle per a l’elevació 
de la humanitat.”  

H i ha una història que diu que un home va 
heretar un terreny. En veure’l, es va adonar 
que tenia una muntanyeta al bell mig que 
impossibilitava fer-hi cap construcció ni 

treure’n cap rendiment. Veient la situació, va decidir po-
sar-lo a la venta. Va passar el temps però ningú volia com-
prar aquell terreny, fins que un bon dia se li va atansar un 
jove que hi estava interessat. En demanar preu, l’home li 
va dir que l’hi regalava... que aquell tros de terra era inútil 
i no s’hi podia fer res. El jove va acceptar de bon grat, va 
muntar una pedrera i va començar a extreure pedra de 
la muntanya. Quan la muntanya va quedar del tot plana 
i el terreny es va convertir en un solar, el jove va comen-
çar a construir-se una casa amb els diners que havia fet 
de la venta de la pedra. M’agrada aquesta petita història 
perquè il·lustra molt bé en què consisteix  tenir esperit in-
novador: pensar en solucions/ oportunitats on els altres 
només veuen problemes. Avui en dia sembla que la inno-
vació només estigui reservada a empreses tecnològiques 
amb grans departaments d’I+D, però el cert és que hi ha 
moltes formes d’innovar i qualsevol empresa pot fer-ho.

ESPERIT INNOVADOR
EDUARD GRAELL Dissenyador industrial a Loop Innovació @eduard_graell

E. GRAELLS. PORTILLO D. COS

Exemples de grans innovacions són El Bulli, o el Cirque du 
Soleil. Fixem-nos-hi! Un restaurant  i un circ, dos negocis 
de sectors molt tradicionals que com a la història del prin-
cipi molta gent només va veure-hi les limitacions i va creu-
re que era impossible fer res de nou però que algú un bon 
dia va atrevir-se a reinventar. A diferència del que molta 
gent creu, no s’ha de ser un gran geni per innovar... La clau 
de la innovació són les idees, i tothom, per poc creatiu que 
sigui, és capaç de tenir idees. Algunes d’elles potser donin 
un tomb al negoci o al seu sector.
Per arribar a ser una empresa innovadora cal fer corpo-
ratiu aquest esperit; inculcar i incentivar aquest esperit a 
tot l’equip i convertir-ho en una tasca de tots i cadascun 
dels treballadors, ja que cadascú des del seu lloc de treball 
pot detectar necessitats diferents que altres companys no 
poden veure i aportar idees a partir de la seva pròpia ex-
periència.
A vegades, la innovació també pot venir de fora l’empresa. 
Recórrer als serveis de professionals externs pot ajudar en 
les tasques de detecció de noves necessitats, trobar idees in-
novadores o implementar-ne alguna que haguem tingut.   

situació on l’increment de valor és inexistent, és a dir, que és el 
que aquí ens interessa: el Tribunal Constitucional declara incons-
titucional pagar IIVTNV si no ha hagut un veritable increment 
de valor i, per tant, cal incloure aquesta possibilitat en la norma, 
fent així una crida al legislador perquè modifiqui la llei de tal que 
no tributin els supòsits d’inexistència d’increment de valor.  Vull 
aprofitar a dir que ja en Sentències de 21-03-2012 i 22-03-2012 
el Tribunal Superior de Catalunya va decidir que no tindrà lloc 
el fet imposable (el pressupost de fet per aplicar IIVTNU) si no 
s’acredita i es prova en termes econòmics i reals un increment 
de valor. Ateses aquestes sentències del Tribunal Constitucional, 
que jurídicament entenc extensives i aplicables a la Llei estatal de 
l’IIVTNU (que és l’aplicable a Catalunya) en allò relatiu a la in-
constitucionalitat si ha esdevingut un increment real de valor i, 
per tant, no procedeix pagament.  Tenim així oberta la porta tant 
a recórrer properes liquidacions com a reclamar aquelles satisfetes 
no prescrites (4 anys). Fer esment que el Tribunal Constitucional 
també té pendent de pronunciar-se en qüestions iguals planteja-
des en relació a la normativa estatal de l’IIVTNU (a Jerez) i és d’es-
perar ho faci en termes similars. El govern de l’Estat, segons fonts 
publicades, sembla que ja treballa en la reforma de l’IIVTNU i al-
guns grups parlamentaris han presentat una iniciativa parlamen-
tària per la devolució dels casos que han satisfet IIVTNU sense 
efectiu increment de valor, veurem però com queden aquestes 
anunciades intencions de reforma atès afecta de ple als ingressos 
dels ajustaments. Encara hi han alguns dubtes,  com el cas de l’im-
post pagat per raó d’equació per herència, però en general s’espera 
que ja des d’ara s’iniciïn un important nombre de reclamacions 
dels contribuents, recomanant-se que qui es consideri perjudicat 
les iniciï el més aviat per evitar prescripcions.  

La tecnologia ens pot ajudar moltíssim 
a interconnectar-nos i a disposar de la 
informació necessària per transformar 
plegats el món, però cal que comen-
cem a recuperar la cultura de l’esforç 
perquè tots plegats anem aprenent a 
identificar la gran diferència que hi ha 
entre valor i preu.

La quota a pagar no és el resultat 
d’un efectiu increment de valor del 
terreny entre la data d’adquisició i 
la de transmissió, sinó a partir del 
valor donat per l’administració en l’ 
Impost de Bens Immobles  (IBI) so-
bre el que aplica uns percentatges. 

Per arribar a ser una empre-
sa innovadora cal fer corporatiu 
aquest esperit; inculcar i incen-
tivar aquest esperit a tot l’equip i 
convertir-ho en una tasca de tots 
i cadascun dels treballadors
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REDACCIÓ / LA VEU

El proper dissabte, 11 de 
març, Igualada celebra-
rà la segona jornada de 

La Gran Plantada. La Xarxa 
per la Inclusió d’Igualada, for-
mada per l’Ajuntament i dife-
rents entitats i serveis, impul-
sa aquesta activitat, enfocada 
a plantar cara a elements com 
el racisme, la intolerància, la 
supèrbia i l’egoïsme i a estimu-
lar, en canvi, valors positius 
com la inclusió, la solidaritat, 
l’intercanvi, la cultura i l’apre-
nentatge. Aquest dissabte, dia 
4, s’ha celebrat la jornada prè-
via, amb un taller a Cal Font en 
què petits i grans han preparat 
boles nendo nango. Es tracta 
de boles de terra i llavors que 
s’elaboren manualment i que, 
posteriorment es llançaran en 

Igualada culminarà dissabte vinent, 11 de març, 
La Gran Plantada per la inclusió i contra la intolerància 

Aquest 4 de març ja s’ha 
celebrat la jornada prè-

via, amb un taller que ha 
servit per a preparar les 
llavors que se sembraran 

la setmana vinent 

un camp obert perquè germi-
nin i, amb el pas del temps, 
donin pas a nous arbres que 
representin aquests valors po-
sitius per a la societat. Aques-
ta segona jornada se celebrarà 
l’11 de març, a les 11h, a l’inici 
del camí de la Font de Can Ma-
sarnau, a Les Comes. Hi haurà 
actuacions musicals, esmorzar 
per als assistents i es llança-
ran les llavors en un terreny ja 
escollit, en una matinal que, 

com la d’avui, vol ser oberta 
a tothom i el més participada 

possible. Aquesta és una ini-
ciativa conjunta de l’Oficina 
Tècnica d’Inclusió i Cohesió 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
nombroses entitats i associa-
cions locals, com l’Associació 
Gitana de l’Anoia, el Centre 

El Centre Cívic de Fàtima 
d’Igualada celebra aquest any 
2017 el 22è aniversari de la 
seva posada en marxa, que es 
va produir el 1995. Com es fa 
anualment per aquestes da-
tes, els responsables del cen-
tre i les entitats i col·lectius 
que hi estan implicats han 
preparat un seguit d’activitats 
per aquest dissabte, dia 11 de 
març, que estaran obertes al 
barri i també al conjunt de 
la ciutat.  Al matí, entre les 
11 i les 14h, tindrà lloc una 
xocolatada, jocs gegants, un 
taller de cuina infantil, infla-
bles i diferents activitats per a 
totes les edats, especialment 
pensades per a gaudir en fa-
mília i per als més menuts. 

A les 12:30h es durà a terme 
la inauguració de l’exposició 
dels treballs fets per l’alum-
nat de l’equipament cívic. A 
la tarda, a les 17h, se celebra-
rà novament la iniciativa De 
collita pròpia, amb actuaci-
ons de totes les persones que 
al llarg de l’any participen 
en diferents classes, com ara 
dansa i balls, cant, gimnàstica 
o conversa en català i, com a 
final de festa, hi haurà pastís 
per a tots els assistents. En 
cas de pluja, aquesta activitat 
es desenvoluparà a l’auditori 
de l’Institut Pere Vives Vich. 
Aquestes activitats les coor-
dina el departament d’Entorn 
Comunitari de l’Ajuntament 
d’Igualada.  

El Centre Cívic de Fàtima celebra 
dissabte vinent el seu 22è aniversari

La unitat de genoll del  Ser-
vei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (COT) del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
composada pels doctors Xa-
vier Pelfort, Enrique Fernán-
dez, Hussein Berjaoui i Sergi 
Gil són els encarregats de 
dur a terme les intervencions 
quirúrgiques. Com ja s’ha 
publicat en altres ocasions, 
aquest és un projecte ano-
menat “Surgeon to Surgeon”, 
promogut per l’empresa Sur-
gival que està expandint les 
seves vendes arreu del món 
i on fins ara participen hos-
pitals de gran prestigi com el 
Parc de Salut Mar, Hospital 
Clínic, l’Hospital Germans 
Trias i Pujol o l’Hospital de 

Granollers. El projecte es va 
iniciar en el nostre centre 
fa uns dos anys aproxima-
dament i permet que cirur-
gians de diferents països 
visitin les instal·lacions de 
l’hospital i es formin en els 
aspectes més tècnics de la ci-
rurgia ortopèdica del genoll. 
Fins el moment, han visitat 
el centre cirurgians de països 
com Aràbia Saudí, Pakistan, 
Colòmbia, Egipte i la darre-
ra també eren originaris del 
Marroc. En aquestes visites 
els cirurgians intervenen 
pacients que necessiten una 
implantació de pròtesi de 
genoll. Aquest  procediment 
quirúrgic té una durada 
aproximada d’una hora i el 

L’hospital rep cirurgians del Marroc per conèixer 
com es treballen aquí les intervencions en el genoll

Islàmic d’Igualada, el Club 
Social Aidar, la Fundació So-
ciocultural Atlas, Dones amb 
Empenta, el Grup d’Acollida 
Océano, Coopera’t, el Con-
sorci Sociosanitari d’Iguala-
da, l’Associació per a la Reha-

Empresa jove i dinàmica en procés
 d´expansió internacional necessita incorporar

ADMINISTRATIU/VA 
de SUPORT per a DPT. COMPTABLE

Es requereix :
Formació grau superior FP Administratiu o equivalent i 
experiència en tasques de per�l comptable bàsic. 
Durà a terme tasques de processat de documents compta-
bles (factures, tesoreria i conciliació bancària, cartera 
d´efectes, comptabilitat general, preparació de dades 
�scals,..) També durà a terme altres tasques de suport admi-
nistratiu general. Valorable nivell mig d´anglès (mínim escrit 
i llegit)

S´ofereix :
Salari adequat al per�l sol.licitat + important paquet 
de bene�cis socials .

Interessats enviar CV a l´adreça de correu electrònic:  
administracion@intesis.com

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 
•

•

Workshop
de pell

Fes la teva funda amb pell pel 

teu diari amb butxaca pel mòbil

Horari: d’11 a 12 del matí

Gratuït

Places limitades

mètode de ràpida recupera-
ció (fast-track) que des de fa 
4 anys es va implantar al nos-
tre hospital permet realitzar 
3 intervencions en una jor-
nada i en un mateix quiròfan. 
L’ estada mitjana a l’hospital, 
utilitzant aquest nou proto-
col, ha permès reduir, a poc 
més de tres dies i els resultats 
fins el moment actual són ex-
cel·lents. Més de 500 pacients 
intervinguts de genoll ja s’han 
beneficiat d’aquest nou mè-
tode.El projecte “Surgeon to 
surgeon” reforça enormement 
el vincle del Servei de COT de 
l’Hospital d’Igualada amb al-
tres centres, tant a Catalunya 
com a la resta d’Espanya i de 
l’estranger.

bilitació del Malalt Mental de 
l’Anoia, El Centre d’Atenció i 
Seguiment a les Addiccions, 
el Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, la Fundació Sanitària Sant 
Josep, el Casal del Passeig i el 
Casal del Barri Montserrat.
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Una exposició de 
fotografies dels “sense 
terra” del Brasil i un 
documental amb la 

veu de les treballadores 
de les fàbriques de 
Filipines vindran 

aquest dissabte al Casal 
Popular “El Foment”.

Aquest dissabte 11 de 
març, a les 6 de la tar-
da un grup d’anoiencs 

presentaran la delegació de la 
ONG SETEM a Igualada. La 
delegació té per objectiu donar a 
conèixer les activitats de l’entitat 
al territori com ara les campa-
nyes de denúncia, la promoció 
d’alternatives i la generació de 
mobilització per a la transfor-
mació social. Però aquest acte 
no només comptarà amb la 
presentació de la delegació i de 
l’entitat sinó que a més portarà 
els testimonis de dues lluites 
del Sud, la del Brasil i la de les 
Filipines, a càrrec de dos grups 
de participants dels Camps de 

Solidaritat de SETEM. Aquests 
dos grups, han realitzat projec-
tes un cop tornats del seus vi-
atges per tal de fer visibles les 
desigualtats i les lluites que s’es-
tan duent a terme als països on 
han anat. El grup de Brasil, que 
compta amb l’anoienca Maria 
Claramunt, ens presentaran 
l’exposició de fotos que van dur 
a terme durant la seva estada, 
destinada a donar a conèixer 
la situació social i política del 
país mitjançant les converses 
mantingudes amb la gent del 
moviment dels “sense terra”. 

P rojecte Refugi, la inici-
ativa que s’emmarca en 
la nova àrea solidària de 

disseny=igualada, anomenada 
Gràfica Activa, ha tancat el perí-
ode de recepció de propostes 
gràfiques de diferents disciplines 
amb 165 inscripcions arribades 
d’arreu de Catalunya i de l’estat 
espanyol. La resposta dels profes-
sionals del disseny ha estat con-
tundent. La crida al talent gràfic 
des de disseny=igualada per 
la causa del drama humanitari 
dels refugiats ha rebut propostes 
de totes les províncies catala-
nes, però també han participat 
autors de València, Santander, 
Madrid, Almeria, Mérida o de la 
localitat francesa d’Strasbourg. 
El conjunt de les il·lustracions, 
grafismes o fotografies rebudes 
en format cartell sobre la proble-
màtica dels refugiats es podran 
veure en una exposició col·lec-
tiva que tindrà lloc al Portal del 
Llevador d’Igualada, entre el dies 
28 d’abil i 16 de maig. D’aquesta 
mostra s’en farà un catàleg origi-
nal i s’imprimiran postals indi-
viduals que ja es poden reservar 
a través de la plataforma www.

coopfunding.net, aportant uns 
donatius determinats. Tots els 
fons recaptats aniran destinats a 
Creu Roja Anoia en recolzament 
per la seva labor en l’acollida de 
refugiats. Totes les obres que es 
rebin a partir d’ara, seran visibles 
a la pàgina web dissenyigualada.
com/graficaactiva. 

Jornada de presentació
La presentació pública del catà-
leg i l’exposició tindrà lloc el 22 
d’abril a la Bastida d’Igualada, 
en una jornada farcida d’actes 
culturals amb l’objectiu de pro-
moure i donar a conèixer aques-
ta iniciativa per tal d’aconseguir 
el màxim de donacions possibles 
per la causa. Una xerrada amb 
la presència de Pallassos sense 
Fronteres que compartiran ex-
periències durant l’estada en el 
camps de refugiats, un debat en-
torn el disseny fins socials i soli-
daris , i un concert a càrrec del 
duet barceloní de folk, Càlido 
Home. Durant la Diada de Sant 
Jordi s’habilitarà una parada de 
disseny=igualada, on també es 
podran fer donacions i obtenir 
com a recompensa el catàleg i les 

postals. De totes les obres rebu-
des, se’n destaca la participació 
especial de Abdulazez Dukhan, 
un noi sirià de 18 anys que s’ha 
vist obligat a abandonar Homs, 
la seva ciutat natal, per causa 
de la guerra, i des del febrer de 
2016 que va arribar a Grècia 
amb al seva família viu com a re-
fugiat en diferents campaments. 
En la seva pàgina de Facebook 
“Through refugees eyes” expli-
ca que dir la veritat és el primer 
dret que van perdre amb la guer-
ra, i per aquest motiu, va voler 
mostrar la realitat esfereïdora 
que estaven vivint a través de 
la fotografia per transmetre a 
tot el món la situació que estan 

vivint milers de persones. “Les 
nostres esperances, les nostres 
somriures, el nostre patiment, 
les nostres vides, tot està aquí, 
explicant el més veraç possible”, 
són paraules de l’Adbulazez. El 
fotògraf i dissenyador sirià ens 
ha fet arribar algunes de les se-
ves obres dissenyades des de el 
camp de refugiats, on viu. Les se-
ves obres es podran veure també 
exhibides a l’exposició col·lecti-
va i s’inclouran en el catàleg. 
Projecte Refugi és el primer 
projecte de nova línia de dis-
seny=igualada, anomenada 
Gràfica Activa que neix amb 
la voluntat de generar activi-
tats amb fins solidaris. 

El projecte refugi rep 165 obres artístiques d’arreu 
i inicia una campanya per recaptar fons

El grup a l’Anoia d’Amnis-
tia Internacional farà demà 
dissabte a les 18.00h un 
acte davant de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquest acte està 
inscrit dins de la campanya 
#Inauguramos Ciudad i es 
farà de manera simultània 
amb d’altres ajuntaments 
d’arreu de l’Estat Espanyol. 
Es tracta de fer un simula-
cre d’inauguració d’Iguala-
da com a ciutat acollidora 
de refugiats; es farà un par-
lament per part del regidor 
de Cooperació Fermí Cap-
devila on es farà referència 
al nombre de refugiats i a la 
feina que fa l’ajuntament per 
l’acollida d’aquests. Seguida-
ment parlarà un represen-
tant del grup i, finalment, 
es procedirà a inauguarar la 
ciutat acollidora tallant una 
cinta, tal com fan en diver-
ses poblacions quan es fa 
una inauguració en qualse-
vol acte públic per part de 
l’alcalde o alcaldessa de torn.

Demà dissabte, 
acte d’Amnistia 
Internacional a 
Igualada

El 25 de març torna la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes 
Amb les inscripcions obertes 
des de ja fa uns dies, la 2a Jor-
nada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades presenta ara 
el programa d’actes. L’activitat 
es durà a terme el proper 25 de 
març durant tot el dia a la ciutat 
d’Igualada. Es tracta d’un es-
deveniment de referència tant 
a nivell català com estatal en 
que les plantes anomenades po-
pularment “males herbes” i les 
varietats agrícoles tradicionals 
en desús són les protagonistes. 
L’activitat està organitzada pel 
Col·lectiu Eixarcolant amb la 
col·laboració de la Universi-
tat de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comar-
cal de l’Anoia i la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu de la 
Jornada és donar veu als conei-
xements tradicionals de la vege-
tació i demostrar que en aquest 
patrimoni col·lectiu s’hi troben 
les bases per avançar vers una 
agricultura més sostenible, una 
alimentació de qualitat, i un 
entorn rural dinàmic que con-
tribueixi a la preservació dels 
valors naturals i culturals. El 
programa de la Jornada duplica 
de llarg les activitats realitza-
des a la primera edició i reu-
neix els principals referents del 
sector, alguns vinguts fins i tot 

de la resta de l’estat. S’hi com-
binen tot tipus d’activitats, on 
els visitants podran descobrir 
des de diferents perspectives 
quins són els usos alimentaris 
d’aquestes espècies oblidades. 
Tindran lloc 10 sessions de tasts 
de productes elaborats amb 
plantes silvestres i varietats tra-
dicionals, 10 xerrades tècniques 
on formar-se sobre la temàtica, 
28 presentacions de projectes 
on descobrir què es fa actual-
ment amb aquestes espècies, 
una fira + tastafira de productes 
silvestres i varietats tradicionals 
amb més de 50 parades, 16 ta-
llers per experimentar, un dinar 
silvestre deliciós, una sortida 
etnobotànica per conèixer de 
prop aquestes plantes, un espai 
on aprendre directament del 
avis, exposicions de plantes i 
llavors, activitats de descoberta, 
diferents restaurants on degus-
tar plats silvestres, una trobada 
sectorial, i cinc demostracions 
i degustacions de cuina. Activi-
tats, totes elles, que no deixaran 
indiferent a ningú. Tota la in-
formació i el programa detallat 
d’aquesta Jornada està disponi-
ble a la pàgina web www.eixar-
colant.cat, on es poden realitzar 
les inscripcions per aquelles ac-
tivitats que ho requereixin.

Presentació de la delegació de Setem a 
Igualada: “la lluita al Brasil i a Filipines”

Per altra banda, el grup de Fi-
lipines, ens portaran un docu-
mental “The voice of workers” 
que han realitzat a través de 
material que van enregistrar 
durant la seva estada a la illa 
de Luzón. Aquest documental 
ens porta la veu, en primera 
persona,  de les persones que 
viuen explotades per les grans 
multinacionals e la indústria 
tèxtil i electrònica.  Després del 
documental comptarem amb 
alguns dels participants del 
camp per tal que ens expliquin 
la seva experiència. 
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La proposta arriba a 
través de la iniciativa 
ciutadana Anem a mil 
que lluita per salaris 

dignes

E l ple  del Consell Co-
marcal de l’Anoia ha 
aprovat una moció 

per avançar durant aquest 
mandat cap a l’objectiu 
d’assegurar que els sala-
ris del seu personal no si-
gui inferior als 1000 euros 
mensuals. L’ens comarcal es 
compromet així a informar 
de les mesures adoptades 
per fer possible aquest ob-
jectiu, i a treballar amb les 
empreses del municipi i les 
empreses que es presentin 
a licitacions públiques per 

tal de millorar les condici-
ons salarials dels treballa-
dors, tenint el salari mínim 
de 1.000 euros. El Consell 
comarcal també es com-
promet a fer arribar aquest 
acord a l’associació Anem a 
mil, a tots els grups parla-
mentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Co-
marques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. La 
plataforma Anem a mil és 
una iniciativa ciutadana que 
té per objectiu aconseguir 
un salari digne per a totes 
les persones del país. L’en-
titat denuncia que el salari 
mínim interprofessional, 
fixat pel govern espanyol 
en 707,60€, és insuficient 
per cobrir les despeses mí-
nimes a les quals ha de fer 
front una persona per poder 

El Consell Comarcal de l’Anoia treballarà perquè el 
salari mínim del seu personal sigui de mil euros

Entrem al mes de març, ens 
apropem al tercer trimestre del 
curs  i, amb aquest, un moment 
important on els i les joves es 
plantegen: Què faré a partir 
d’ara? Des de l’Oficina Jove de 
l’Anoia es vol complementar 
tota la tasca d’orientació aca-
dèmica i s’ha impulsat les Mi-
ni-Fires de l’Ensenyament. Es 
tracta d’una fira itinerant pels 
instituts de la comarca, dina-
mitzada per les tècniques de 
joventut de l’OJ, on es posa a 
disposició dels alumnes de ter-
cer, quart d’ESO i Batxillerat 
tota l’oferta formativa d’estudis 
postobligatoris (PFIs, Cicles 
Formatius, proves d’accés a la 
universitat, notes de tall, pon-
deracions, graus universitaris, 
beques i altres aspectes pràc-
tics referents a les preinscrip-
cions, matrícules, centres, vies 
d’accés, etc.). L’objectiu princi-
pal és donar una atenció per-
sonalitzada als joves per tal de, 
tenint en compte els recursos 
que tenen al seu abast, facili-
tar-los la seva elecció i acom-
panyar-los en el procés de de-
finir els seu objectiu acadèmic. 
A més, com a novetat d’aquest 
any, també es comptarà amb 
la Mini-Fira de la Mobilitat 
Internacional de la mà de l’as-
sessora de Mobilitat Internaci-
onal de l’Oficina Jove, oferint 
als i les joves de la comarca 
informació, orientació i asses-
sorament sobre viatges i esta-
des a l’estranger, ja sigui per 
motius acadèmics, laborals 
o d’oci. El cicle de mini-fires 
s’iniciarà el proper 9 de març 
fent parada l’INS Montbui i 
continuarà el 10 a l’INS Pla 
de les Moreres a Vilanova del 
Camí, el 27 al SES Vallbona, 
el 28 a l’INS Molí de la Vila a 
Capellades  i el 5 d’abril a l’INS 
Alexandre de Riquer a Calaf. 
Per qualsevol dubte els i les 
joves i les seves famílies es po-
den posar en contacte amb el 
servei d’Assessoria Acadèmica 
trucant al 93.805.15.85 ext.4, 
enviant un correu electrònic 
a anoia@oficinajove.cat o bé 
enviant un missatge de What-
sapp al 679.964.669.

Tret de sortida a les Mini 
fires de l’ensenyament als 
instituts de la comarca

desenvolupant unes determi-
nades mesures, poden adoptar 
el segell de qualitat “Q de festa!”. 
Tal i com ha explicat aquest 1 de 
març el tinent d’alcalde d’Entorn 
Comunitari, Fermí Capdevila, 
Nits Q Igualada vol ser un pro-
grama d’intervenció educativa 
en espais d’oci nocturn. Altres 
municipis que ja en formen part 
han desenvolupat, per exemple, 
campanyes per la responsabili-
tat en el consum d’alcohol, per 
sensibilitzar sobre els efectes 
perjudicials de les drogues o 
per evitar actituds sexistes vers 
les dones. Els agents implicats 
en aquest camp treballaran ple-
gats per aconseguir a la capital 
de l’Anoia entorns més segurs, 
atractius, saludables i de quali-
tat en l’àmbit de l’oci nocturn i, 
més concretament, impulsant 
accions divulgatives, educatives 
i de conscienciació en locals 
d’oci i en cites com la Festa Ma-
jor, les revetlles, el Cap d’Any, o 

Igualada se sumarà a la iniciativa Nits Q per a 
garantir millors espais d’oci nocturn

viure. Detallen que les ins-
titucions europees conside-
ren aquest sou injust i que 
aquestes recomanen aug-
mentar-lo en més d’un terç, 
per tal de garantir un nivell 
de vida decorós als treba-
lladors i les seves famílies, 
tal i com exigeix l’article 4.1 
de la Carta Social Europea, 

que recomana un salari mí-
nim equivalent al 60% del 
salari mitjà del territori. A 
Catalunya, apunten, el sa-
lari mig al 2015 va ser de 
2.136,5 euros, segons dades 
de l’INE difoses a mitjans de 
març. Això situaria el salari 
mínim recomanat a Catalu-
nya en 1.098,77 euros per 14 
pagues.

els concerts i festivals musicals 
que se celebren al llarg de l’any. 
En aquesta línia, es preveu la 
creació d’una taula de partici-
pació al voltant de l’oci nocturn, 
d’on han de sortir aquestes ini-
ciatives consensuades per part 
de tots els agents implicats, com 
poden ser institucions, establi-
ments, entitats juvenils i cultu-
rals o cossos de seguretat, entre 
altres. Per tal de posar en marxa 
Nits Q Igualada, des del depar-
tament de Sanitat i Salut Pública 
i l’Observatori sobre Addiccions 
a l’Anoia ja s’ha demanat la col-
laboració als 
agents relacionats amb l’oci, la 
cultura i la participació de la 
ciutat, convocant-los aquest 
mes de març a una presentació 
del projecte i, a continuació, es 
treballarà en la constitució de la 
taula de participació que ha de 
generar les primeres mesures, 
adaptades a la realitat jove i de 
l’oci nocturn de la ciutat.  

L ’Ajuntament d’Igualada 
se suma, des d’aquest any 
2017, a la iniciativa Nits 

de Qualitat o Nits Q. Aquest és 
un projecte impulsat pel depar-
tament de Salut, la subdirecció 
general de Drogodependències 
i l’Agència de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya que vol 
garantir la prevenció i la reduc-
ció de riscos en el context de l’oci 
nocturn. És pioner a nivell euro-

peu i forma part de Party+: Eu-
ropean Network for Safer Party 
Labels, una xarxa que vincula 
projectes d’arreu de Catalunya 
i de diferents ciutats d’Europa, 
com ara París, Brussel·les i Zu-
ric, que també ofereixen serveis 
afegits de qualitat en l’oci noc-
turn. Fins aquest moment ja s’hi 
han adherit nombrosos ajun-
taments del país i establiments 
i esdeveniments privats que, 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

A vui divendres 10 de 
març, a les 18:30, a la 
plaça de l’Ajuntament 

es celebrarà el primer Ple ciu-
tadà de la Pobla de Claramunt. 
Aquesta reunió veïnal, serà la 
primera de les dues sessions 
anunciades pel 2017 com a 
resposta a la retallada de Plens 
Ordinaris de l’Ajuntament. 
Aquesta convocatòria no ha 
estat lliure d’entrebanc, tics 
autoritaris i negatives, fins ar-
ribar al punt que els organitza-
dors  han  hagut de comunicar 

al  departament d’interior de 
la Generalitat la concentració 
per poder exercir el dret fona-
mental de reunió que negava 
la junta de govern de l’Ajunta-
ment tant en els recintes mu-
nicipals com en la utilització 
de la plaça de l’Ajuntament, la 
plaça de tots i totes. 
Els regidors  de Participa#vo-
lemunapoblamillor, Junts per 
la Pobla i ERC; el passat  3 de 
febrer  van anunciar el seu des-
acord en l’aprovació de la mo-
dificació de la periodicitat de 
plens aprovada pels regidors 
de l’equip de Govern (CiU), 

Avui divendres, primer ple ciutadà a la Pobla
deixant un ple de l’ajuntament 
cada 3 mesos, un total de 4 
plens ordinaris al llarg de tot 
l’any.  En aquesta mateixa roda 
de premsa es va anunciar la 
creació d’uns plens ciutadans 
per tal de contrarestar aquesta 
decisió, i que la primera sessió 
es realitzaria el divendres 10 
de març.  Es va sol·licitar suc-
cessivament el teatre de l’Ate-
neu Gumersind Bisbal, el tea-
tre Jardí, la sala de Plens  fins 
arribar a l’extrem de sol·licitar  
la plaça de l’Ajuntament rebent 
continues negatives a totes les 
sol·licituds  per part de l’equip 

de govern, fins hi tot a l’espai 
públic de la plaça de l’Ajunta-
ment. Tots aquest entrebancs 
i la programació d’un acte el 
mateix dia i mateixa hora per 
part del equip de govern, no 
ha fet desistir la ferma decisió 
d’obrir el diàleg amb els pobla-
tans/poblatanes i per evitar la 
coincidència d’horaris i fer-
los triar s’ha avançat l’horari 
del Ple ciutadà a 2/4 de 7 de 
la tarda. 
L’acte consistirà en la presen-
tació d’una moció per part 
de cada un dels grups politics 
presents a l’ajuntament, s’obri-

rà un període pel posiciona-
ment de la resta de grups  i 
la participació del públic i fi-
nalitzarà cada punt amb una 
votació dels regidors presents. 
Al acabar  totes les mocions 
proposades pels grups s’obrirà 
un ampli torn de paraula pels 
assistents. Tot finalitzant l’ac-
te a 3/4 de 8 del vespre. Dels 
resultats d’aquest plens poden 
sortit reflexions i fins hi tot 
compromisos que es poden 
veure refermats per mocions 
o propostes als propers plens 
de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a delegada territorial 
del Govern de la Ge-
neralitat a la Catalunya 

Central, Laura Vilagrà, va vi-
sitar, el dimarts 28 de febrer 
al migdia, la Pobla de Clara-
munt. Vilagrà va ser rebuda 
a l’Ajuntament per l’alcalde, 
Santi Broch, i regidors de 
l’equip de govern.
Aquesta trobada forma part 
de les visites que la nova de-
legada està fent per diferents 
ajuntaments de la comarca per 
entrevistar-se amb els alcaldes 
i conèixer de primera mà els 
projectes i les necessitats de 
cada municipi. En la reunió 
amb l’alcalde i l’equip de go-
vern poblatà, Santi Broch li va 
exposar alguns dels projectes 
en què s’està treballant, com 
la connexió entre els dos apar-
caments públics de Sant Gal-
deric i de la Mare de Déu de la 
Llet, la urbanització del carrer 
de Josep Jové o el projecte del 
Parc Fluvial de l’Anoia.

A més d’aquestes actuacions, 
el màxim representant del 
Consistori poblatà va fer espe-
cial incidència en el projecte 
de construcció d’una rotonda 
a l’entrada del polígon dels 
Plans d’Arau en l’encreuament 
amb la C-244. Santi Broch va 
comentar la importància de 
poder tirar endavant aquesta 
obra, ja que és un “punt on 
s’han produït alguns accidents 
i és perillós”. La Generalitat 

ja va fer una primera propos-
ta però el cost és molt elevat, 
segons va explicar l’alcalde. La 
delegada va afirmar que farà 
gestions per saber com està el 
tema.

La delegada territorial del Govern a 
la Catalunya Central s’interessa pels 
projectes de la Pobla de Claramunt

Aquesta trobada forma 
part de les visites que la 

delegada està fent 
pels municipis 
de la comarca

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Sala d’Exposicions de 
la Pobla de Claramunt 
acull, un any més, una 

col·lecció d’imatges procedents 
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM). La mostra, organitza-
da per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, s’inaugurarà 
el diumenge 12 de març, a la 
1 del migdia, i es podrà visitar 
fins al diumenge 26 d’aquest 
mateix mes.
A l’exposició es podran veure 
imatges dels esdeveniments 
que han tingut lloc al municipi 
durant el 2016. També hi haurà 
uns plafons amb instantànies 
de fa trenta anys i de temps 
passat. Enguany entre les foto-
grafies antigues hi haurà una 

petita joia: unes imatges de 
l’antiga fàbrica de cal Patera, 
quan era colònia tèxtil de la 
família Font Gras, cedides per 
la família Sopeña Font-Gras a 
través del Museu Arxiu de Vi-
lassar de Dalt.
L’Arxiu Fotogràfic Municipal 
compta, actualment, amb al 
voltant d’unes 18.400 instan-
tànies. Del fons en té cura, de 
manera desinteressada, el po-
blatà Andreu Miquel. L’AFM 
està ubicat a la masia de can 
Galan i està obert els dimecres, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre.
La col·lecció fotogràfica es po-
drà visitar de dilluns a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 
8 del vespre, i els diumenges, 
de les 12 a les 2 del migdia. 

Col·lecció d’imatges de 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal
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MONTBUI / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es va celebrar per 
partida doble la festa 

de Carnestoltes a Montbui. 
La meteorologia va condi-
cionar enguany la festa dels 
més petits. El fort vent va 
obligar que la concentració 
dels participants i l’espec-
tacle d’animació s’acabessin 
duent a terme al pavelló de 
Can Passanals.  En el retorn 
del Carnestoltes d’adults 
al dissabte, va celebrar-se 
una festa-ball més intensa i 
llarga, que va tenir l’anima-
ció musical de l’”Orquestra 
Gran Band”, la qual va fer 
les delícies dels membres de 
les comparses fins passada la 
mitjanit.

Carnestoltes de petits
El Carnestoltes de petits va 
concentrar més de 500 per-
sones  dissabte a la tarda a 
Can Passanals. Amb origi-
nals disfresses, els més me-
nuts van donar color a una 
festa animada pel grup “Tres 
quarts de quinze” i al poste-
rior lliurament de trofeus,  
que va anar a càrrec de la 
regidora de Benestar Social 
i Ciutadania Aurora Fernán-
dez i del regidor d’Educació 
i Esports Josep Palacios.
Els premis, per categories, 
van ser els següents. El pre-
mi al nen més petit disfres-
sat va ser per a Júlia Rovira 
(disfressada de “Marieta”, 
amb sis mesos d’edat). A la 
categoria de 0 a 3 anys, pri-
mer premi per a Maria Arias 
(disfressada de la mitològica 
“Medusa” grega); el segon 
guardó va ser per a Rafael 
Recio (“Defensor del bosc”) 
i el tercer premi per a Elsa 
Abat, disfressada de “Troll”.
A la categoria de 4 a 6 anys, 
primer premi per a Marc 
Arias, amb una disfres-
sa de “Centaure”. El segon 
va ser per a Fran Palacios 
(“pop marxós”) i el tercer 
per a Maure Janer amb una 
disfressa de “científic de la 
NASA”.
I a la categoria de 7 a 12 
anys, primer premi per a les 
nenes Lola, Elsa, Candela i 
Irene per “Dunki Donuts”; 
el segon va ser per a Judit 
Gámez “Sirenita” i el tercer 
guardó per a Diego Recio, 
com a “transformer”.
Pel que fa al premi a la com-

parsa més original, premi 
per a les nenes Judith, Maria, 
Nerea i Júlia, amb la com-
parsa  “Vespa”. El guardó a la 
comparsa més divertida va 
ser per a l’Associació Inama, 
amb la disfressa “Mago de 
Oz”. I el premi a la comparsa 
més nombrosa va guanyar-lo 
la comparsa “Monstres de 
colors”, a càrrec dels nens i 
nenes de les Llars d’Infants 
Santa Anna i Estel. El prem 
a la comparsa més educativa 
va ser a “Semàfors”, de l’Es-
plai Àuria.

Carnestoltes de grans
El Carnestoltes de grans va 
tornar a celebrar-se en dis-
sabte, després d’haver tan-
cat durant els darrers anys 
aquesta festa a la comar-
ca, essent en diumenge. La 
coincidència horària amb 
Carnestoltes d’altres muni-
cipis propers no va impedir 
que una desena de compar-
ses i diferents disfresses in-
dividuals omplissin el Bou-
levard a partir de dos quarts 
de nou del vespre amb més 
de 800 participants.  
La comparsa del Rei Carnes-
toltes “Els Bous” va encapça-
lar una rua que va sortir de 
Vista Alegre, i que va recór-
rer el Bulevard montbuienc 
fins arribar a Can Passanals, 
on es va fer el tradicional 
ball i el lliurament dels guar-
dons. Enguany el ball va te-
nir un component especial i 
ben destacat: l’amenització 
musical a càrrec de l’Orques-
tra Gran Band, que va inter-
pretar algunes de les peces 
de ball més conegudes, de 
diferents estils i dècades.
A dos quarts de 12 de la 
nit el Rei Carnestoltes va 
pronunciar el seu pregó i a 
continuació es va procedir 
a conèixer el veredicte del 
jurat, format per la Comis-
sió de Festes Nucli Urbà  i 
per tècnics municipals. El 
primer premi a la categoria 
de comparses va ser per als 
“Gaudinians” de l’AMPA Es-
cola Antoni Gaudí (premi 
valorat en 400 euros). El se-
gon premi va correspondre a 
l’AMPA Escola Garcia Lorca 
amb la seva comparsa “Car-
russel G. Lorca” (300 euros). 
El tercer lloc va ser per a la 
comparsa montbuienca “El 
resurgir del Fénix” (200 eu-
ros) i en quarta posició va 
quedar el “Saloon” del Club 

Handbol Montbui (100 eu-
ros) i en cinquè lloc “Les 
vespanetes” (100 euros). 
La disfressa “Pixie i Dixie” es 
va endur el premi a la millor 
disfressa individual. El guar-
dó a la millor comparsa fo-
rània va ser per a un grup de 
Piera “Els glaçats” i le guardó 
a la més crítica va quedar de-
sert en aquesta ocasió.
L’alcalde Teo Romero, la re-
gidora de Cultura Montse 
Carricondo i els diferents 
representants de la Comissió 

Montbui va celebrar per partida doble 
el Carnestoltes

de Festes de Montbui van ser 
els encarregats de lliurar els 
guardons.

Carnestoltes gimnàstica de 
manteniment
El passat dijous va tenir lloc la 
tradicional celebració per part 
dels participants montbuiencs 
que prenen part en el Curs de 
Gimnàstica de Manteniment. 
Diferents disfresses, algunes 
d’elles molt originals, van ca-
racteritzar la sessió celebrada 
a Can Passanals.

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Montbui, a 
través del servei MontJove or-
ganitza per al proper diumenge 
26 de març una “Sortida Jove” a 
la neu. S’organitza una sortida 
per poder gaudir de les pistes 
d’esquí de La Masella (Cerda-
nya). El preu de la sortida és de 
25’50 euros en el cas del Forfet 
Escolar i l’assegurança júnior 
(de 12 a 17 anys) i de 37’02 
euros en el del Forfet  l’assegu-
rança dels adults (a partir de 18 
anys). Hi ha l’opció de lloguer 
de material: 16 euros més en el 
cas del materia d’esquí i 21 eu-
ros en el cas del material per a 
la pràctica de l’snowboard. 
Cal destacar que l’Ajuntament, a 
través de la regidoria de Joven-
tut, es fa càrrec de les despeses 
del desplaçament en autobus. 
Les inscripcions per a a aquesta 
sortida a la neu es poden fer a 
MontJove, de dilluns a diven-
dres, de 17 a 20 hores, fins el 
proper 23 de març. Les places 
són limitades i l’edat mínima 
per participar a l’activitat és 12 
anys. 

Es prepara una 
sortida a la neu per 
als joves 
montbuiencs

Dissabte va tenir lloc a la Bi-
blioteca Mont-Àgora una re-
presentació del conte infan-
til  “Al país de les marietes...
arriba el circ”, a càrrec de de 
la companyia  Ai Carai. Es 
tracta d’un conte escrit per 
Maria Navarrete i il·lustrat 
per Cristina Villa, que pretén 
que els infants i les persones 
que expliquin el conte es po-
sin les ulleres de la igualtat i 
que entenguin que tots som 
únics i especials. Es tracta de 
la primera activitat realitza-
da enguany al municipi en el 
marc  de la celebració del 8 
de Març, Dia Internacional 
de les Dones. A Montbui la 
propera activitat prevista en 
aquest àmbit es farà I el pro-
per dissabte 18 de març.  A 
partir de dos quarts de 8 de 
la tarda es durà a terme a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Montbui el Lliurament de 
Premis del 15è Concurs de 
Fotografia per a dones “Com 
ens veiem les dones ? Nosal-
tres i el temps”. Durant aquest 
acte es podran visualitzar les 
obres participants.

Diverses activitats 
per al Dia de les 
dones



Diumenge, Festa de 
l’Escola Pública a Montbui
MONTBUI / LA VEU 

U n dels plats forts del 
“Fem Més Escola” 
serà la celebració de 

la 2a Festa de l’Escola Públi-
ca, aquest proper diumenge, 
a la Plaça de l’Ajuntament, 
en una activitat organitzada 
conjuntament per Òmnium 
Cultural Anoia i l’Ajuntament 
montbuienc, amb el suport 
dels centres educatius i AM-
PA’s del municipi. Entre les 11 
i les 13 hores hi haurà tallers 
educatius i lúdics, casetes amb 
informació dels centres edu-
catius de Montbui, actuacions, 
espais lúdics...
Les activitats començaran a 
les 11 del matí amb una actu-
ació dels tabalers de l’Institut 
Montbui. A un quart de dot-
ze, actuació a l’escenari a càr-
rec del grup de gimnaestes de 
l’AMPA Garcia Lorca. A les 12 
del migdia, actuació de “zum-
ba” a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Montbui i, posterior-
ment, actuació de la Coral de 
l’Institut. A dos quarts d’una 
tindrà lloc una sessió de balls 
moderns, amb l’AMPA G. 
Lorca. I clourà la jornada una 
demostració de música de “ca-
jón”, a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Montbui. També cal 
destacar que durant tot el matí 
actuaran per escoles els nens i 
nenes que realitzen l’activitat 
musical dels “violins” durant 
aquest curs. Cal destacar que 
els tallers funcionaran entre 
les 11 i les 13 hores.

Activitats realitzades
Durant els darrers dies s’han 
dut a terme diferents propos-
tes: d’una banda el passat 6 de 
març es va celebrar la Jornada 
de Portes Obertes a l’Escola 
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Garcia Lorca, centre que aca-
ba de finalitzar la seva setma-
na cultural, dedicada enguany 
a la diversitat de països i cul-
tures del món. D’altra banda, 
Mònica Torra va començar 
aquest dimarts les sessions de 
contes a l’Escola Antoni Gau-
dí. El proper dimarts 14 es 
realitzarà aquesta activitat a 
l’escola Montbou.  

Properes activitats
A més de la segona Festa de 
l’Escola Pública prevista per 
a diumenge, aquest divendres 
10 de març els nens i nenes de 
les llars d’infants montbuien-
ques L’Estel i Santa Anna ani-
ran a esmorzar a les escoles 
Garcia Lorca i Antoni Gaudí. 
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 Maria Rosa 
Corral i del 22 al 24 de març 
les escoles montbuienques 
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 con-
te digital” i el diumenge 26, a 
partir de les 11 del matí, la sala 
auditori de Mont-Àgora aco-
llirà la sessió de teatre familiar 
“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 Au-
ditori de Mont-Àgora la I Gala 
d’Homenatge a la Comunitat 
Educativa, una de les activitats 
novedoses i que vol servir com 
a reconeixement a totes les 
persones que treballen diària-
ment per millorar l’educació al 
municipi.
Diferents activitats de teatre, 
un taller de música i la tradici-
onal jornada de portes obertes 
a les llars d’infants municipals, 
prevista per al 22 d’abril, seran 
les darreres propostes.

Òdena va viure un intens 
Carnaval per partida doble
ÒDENA / LA VEU 

D issabte 4 de març i 
diumenge 5 de març 
Òdena va viure el 

carnaval per partida doble, pri-
mer ho va fer al nucli antic el 
dissabte i diumenge al Pla. El 
ball, els concursos de disfresses 
i les rues van protagonitzar dos 
dies de disbauxa.
Així, la festa va començar el 
dissabte omplint de disfresses 
els carrers del nucli antic del 
municipi, i és que els veïns i ve-
ïnes es van concentrar a les cinc 
de la tarda al Parc de la Font on 
els participants, de manera in-
dividual o per comparses, van 
inscriure’s per participar en el 
concurs de disfresses, en total 
van ser 207 participants. Se-
guint l’animació del grup La 
Xaranga ho peta tothom es va 
passejar per diferents carrers 
fins a arribar al Pavelló Mes-
tre Vila Vell, on va continuar 
la festa i xerinola a càrrec del 
mateix grup i amb un berenar 
per a tothom. Seguidament, hi 
va haver el lliurament de pre-
mis, els afortunats de la cate-
goria individual de 0 a 6 anys 
van ser: Quim Regordosa amb 
la disfressa Conill (1er premi) 
i Marc Solà amb la disfressa 
Ewok (2on premi). A la cate-
goria Individual de 7 a 12 anys 
els guanyadors van ser Gui-
llem Garcia amb la disfressa 
Batman (1er premi) i Denis 
Vilches amb la disfressa Cavall 
(2on premi). En la categoria de 
més de 13 anys els guanyadors 

van ser Jordi Regordosa amb la 
disfressa Sombrero loco (1er 
premi) i Imma Llama amb la 
disfressa reina de corazones 
(2on premi). Les quatre com-
parses guanyadores van ser fast 
and slow generation, toma la-
casitos, un formatge molt espe-
cial i convidats especials.
El jurat estava format per 
membres de les entitats: Agi 
Pany del Bosc, associació Ca-
ramellaires d’Òdena, associa-
ció d’Agermanaments d’Òde-
na, associació de veïns del barri 
de la Font, associació de veïns 
del carrer de la Guixera, Club 
de petanca odenense, Hand-
bol d’Òdena i Fòrum de dones 
d’Òdena.
La disbauxa va continuar el 
diumenge 5 amb la festa de 
carnaval al Pla d’Òdena. Va 
començar a dos quarts de cinc 
de la tarda amb les inscripci-
ons dels participants a les pis-
tes de la petanca i a les cinc de 
la tarda es va iniciar la rua pels 
carrers del barri. En arribar al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena 
hi va haver l’espectacle d’ani-
mació amb el grup Deparran-

da i amb l’espectacle Batibull 
de Carnaval. A continuació, 
es va celebrar el lliurament de 
premis. Els afortunats van ser, 
en la categoria infantil menors 
de 15 anys, la Thais Garcia amb 
la disfressa d’astronauta, Víc-
tor Palomino amb la disfressa 
Troll Bertran i Asier Fresnedo-
so amb la disfressa d’ampolla. 
La categoria de més de 15 anys 
la van guanyar en Jordi Regor-
dosa amb la disfressa Sombre-
ro loco, Fernanda Ortega amb 
la disfressa Popi Troll i David 
Martínez amb la disfressa Es-
trella Damm. Les tres compar-
ses guanyadores van ser Star 
Wars reciclat, época reciclada i 
Lacasitos. En total van partici-
par 98 persones. En acabar, hi 
va haver xocolatada. 
El jurat estava format per un 
representant de cada una de 
les entitats: UD Rebrot, Club 
Petanca Odenense, Associació 
de Veïns La Coraza, la Comis-
sió de Reis de Sant Pere i del 
Pla d’Òdena, l’Associació de 
Jubilats del Barri Sant Pere i 
Pla de la Masia i un membre de 
l’Ajuntament.

Carnestoltes a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU 

E l dissabte 4 de març, 
a la sala “La Brillan-
te”, un any més, es va 

omplir de personatges de tot 
tipus, de animals a objectes, 
de princeses a gent vinguda 
del carnaval de Venècia, de 
mims i meduses. Tot un fes-
tival d’imaginació, creativitat 
i color que any rere any ens 
porten els veïns i veïnes en un 

acte que engloba persones de 
totes les edats. 
El festival va començar amb 
la desfilada de la vuitantena 
de disfresses per la passarel-
la instal·lada a l’escenari de la 
ma del presentador de l’acte, 

“L’hereu escampa”, a tots els 
participants se’ls hi anaven 
donant un número per el sor-
teig d’un pernil, en acabar es 
va fer el sorteig, tot seguit es 
va fer la pluja de confeti i el 
ball de la ma del dj. Felip.

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



Alumnes de l’escola 
Castell d’Òdena creen 
una campanya per a la 
donació de sang
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ÒDENA / LA VEU 

A mb motiu de la jor-
nada de donació de 
sang que tindrà lloc 

el pròxim 15 de març al mu-
nicipi d’Òdena, els alumnes 
de sisè de primària de l’Escola 
Castell d’Òdena han treballat 
la temàtica a classe de la mà 
del Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya. 
En una primera part del tre-
ball, un professional del Banc 
de Sang els va impartir una 
sessió formativa amb con-
tinguts científico-mèdics, de 
comunicació i de valors. A la 
segona part els alumnes han 
creat materials per promoci-
onar la donació de sang i han 
organitzat la seva pròpia cam-
panya de difusió per conscien-
ciar el seu entorn i animar als 
veïns i veïnes que donin sang. 
Així, han editat uns vídeos 
promocionals que es poden 
consultar a la web de l’Ajun-
tament i també han dissenyat 
uns cartells que anuncien la 
jornada de donació de sang del 
pròxim 15 de març al munici-
pi que ells mateixos repartiran 
pel poble. Arribat el dia, els 
nens i nenes participaran de 
la jornada animant els adults a 
donar sang, per a l’ocasió han 
fet un pins exclusius que rega-
laran a tothom que hi partici-
pi. La darrera fase del treball 
es dedica als agraïments i va-
loracions. Es tracta d’avaluar 
tota l’activitat conjuntament 
amb l’equip educatiu i fer un 
reconeixement amb els resul-
tats de la campanya pel centre 
i pels participants.
La jornada de donació de sang 
serà el dimecres 15 de març de 
les tres del migdia a dos quarts 
de nou del vespre al gimnàs de 
l’Escola Castell d’Òdena.

Inici dels assajos de les 
Caramelles d’Òdena
ÒDENA / LA VEU 

D emà dissabte 11 de 
març comencen els 
assajos de la colla 

Caramellaires d’Òdena. Com 
ja es tradició, tots els mem-
bres de l’associació i aquelles 
persones que vulguin parti-
cipar-hi, es trobaran durant 
quatre dissabtes per a prepa-
rar les cançons i danses que 
lluiran pels carrers del muni-
cipi el 8 i 9 d’abril.
Així, aquest dissabte a les 18h, 

a l’escola Castell d’Òdena, co-
mençaran a assajar, en aquest 
cas, les danses per als adults. A 
continuació, el mateix dissab-
te a les 19h, tindrà lloc l’assaig 
de dansa per als joves i a les 
19.30h, els assajos de cant per 
als adults, el de dansa i cant 
per als nens i cant per als jo-
ves. Les sessions d’assaig fina-
litzaran a les 21h. 
Aquest serà l’horari d’assajos 
des de dissabte 11 de març 
i fins el proper dissabte, 1 
d’abril. 

Vilanova del Camí dóna 
suport al Projecte Morera

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí i l’Ins-
titut Pla de els Moreres 

tornen a col·laborar plegats en 
el Projecte Morera. El projec-
te, que el centre vilanoví im-
pulsa des del curs 2008-2009, 
es va dissenyar per intentar 
reduir l’absentisme de l’alum-
nat i per facilitar-los que com-
pletessin la seva escolaritat. 
L’Ajuntament col·labora en el 
tràmit i la gestió de les pràcti-
ques d’aquests nois i noies que 
participen en aquest projecte 
educatiu especial.
El projecte Morera ofereix als 
joves de tercer i quart d’ESO la 
possibilitat d’assolir els objec-
tius de l’etapa cursant una sè-
rie d’hores setmanals fora del 
centre, concretament en altres 

institucions o empreses locals, 
on fan un tastet professional. 
Aquesta combinació entre 
educació reglada i pràctiques 
fora del centre, ha resultat una 
bona fórmula, segons expli-
quen des de l’Institut vilanoví, 
que ha permès, per una banda 
reduir l’absentisme i per l’al-
tra, motivar els joves, alguns 
dels quals tenen un rendiment 
millor a classe. 
Des del mes de gener s’han in-
corporat al Projecte Morera, 
tres alumnes, dos dels quals 
estan fent aquest tastet profes-
sional a l’escola Marta Mata i 
al Pompeu Fabra. El darrer 
alumne s’ha incorporat aques-
ta mateixa setmana i estarà 
tutoritzat per Julián Caballero, 
de Supermercats Sebastián, 
que col·labora habitualment 
en aquest projecte.

Nou mapa turístic 
de l’Anoia
COMARCA / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha editat un 
nou mapa turístic de 

tota la comarca amb la volun-
tat d’actualitzar els recursos 
divulgatius i promocionar 
l’oferta turística del territori. 
L’objectiu de la nova publica-
ció és que el  visitant i turista 
es pugui ubicar ràpidament i 
tenir coneixement dels prin-
cipals atractius turístics de la 
comarca.
Aquesta nova eina de promo-
ció té un format A3, i en una 
cara inclou el mapa geogràfic 
amb els diferents municipis i 
nuclis, les vies de comunicació 
i els diferents recursos turís-
tics, i de l’altra la descripció 
dels principals atractius turís-
tics.  
El nou mapa, del que s’han fet 
25.000 exemplars, es podrà 
trobar a les oficines de turis-
me, als Punts d’Informació 

Turística, als ajuntaments i a 
aquelles empreses del sector 
turístic que estiguin interessa-
des a tenir el material per po-
der oferir als seus clients.  
Aquesta publicació s’emmarca 
en l’aposta decidida pel turis-
me, com un dels motors eco-
nòmics de la comarca, que fa 
i treballa el Consell Comarcal 
de l’Anoia a través de la seva 
àrea de promoció comarcal i 
desenvolupament econòmic. 

Cicle de xerrades
a les llars d’infants
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L es llars d’infants vi-
lanovines inicien un 
cicle de xerrades rela-

cionades amb l’educació i la 
criança dels infants que esta-
ran obertes a totes les famílies 
del municipi. Dilluns 13 de 
març faran la primera trobada 
i la dedicaran a parlar sobre 
la comunicació verbal dels 
infants. Núria Álvarez, lo-
gopeda del Centre de Desen-

volupament Infantil i Atenció 
Precoç serà l’encarregada de 
donar les pautes per establir 
unes bones bases comunicati-
ves amb els infants.  
La xerrada començarà a les 6 
de la tarda a Can Papasseit. 
Hi haurà servei de monitorat-
ge per a aquelles famílies que 
portin infants. Cal inscripció 
prèvia a qualsevol de les llars 
vilanovines abans d’aquest di-
vendres 10 de març. 

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: 
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Molta gent, com sempre, al Carnaval de Vilanova.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L a creativitat i les ganes 
de gresca han tornat 
a ser els aspectes més 

destacats del Carnaval a Vila-
nova del Camí. Unes vuit-cen-
tes persones repartides entre 
un total de 16 comparses van 
lluir, dissabte al vespre, cen-
tenars de disfresses diverses 
pels carrers vilanovins. 
La Rua de Carnaval va tornar 
a congregar moltes persones 
al llarg del pas de la desfilada 
que després d’omplir de mú-
sica i coreografies el carrer va 
acabar amb una gran festa a 
Can Papasseit on es va fer el 
lliurament de premis. Avui 
des de la regidoria de Cultu-
ra feien una valoració positi-
va del Carnaval i la regidora 
Inma González destacava la 
participació, un any més, de 
la població “perquè sempre 
acaba fent-se seva la festa”. 
Amb bon humor i ritme les 
comparses van desfilar plan-
tant cara al fred. Va ajudar 
força el fet d’estar molt actives 
i animades al llarg del recor-
regut. I és que el Jurat –inte-
grat per la pubilla, l’hereu, dos 
membres de la Comissió de 
Festes i un membre del Con-
sell Jove La Xispa- no estava 
només en un punt i  des del 
principi fins al final, les com-
parses han de donar-ho tot, si 
més no amb les tres o quatre 

Camp del Rei torna a endur-se el premi 
del Carnaval més “calent” de Vilanova

coreografies assajades. 
El resultat de les moltes ho-
res de feina dedicades durant 
setmanes o fins i tot mesos va 
passar volant al llarg de dis-
sabte per als participants. La 
regidora Inma González afir-
ma que els premis són només 
una petita recompensa, tot i 
que reconeix que “les hores 
d’entrega no es poden pagar 
amb diners; tant de bo po-
guéssim donar més premis!”. 
Aquest any al concurs vila-
noví s’han repartit 1.675€ 
en premis; “alguns des de la 
regidoria amb l’ajuda també 
d’algunes empreses patroci-
nadores i altres amb l’esforç 
de La Xispa, la qual cosa és 
molt d’agrair”. La decisió de 
jurat va ser unànime a l’hora 
de les adjudicacions. El pri-
mer premi, dotat amb 400€ 
va ser per a la comparsa de 
Camp del Rei Estem Calents 
que ha havia estat reconeguda 
a Igualada. La Xispa també va 
lliurar un premi de 400€ que 
era nou aquest any, a la millor 
comparsa jove: El renacer del 
ave Fénix. 
El segon premi patrocinat 
per Constructora de Calaf 
dotat amb 200€ va ser per 
Jardí de Colors, amb uns ves-
tits de flors espectaculars. Pel 
que fa als tercers premis, que 
eren quatre en total i estaven 
dotats amb 100€ cadascun 
van ser per a les comparses 

Fell the Pompeu, de l’Ampa 
Pompeu Fabra, les Meduses 
de l’Ampa Marta Mata - totes 
dues premiades també al car-
naval igualadí- i El convent 
del Country i Tu cara me sue-
na y tu culo también. 
El Premi Àuria Grup a la 
comparsa més crítica, dotat 
amb 75€ va ser per a la l’Am-
pa del Joan Maragall Allò que 
el Wert s’endugué; el Premi 
Supermercats Sebastià a la 
Millor Comparsa petita va ser 
per a Vive la música dotat amb 
un val de compra de 100€; el 
Premi a la Millor Disfressa 
Individual Adults per Robot 
Optimus dotat amb 50€ i la 
Millor Disfressa Individual 
Joves, una altra de les nove-
tats aquest any, lliurada per 
La Xispa, va ser per a Trans-
formers dotada amb 50€.
La desfilada va ser puntual 
i a un quart d’onze de la nit, 
com estava previst, les carros-
ses arribaven a Can Papasseit 
on la música de DJ PAKO va 
obrir la nit de festa amb te-
mes molt populars, familiars 
i ballables. Cap a les 11 de la 
nit los Dalton Bang, van sor-
prendre gratament al públic, 
com ha destacat la regidora, 
i van oferir un espectacle del 
qual van poder gaudir els jo-
ves i els no tan joves. La festa 
va acabar amb  DJ Quintero 
que va punxar fins les 4 de la 
matinada.
És precisament en el tema dels 
horaris on González creu que 
caldria revisar la festa. D’una 
banda, l’hora de lliurament de 
premis, cap a dos quarts d’una 
de la matinada, “es fa molt 
tard per a les famílies que van 
amb nens”, però com també 

afirma la regidora, cal pensar 
en “trobar la millor fórmula i 
un bon equilibri per satisfer la 
demanda de tothom”, també 
dels que aposten pel concert i 
volen evitar que es desinfli la 
festa.
Com a anècdota, val a dir que 
la cita del carnaval vilanoví va 
servir també per picar l’ullet 
des de la crítica i el sentit de 
l’humor i bona prova va ser 
la decisió de la pròpia alcal-
dessa Noemí Trucharte que 
va disfressar-se de Malèfica, 
un dels personatges al qual se 
l’ha vinculat des de la moció 
de censura.
 
El Camp del Rei valora posi-
tivament els canvis introdu-
ïts en el Carnaval Infantil
Els més petits i les famílies 
també van poder gaudir a la 
tarda del Carnaval Infantil 
organitzat per l’Associació 
Camp del Rei que va tornar 
a fer ple a Can Papasseit, so-
bretot amb la participació de 
disfresses individuals i petites 
comparses, perquè la cita de 
les grans comparses, fins i tot 
les escolars, continua sent el 
carnaval del vespre.
L’Associació del Camp del Rei 
ha tancar la trenta-dosena 
edició del Carnaval Infantil 
amb molt bona nota. El pe-
rill de mal temps, explica el 
President de l’entitat, Manolo 
Cano, pot haver restat parti-
cipació però tot i així, tant la 
cercavila com el concurs de 
disfresses va ser bona. 
Malgrat que la cercavila va 
celebrar-se sense incidències 
importants, Cano també ha 
agraït la tasca i la rapidesa de 
l’actuació de Protecció Civil 

que va haver d’intervenir en 
un petit ensurt, un nen que va 
patir un petit accident i va fer-
se un trau a la cella. 
El president de l’Associació del 
Camp del Rei, també ha valo-
rat els canvis que s’estrenaven 
en aquesta edició com fer cua 
a la sala polivalent perquè els 
nenes poguessin gaudir de la 
desfilada. Cano assegura que 
el canvi ha estat positiu però 
valoren fer altres modificaci-
ons per anar millorant. 
També es van estrenar i amb 
molta força el grup de percus-
sió miniXamba que van fer 
gaudir el públic del Carnaval. 
Enrere van quedar els nervis 
i l’angoixa per la posada de 
llarg i aquests petits percussi-
onistes s’ho van passar d’allò 
més bé.
El Camp del Rei va oferir tot 
un seguit de premis. Els indi-
viduals que van ser per “Edu-
ardo Manostijeras”, “Mussols” 
i “Monstruos S.A.”; els de pe-
tites comparses van ser per 
“Aves del paraíso”, “Superhe-
roínas”, i “Los Butaneros”. I 
el de les grans comparses van 
premiar “El monstre de les 
galetes” de la llar d’Infants 
La Baldufa i “Allò que el 
Wert s’endugué”, de l’AMPA 
de l’Escola Joan Maragall.  
L’Associació Camp del rei 
també va oferir com cada any 
el premi verd, a la disfressa 
feta amb material ecològic o 
reciclat que aquest any va ser 
per a “Transformer”. I també 
es va lliurar el premi famili-
ar, que reconeix la participa-
ció de diferents graus famili-
ars en la mateixa comparsa i 
que enguany va ser per a “Els 
Prehistòrics”.
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PIERA / LA VEU 

M és de 1.500 per-
sones han passat 
durant el dissabte 

4 i diumenge 5 de març pel 
pavelló municipal en el tro-
feu organitzat pel Club de 
Patinatge Artístic Piera. Han 
estat més de 265 inscrits en-
tre categories i iniciacions 
amb clubs catalans vinguts 
de Sant Andreu, Sant Vicenç 
de Montalt, Cerdanyola, Sant 
Quirze, Peralada, La Llagos-

ta, Ripollet, Mataró, Terrassa, 
Viladecavalls, Bigues i Riells, 
Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, 
Vilassar, Igualada, Horta, 
Cardona, Santa Perpètua, 
Sant Vicenç de Torelló o el 
Club Vicente Gaos, de la co-
munitat valenciana.
L’esdeveniment ha estat tot un 
repte, amb una edició que ha 
comptat amb la participació 
de joves mundialistes, campi-
ons d’Espanya i de Catalunya 
i on les patinadores locals han 
mostrat un excel·lent nivell.

Des del club local volen felici-
tar als pares per la seva impli-
cació i per la gran tasca que 
han dut a terme aquests dies. 
Així mateix volen agrair to-
tes les aportacions de patina-
dors, clubs participants, en-
trenadors, botigues de Piera 
i la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Piera, sen-
se les quals no hagués estat 
possible viure aquest cap de 
setmana d’esport i bona rela-
ció entre tots els clubs parti-
cipants

Un nou èxit del Trofeu Anoia a Piera

PIERA / LA VEU 

D imecres de cendra, 
dia 1 de març, es va 
celebrar la cloenda 

del Carnaval, uns dies durant 
els quals els pierencs i pie-
renques han gaudit de festa i 
xerinola just abans de l’inici 
de la Quaresma. Els Diables 

de Piera  van ser els encarre-
gats d’organitzar el tradicional 
enterrament de la sardina que 
va comptar amb una gran par-
ticipació per part de la ciuta-
dania. 
La comitiva fúnebre va sor-
tir puntualment a les 20 h de 
la plaça Jove i va baixar pels 

carrers del centre de la vila en-
tonant el tradicional ‘Se’ns ha 
mort la sardina, pobreta sardi-
na’. El final de festa es va cele-
brar a la plaça del Peix, on es 
van llegir els tradicionals ver-
sots dels Diables i els assistents 
van poder gaudir d’una con-
correguda sardinada popular.

L’enterrament de la sardina acomiada 
el Carnaval a Piera

PIERA / LA VEU 

El proper dissabte dia 11 de 
març, els pierencs i pieren-
ques podran assistir a una 
xerrada informativa sobre 
les clàusules terra. Es tracta 
d’una iniciativa organitzada 
de forma conjunta per l’Ajun-
tament i la Diputació de Bar-
celona que pretén informar la 
ciutadania sobre com detec-
tar si la nostra hipoteca està 

afectada per una clàusula ter-
ra i els passos que cal seguir 
per presentar-ne una recla-
mació. 
La xerrada es farà a l’auditori 
del Teatre Foment (1r pis), de 
12 a 14 hores, i anirà a càrrec 
de membres d’una associació 
de persones consumidores. 
Els assistents poden portar 
l’escriptura del seu préstec hi-
potecari per tal de fer les con-
sultes pertinents. 

Xerrada informativa 
sobre les clàusules terra 
al Foment de Piera

Dins el tercer cicle del 7 d’ex-
periències el proper dijous 16 
de març a les 19h el físic Mà-
rius Belles i el biòleg Daniel 
Arbós seran a la Biblioteca 
de Piera per presentar el seu 
llibre Pa ciència, la nostra. 
Aquests dos divulgadors ci-
entífics mostren la ciència 
que podem trobar a la cui-
na, al metro o quan reposem 
tranquil·lament a casa men-
tre llegim amb la intenció 
d’explicar-ho amb una mica 
d’humor. Per què ens fa pu-
dor l’alè quan ens llevem al 
matí? És cert que es pot pro-
duir electricitat a partir de 
l’orina? Sabeu que vestir de 
vermell ens fa més atractius? 
I, per damunt de tot, donen 
també resposta a les pregun-
tes que han estat motiu de 
discussions familiars durant 
dècades: funciona posar la 
cullereta a l’ampolla de cava? 
Per què els tomàquets no te-
nen el gust d’abans? El suc de 
taronja cura el refredat? Per 
estalviar cal apagar els fluo-
rescent, o no? Podem dormir 

segurs amb una planta a l’ha-
bitació? 
Els directors del programa 
de Sants3ràdio “Pa ciència, 
la nostra” i guanyadors l’any 
2012 al millor programa de 
ràdio local atorgat per Rà-
dio Associació de Catalunya 
seran a Piera per respondre 
aquestes i altres preguntes 
curioses del món de la cièn-
cia. 
L’acte és d’accés lliure i serà 
presentat per l’Èric Aragón 
Altarriba, pierenc i Doctor 
en Químiques.

Màrius Belles i Daniel 
Arbós presenten “Pa 
ciència, la nostra”
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l passat dissabte 25 de 
febrer, la comissió de 
festes de les Pinedes 

de l’Armengol va celebrar la 
festa de carnestoltes al centre 
social Font de l’Armengol.
Tot el públic assistent va po-
der gaudir de la festa amb 
l’animació del grup 3/4 de 
15, compartint un berenar 
popular. Un cop entrada la 
nit, van arribar el torn de ba-
llar al ritme de música disco.
Els guanyadors del concurs 
de disfresses infantil van 

ser, en categoria de 0-6 anys: 
Caputxeta Vermella, de 7 
a 12 anys: Peix, a partir de 
13anys: Dracs Blaus i en la 
categoria de Grup guanya-
dor d’adults: Trofeus espor-
tius
Una setmana després, el dis-
sabte 4 de març, l’AMPA de 
l’Escola la Torre impulsar el 
segon carnestoltes de la Tor-
re, amb el tema “L’univers i 
l’espai”. 
La cercavila va estar acom-
panyada de l’animació del 
grup de percussió Atabalats 
i va finalitzar al poliesportiu 

Acaben els Carnestoltes de la Torre 
amb una gran participació 

amb el berenar i el concurs 
de disfresses. La nit també 
acabarà amb música, amb 
l’animació d’un DJ.
Va haver-hi 3 premis infan-
tils a les disfresses indivi-
duals i els tres premis a les 
millors disfressa grupals. 
Els guanyadors en categoria 
infantil va ser: el 1r: Galaxi- 
Torre, el 2n: Fins a l’infinit i 
més enllà i el 3r: Nit i dia. I 
en categoria adult 1r: La ve-
cina de al lado (150,00€) el 
2n premi: Inici de l’univers 
(100,00€) i el 3r premi: cata-
vins (75,00€). 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament ha pro-
gramat noves acti-
vitats previstes per 

aquests mesos vinents. Les 
activitats estan adreçades a 
tots els públics i edats 
Així, d’una banda trobem ta-
llers infantils consistents en 
com preparar un regal, pen-
sant en el dia del pare i com 
fer una rosa per commemo-
rar el 23 d’abril, Sant Jordi. 
Aquests tallers, organitzats 
per l’associació Tatanka 
i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona, tindran lloc el 
18 de març i el 22 d’abril res-
pectivament al Centre Social 

Sant Joan Baptista, al Centre 
recreatiu d’Espoia i Centre 
Social Pinedes de l’Armen-
gol.
A més, el 5 de maig l’ajunta-
ment ha programat un altre 
taller pels més petits de casa, 
es tracta de fer una joia pel 
dia de la mare. El taller es 
farà el 5 de maig al Centre 
Social Sant Joan Baptista.
D’altra banda els tallers de 
primavera, inclouen oferta 
com l’elaboració d’un rellot-
ge de cuina, el dia 7 d’abril al 
Centre Social Font de l’Ar-
mengol i el 8 d’abril al Cen-
tre Social Sant Joan Baptista. 
Un altre taller que s’ofereix és 
l’elaboració d’un trio de mi-
ralls, el 25 d’abril al Centre 

L’Ajuntament de la Torre ofereix nous 
tallers, cursos i activitats

Social Sant Joan Baptista.
Pel que fa al curs de català, es 
tracta del curs de preparació 
per a l’obtenció del certificat 
del nivell B i C de llengua 
catalana. Aquest curs té una 
durada total de 9 mesos, de 
l’abril 2017 al març 2018. El 
preu és de 20€ els empadro-
nats i 30€ forans.
A tota aquesta oferta s’ha 
de sumar l’oferta permanent 
d’activitats i cursos que ofe-
reix l’Ajuntament. 
Per a més informació i ins-
cripció de tots els tallers, 
cursos i activitats cal  adre-
çar-se a l’Ajuntament de la 
Torre en horari de matí  o 
a les tardes al Centre Social 
Sant Joan Baptista.

LA LLACUNA / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Lla-
cuna ha finalitzat les 
obres de millora de les 

escales que uneixen la Car-
retera de Rofes amb el carrer 
de la Muralla, un dels acces-
sos peatonals al casc antic del 
municipi ja que a la Ctra. de 
Rofes hi ha ubicada una zona 
d’aparcament gratuït.
L’escala es trobava en mal es-
tat ja que els graons eren de 
paviment de pedra i manca-
ven moltes peces i hi havia 
molts desnivells i forats. 
Així, l’obra ha consistit en 
revestir els graons de pedra 

amb peces prefabricades de 
formigó, amb frontal i estesa 
formant el graó. Els replans 
s’han revestit d’una xapa de 
formigó d’acabat raspatllat. 
L’escala ha quedat folrada 
completament adquirint un 
nou aspecte sense perdre el 
caire rústic del seu entorn. 
A més, s’ha aprofitat la inter-
venció per acabar un tram  de 
vorera de la Ctra. de Rofes i 
posar senyalització a la zona 
d’aparcament.
Mica en mica l’Ajuntament 
va realitzant petites millores 
amb l’objectiu de tenir un po-
ble més amable, endreçat i al 
servei de les persones.

Millores a les escales del 
carrer de la Muralla de la 
Llacuna

LA LLACUNA / LA VEU 

L a Llacuna rebrà el pro-
per dimarts 14 de març 
la visita de l’Oficina 

Mòbil d’Informació al Con-
sumidor, dins de les visites 
periòdiques que s’acullen al 
municipi. 
L’Oficina Mòbil d’Informació 
al Consumidor és un servei 
de la Diputació de Barcelona, 
al qual és adherit l’Ajunta-
ment de La Llacuna, en el que 

tècnics de la Diputació ate-
nen de manera gratuïta i per-
sonalitzada totes les consultes 
sobre drets dels consumidors, 
etiquetatge, garanties de 
productes, compra i lloguer 
d’habitatges, serveis bancaris, 
assegurances o compra i ven-
da de vehicles, entre d’altres 
temàtiques possibles. 
El servei estarà ubicat Pl. de 
les Eres (davant consultori 
metge) el proper dimarts 14 
de març de 12h a 13h

La Llacuna acull l’Ofici-
na Mòbil d’Informació 
al Consumidor
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Demà dissabte, 11 de març i a 
partir de les 11:00, segon dis-
sabte de mes, es durà a terme 
una nova visita guiada al Tous 
medieval a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni. Aquesta ruta inclou 
la visita al «poblet», el Castell 
de Tous i l’església parroquial 
de Sant Martí, que conserva 
elements cabdals de la histò-
ria de Tous, com ara el sarcò-
fag de Bernat de Tous.
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Ma-
jor, núm.1) de Sant Martí de 
Tous, amb un preu de 2,5€. 
Podreu obtenir més informa-
ció i detalls a:
www.anoiapatrimoni.cat o al 
telèfon 635 922 384.

Visita guiada al Tous 
medieval

El proper diumenge dia 12 de març  de 2017 a les 12  del 
migdia a la sala d’exposicions Camil Riba de Sant Martí de 
Tous, tindrà lloc la inauguració de l’ EXPOSICIÓ FOTOGRÀ-
FICA, DRET A VIURE... Refugiats sense refugi d’Isabel Casas. 
Es tracta d’un reportatge fotogràfic fet a partir d’una ex-
periència de voluntariat de tres igualadines, amb refugiats 
a la Illa de Lesbos el mes de Febrer del 2016.
L’exposició es podrà visitar els divendres de 5 a 7 de la tarda 
i els diumenges de 12 a 13:30 h, fins el dia 26 de març de 2017.
La inauguració anirà a càrrec d’Isabel Casas, autora de les 
fotografíes. 
Hi col·labora Empar Aranda amb els seus dibuixos de “Cares de Nens”.

Exposició fotogràfica a la 
sala Camil Riba de Tous

VALLBONA D’A. / LA VEU 

V allbona d’Anoia ha 
impulsat el tercer 
Pla local de joven-

tut per als propers tres anys 
(2017-2020), malgrat que el 
municipi no estaria obligat a 
elaborar-lo pel seu nombre 
d’habitants. El pla és la conse-
qüència del treball que el mu-
nicipi ha fet en polítiques de 
joventut, vinculat a les carac-
terístiques de les dinàmiques 
comunitàries i a l’aposta polí-
tica local i comarcal en aquest 
àmbit.
El Pla local de joventut, que 
ha tingut en compte les pro-
postes dels joves a través d’un 
procés participatiu, estarà 
estructurat en tres eixos: Re-
ferència juvenil, que busca la 
consolidació de la informació, 
la dinamització juvenil del 
municipi, la comunicació amb 
els joves i la coordinació amb 
els diferents agents educatius 
amb els que el Servei Muni-
cipal de joventut treballa amb 
xarxa; Emancipa’t, que farà 
un acompanyament i asses-
sorament en temes de forma-
ció, ocupació i salut, a banda 
de donar a conèixer l’Espai 
Jove i la promoció d’activitats 
i formacions relacionades en 
aquests tres àmbits. I Partici-

pació i arrelament, que oferi-
rà espais i assessorament en 
temes de voluntariat, associa-
cions i entitats i fomentarà les 
iniciatives juvenils i la partici-
pació en les polítiques de jo-
ventut del municipi. En aquest 
sentit, en breu sortirà la nova 
programació d’activitats per 
joves de més de 18 anys.
Des de 2009, arran d’un pri-
mer conveni amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, Vallbona 
compta amb una persona tèc-
nica de joventut compartida. 
El primer Pla local de joven-
tut (2009-2011) d’aquell any 

Vallbona d’Anoia impulsa el Pla local 
de joventut per als propers tres anys a 
través d’un procés participatiu

va ser el resultat d’un primer 
estudi de la realitat juvenil 
del municipi i va aconseguir 
impulsar polítiques locals en 
aquesta àrea. El segon Pla lo-
cal (2012-2015) va permetre 
continuar amb aquesta tas-
ca, fet per i amb els joves de 
Vallbona d’Anoia. Entre les 
novetats del nou Pla Local de 
Joventut hi ha la d’impulsar la 
participació juvenil creant un 
òrgan anomenat Lobby Jove, 
que estaria format per joves 
que promoguin projectes, ac-
tivitats juvenils, i espais ade-
quats pels joves. 

Ajuntament d'Igualada

SANT JORDI 2017

Es comunica a les llibreries i floristeries d'Igualada que 
estiguin interessades a ocupar un estand per a la venda de 
llibres i roses el dia 23 d'abril a la plaça de Cal Font, que cal 
que emplenin la instància corresponent de sol·licitud a 
l'Ajuntament d'Igualada fins el dia 24 de març, per tal de 
distribuir els espais d'aquesta zona i fer la previsió dels 
materials necessaris pel muntatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d'aquest termini, 
l'Ajuntament no garanteix la disponibilitat d'espais ja que 
s'entendrà que no desitgen instal·lar-se en cap estand.

Enguany, amb motiu de les obres de construcció d’un nou 
edifici en el solar que hi ha entre la pl. de Cal Font i el c/ del 
Clos, el carrer lateral estarà tancat, per la qual cosa 
enguany,  les entitats i associacions sense ànim de lucre 
s’hauran d’ubicar a la Rambla Sant Isidre. Les llibreries i 
floristeries s’ubicaran a la Pl. de Cal Font,  com cada any. 

Aquelles entitats, escoles i associacions sense finalitat de 
lucre que vulguin muntar alguna parada d'articles relacio-
nats amb la festa de Sant Jordi, poden presentar la sol·lici-
tud fins el dia 31 de març.

Els espais es distribuiran per ordre d’inscripció, és a dir, 
tenint en compte la data i el registre d’entrada de la sol·lici-
tud. 

Ajuntament d'Igualada
Igualada, 7 de març de 2017
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa iniciarà aquest 
proper dimarts 14 de 

març les obres de reforma de 
la seu social de la Societat Re-
creativa i Cultural l’Alzinar. 
Els treballs estan valorats en 
300.000€ i es duran a terme 
a través d’un Pla d’Ocupació 
Local finançat íntegrament 
per la Diputació de Barce-
lona, a qui l’equip de govern 
agraeix la seva col·laboració.
Les obres, que són fruit del 
conveni signat entre l’Ajunta-
ment i l’entitat masquefina el 
passat mes de desembre del 
2016, es van presentar públi-
cament aquest dilluns 6 de 
març en una roda de premsa 
conjunta amb la presència de 
l’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, i el president de l’Al-

zinar, Manel Ferrer.

En què consisteix l’actuació?
El projecte contempla una 
reforma integral de l’edifici. 

Aquest mes de març començaran les obres de 
reforma i millora de les instal·lacions de l’Alzinar
Manel Ferrer, president de l’entitat, afirma que “l’anterior junta va dur a terme una gestió econòmica que ha 
deixat l’associació en una situació crítica”. Amb el conveni signat recentment amb l’Ajuntament, però, Ferrer 
assegura que el futur d’aquesta històrica entitat masquefina quedarà garantit els propers 25 anys.

En aquest sentit, s’ha elimi-
nat l’antic accés amb escales 
a la instal·lació per crear una 
nova zona comuna que dona-
rà accés a les pistes de pàdel 

i a la piscina. A més, l’Ajun-
tament passarà a assumir la 
gestió íntegra de la piscina; 
cedirà dos vestidors per a 
homes i dones que passarà a 
gestionar l’entitat per les seves 
activitats de pàdel; mantindrà 
la gestió del servei de bar en 
mans de l’associació; i es mi-
lloraran la resta d’espais.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, assegura que la in-
versió que duu a terme l’Ajun-
tament quedarà “totalment 
amortitzada al llarg d’aquests 
propers 25 anys” i defensa 
que “les instal·lacions de l’Al-
zinar sempre han tingut una 
clara vocació de servei públic 
i volíem que aquesta essència 
i identitat no es perdés. És 
un espai neuràlgic i històric 
que no podíem abandonar; i 
menys, en moments de difi-
cultat”.

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa va dir 
adéu aquest cap 
de setmana a una 

nova edició del Carnaval. 
La festa va tornar a decorar 
els carrers de la vila, un any 
més, de colors, música i ria-
lles gràcies a la participació 
i implicació de veïns, enti-
tats, associacions i comer-
ços masquefins. La Festa de 
disfresses a la Sala Polivalent 
va posar dissabte 4 de març 
a la matinada el colofó final 
a un Carnaval que ha tornat 
a deixar moments màgics i 
per al record. RUA DE CAR-
NAVAL La concentració de 
comparses i carrosses va ser 
l’avantsala de l’esperada Rua 
de Carnaval. Enguany, hi van 
prendre part un total d’10 
comparses i 7 establiments 
en una exhibició única de 
disfresses que va convertir 
els carrers del poble en un 
mosaic de colors i formes. 
Amb la caiguda de la nit, 
el protagonisme es va tras-
lladar a La Fàbrica Rogelio 
Rojo on es va donar a conèi-

xer el resultat del concurs de 
comparses i d’establiments 
disfressats. CONCURS DE 
COMPARSES La creativi-
tat, l’originalitat i les ganes 
de passar-s’ho bé van ser el 
comú denominador de totes 
les comparses que enguany 
van prendre part de la Rua. 
El jurat del certamen va pro-
clamar com a guanyadores 
del concurs de comparses de 
Carnaval 2017 les següents 
formacions: 
-Categoria A (menys de 30 
integrants) 1r premi: Ole tu 
2n premi: Latam-masquefa 
3r premi: +k plumes
- Categoria A (més de 30 in-
tegrants) 1r premi: Els d’indi 
kings 2n premi: Maskeber-
fest i Jau, Coloma jau! . 
També van prendre part del 
certamen les següents com-
parses: 
Fem poble! Masquefa Co-
merç Uns esquimals perduts 
a la ciutat 
Xaranga drac 
Trenquem els ous! 

Concurs d’establiments dis-
fressats 

El teixit comercial masquefí 
va tornar a demostrar aquest 
cap de setmana la seva capa-
citat de mobilització i la seva 
vivacitat en una nova edició 
del concurs de comerços i 
aparadors ambientats. El ju-
rat del certamen va procla-
mar com a guanyadors els 
següents establiments: 
- 1r premi: Igual Roba i 
Complements 

Masquefa es disfressa de Carnaval
- 2n premi: Naccar Degusta-
ció 
- 3r premi: l’Anoia Sweet . 
També van prendre part del 
certamen els següents co-
merços: 
El granero de Masquefa 
Pa Mora. Tradició fornera 
des de 1884 (establiment del 
c/Sant Pere i establiment de 
l’av. de la Línea)
Sueños de Frida.

La Colla Gegantera de Mas-
quefa presentarà el programa 
d’actes del seu trentè aniver-
sari tot fent un recorregut per 
la història de les seves figures 
i arribant al seu present. L’acte 
comptarà amb les interven-
cions de l’alcalde Xavier Bo-
quete; la Regidora de Cultura, 
Esther Ibáñez; Roger Vázquez, 
president de la Colla Gegante-
ra; Adrián Soriano, membre 
de ‘FotoGràfics’; Xavier Ibor-
ra, representant de ‘XD Cre-
acions’; i membres de la Co-
missió Pro-Gegants, fundada 
l’any 1986.
Al llarg de la tarda s’aprofita-
rà per descobrir el logotip del 
trentè aniversari -que ha anat 
a càrrec de l’empresa ‘Foto-
Gràfics’- i una samarreta per-
sonalitzada amb la imatgeria 
de la Colla Gegantera de Mas-
quefa dissenyada per Xavier 
Iborra, de ‘XD Creacions’.
Com a fet excepcional, i fora 
dels actes que li són propis 
dins la Festa Major, seran els 
Gegants originals de Mas-
quefa -que només surten en 
ocasions considerades molt 
especials-, qui als voltants de 
les 5 de la tarda encapçalaran 
la comitiva des de la plaça de 
l’Església fins a la Capella del 
Roser, on presidiran l’acte.
La presentació, organitzada 
per la Colla Gegantera i amb el 
suport de l’Ajuntament, clourà 
amb la interpretació del Vals 
dels Gegants de Masquefa, a 
càrrec d’’A3sons’, Grallers de 
Reus, i coca i cava per a tots 
els assistents.

Els Gegants de 
Masquefa presen-
ten el programa 
d’actes del seu 30è 
aniversari

La Colla Gegantera 
presentarà els actes 
commemoratius del 
trentè aniversari de 

l’Isidre i la Magdalena
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Arriba el Mercat Figueter a Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

D emà dissabte Cape-
llades viurà, un any 
més, el Mercat Figue-

ter. En els seus inicis, el Mercat 
Figueter era un petit mercat 
on es venien productes com 
ara postres d’hivern, amet-
lles, avellanes, nous, panses i, 
sobretot, figues ensucrades. 
Avui encara conserva aquest 
esperit, però s’ha convertit 
en una autèntica jornada co-
mercial, festiva i lúdica amb 
activitats dirigides a tothom. 
Hi podem trobar mostres 
d’entitats, comerços i serveis 
de Capellades, una trobada 
d’intercanvi de plaques de 
cava, subhasta d’antiguitats i 
expositors on adquirir objec-
tes d’art i col·leccionisme.
Aquest any el Mercat Figueter 
de Capellades començarà la 
seva celebració el dissabte al 
matí amb la trentena edició 
del Concurs de Pintura Ràpi-
da Joan Campoy. Per comme-
morar una data tan especial 
s’ha avançat la seva realització 

i s’ha creat una nova catego-
ria: el premi especial Cape-
llades, que enguany estarà 
dedicat al carrer Major. Els 
participants podran escollir 
qualsevol indret de la nostra 

vila, però els qui triïn aquest 
espai tan cèntric optaran al 
premi de 400 euros. L’entrega 
de premis es farà a dos quarts 
de tres de la tarda, a la sala 
municipal d’exposicions Les 

Voltes de Casa Bas.
El diumenge, segon de Qua-
resma, es podrà gaudir du-
rant tot el dia de la Mostra 
de comerç local i d’entitats 
de Capellades. Pels carrers 

i places de la vila les boti-
gues obriran les seves por-
tes, oferint una selecció dels 
seus productes. Les entitats, 
oferiran diverses actuacions 
al llarg de la jornada.



Aleix Auber, alcalde: “Volem que el Mercat Figueter 
de Capellades sigui més dinàmic i àgil”

Una intensa acció 
social, l’obertura del 

consistori a les entitats, 
i la millora de l’edifici 

de la Casa de la Vila, la 
piscina i l’Abric Roma-
ní, entre les prioritats

Aleix Auber, alcalde de Capellades, a la redacció de La Veu.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D es de les darreres 
eleccions munici-
pals, Aleix Auber 

és l’alcalde de Capellades. La 
CUP va assolir així la prime-
ra alcaldia a la comarca, però 
va necessitar d’un acord amb 
ERC per poder confeccionar 
un govern estable. Vinculat 
des de fa anys a entitats del po-
ble, esportives i culturals, i dis-
senyador gràfic de professió, 
va incorporar-se a CUP-Vila 
de Capellades fa ara deu anys, 
forjant amb un treball de for-
miga un nou tarannà que ha 
sabut rebre el merescut premi 
de guanyar les eleccions. 

Ens trobem davant una nova 
edició del Mercat Figueter. 
Incorpora novetats?
Sí que n’hi ha. Per exemple, 
aquest any intentem que la 
plaça Jacint Verdaguer, que a 
la vila tothom coneixem com 
plaça de Missa, tingui més 
protagonisme. A la de Cata-
lunya ja s’ha aconseguit que 
hi hagi un gran potencial, 
amb una gran oferta cultural 
i social, i voldríem que també 
passés quelcom similar amb la 
de Verdaguer, que tindrà una 
bona colla de “food tracks”, 
aquestes furgonetes amb men-
jar. També ens trobem aquest 
any amb una presència molt 
forta d’expositors, respecte als 
últims anys. Hi ha moltíssi-
mes activitats durant només 
un dia, només cal que veieu el 
programa.
És una fira totalment conso-
lidada, i històrica.
Sí, de fet és una oportunitat 
per a ensenyar a tothom el que 
tenim i fem a Capellades. Hem 
volgut també que hi hagués 
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més espais i compensar l’acti-
vitat prevista en cadascun, que 
tot es reparteixi pels diferents 
carrers i places per afavorir 
que tothom volti. Volem, que 
el Mercat Figueter sigui més 
dinàmic i àgil. També hi tro-
barem propostes de sempre, 
com les plaques de cava a la 
plaça de la Bassa, o els brocan-
ters i antiquaris a la plaça Sant 
Jaume.
El concurs de pintura ràpi-
da Joan Campoy celebra 30 
anys. 
Sí, i per això serà especial, 
amb importants novetats. Per 
començar, es farà el dissabte, 
i tindrà el premi Capellades, 
sobre un indret concret de la 
vila. Per estrenar-lo s’ha pen-
sat en el carrer Major, per do-
nar més protagonisme a la fira 
i perquè és el centre neuràlgic 
del comerç i la vida del poble. 
Parlem de l’Ajuntament. 
Quina valoració feu, del pri-
mer any i mig de govern?
Hi va haver un canvi de cicle 
polític, i mai millor dit. Hem 
aconseguit una majoria míni-
ma, però que és majoria. La 
valoració que fem és positiva 
en l’àmbit de la feina que s’està 
fent, tenim un gran equip de 
regidors amb ganes de treba-
llar i voluntat per fer coses. 
Teníem molt clar que calia un 
canvi, i calia un canvi cap a les 
esquerres. 
L’Ajuntament era dels més 
endeutats. Com es pot treba-
llar, així?
És cert que la situació eco-
nòmica era molt dolenta, els 
números es quadraven a la 
força... Hem aconseguit liqui-
dar el 2015 amb un balanç po-
sitiu, i esperem que sigui així 
el 2016. Crec que en un any i 
mig hem fet moltes coses, es-

tic raonablement satisfet. El 
pressupost municipal d’ara 
no té res a veure amb el que 
hi havia abans en termes de 
transparència, i de facilitat en  
veure d’on surten els diners i 
despeses que hi hauran. Du-
rant molts anys hi havia una 
inèrcia i ara ens hem trobat 
amb que calia donar-li un 
tomb. S’ha convocat una plaça 
d’interventor, ara ja en tenim, 
a Capellades calia un instru-
ment fort d’intervenció ad-
ministrativa, ens anirà bé. Hi 
havia un deute de 5,5 milions 
amb un pressupost de cinc... 
Ara comença a haver-hi al-

guns diners per fer coses. 
I en què les invertireu?
Per a nosaltres és molt impor-
tant la qüestió social, ens hi 
hem abocat molt, volíem ge-
nerar debat al poble... Abans 
la festa major es feia en grup, 
tothom feia les seves propos-
tes, voldríem que aquest fos el 
model, per posar un exemple. 
Capellades té poca extensió 
però disposa d’un gran po-
tencial comercial i d’entitats, i 
s’ha de aprofitar.
Veig que heu volgut incorpo-
rar una nova manera de fer. 
Sí, al principi de la legislatura 
ja ens vam proposar trencar 
les barreres o la distància de la 
institució, que s’havia allunyat 
de les entitats. Venim d’on ve-
nim, de moltes entitats, i per 
això és molt important per a 
nosaltres donar-els-hi veu. El 
ciutadà  se sent valorat. Soci-
alment també calia fer un gir 
cap a l’esquerra en impostos 
i taxes amb bonificacions de 

caràcter social i més inversió 
en acció social.
Quines obres, però, voldríeu 
tenir fetes en acabar el pre-
sent mandat municipal?
La piscina comença a tenir 
conseqüències de la seva ex-
periència, el pas dels anys no 
perdona. També tenim una 
Casa de la Vila, que estava en 
molt mal estat, sense acabar 
de reformar... En tot això cal-
drà tenir recursos de fora, que 
en part ja tenim. La Diputació 
ha estat molt important per 
a l’Ajuntament pel seu suport 
econòmic.
D’altra banda, tenim l’Abric 
Romaní. En aquest cas hi ha 
una clara intencionalitat po-
lítica en resoldre el tema. Ja 
hem aconseguit crear una 
taula amb presència de la 
Generalitat i Diputació. Cal 
donar-li una empenta defini-
tiva perquè serà una sortida 
de promoció local i cultural 
molt important.

PERRUQUERIA CANINA

Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a 
mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972
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Capellades

V ista de Capellades d’inicis del segle XX, en la que es pot 
observar, en primer terme, un molí paperer. Destaca, al 
poble, la cúpula de l’església parroquial. Foto publicada 
amb el permís del Museu Molí Paperer de Capellades.

Pep Font Sardà
Assessor en Gestió i Transport 
de tot tipus de residus.

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades

C/ Major, núm. 37              
Tel. 93 801 04 58             

 CAPELLADES

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

farmàcia Sabater

C/del Pilar, 8 
08786 Capellades (BCN)

Tel. 93 801 10 58
general@bodegajtorres.com



38  |  MERCAT FIGUETER Divendres, 10 de març de 2017

CAPELLADES / LA VEU 

D iumenge Capellades 
es vesteix de festa 
per celebrar el mer-

cat Figueter. Al matí, de 10 a 
2, es farà la 17a Trobada d’In-
tercanvi de Plaques de Cava 
de Capellades, al Parc de la 
Bassa. Aquí es poden trobar 
edicions especials per a la fira 
i també intercanviar plaques 
de cava.
Una tercera proposta que 
durarà tot el dia és el Mercat 
d’Antiquaris i Col·leccionis-
tes, de la mà dels Amics de les 
antiguitats i el col·leccionisme 
de l’Anoia, situats a la plaça de 
Sant Jaume.
A les 11 del matí es farà a 
l’estand de l’Ajuntament, a la 
plaça Catalunya, la inaugu-
ració del Mercat Figueter. En 
aquest acte inaugural, a banda 
de les autoritats locals, és pre-
vist comptar amb la presència 
del delegat de Comerç de la 
Diputació de Barcelona, Isaac 
Albert. També hi participaran 
els Capgrossos de Capellades, 
que enguany estan de celebra-
ció del seu vintè aniversari. 
Tal i com destaca el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
“l’estand no serà el típic on 
l’Ajuntament mostra la seva 
acció de govern. Està pensat 
com a espai d’acollida i infor-
mació per als visitants i com 

a escenari per a entitats de la 
vila, les veritables protagonis-
tes de la diada. Les entitats i 
els forans que ens visiten i els 
capelladins que els acollim, 
no l’Ajuntament”.
En aquest mateix espai, a les 
12:15, actuaran els Falcons de 
Capellades, a les 13 la Coral 
Xeremell i a les 14 es farà un 
Tastet Cultural amb la Casa 
d’Andalusia. Durant tot el dia 
les entitats oferiran les seves 
propostes. Per exemple, es 
podran tastar els bombons 
de figa del Grup pel Tercer 
Món, el Vermut dels Dimonis 
de Capellades al migdia o el 

Tastet de Tapes Andaluses de 
l’Agrupació Casa d’Andalusia. 
L’activitat es reprendrà a les 
5 de la tarda amb l’espectacle 
infantil “Mr. Perfum”, de la 
companyia Festuc Teatre. Du-
rant tot el dia es podrà obser-
var en viu l’artista internacio-
nal Toni Ortiz fent dibuixos 
3D de gran format sobre el 
terra de la mateix plaça.
L’activitat es reparteix durant 
tot el dia, però també per di-
ferents espais. A banda de la 
Bassa i la plaça de Catalunya, 
també hi haurà propostes a 
la plaça de Sant Jaume amb 
els antiquaris i la Subhasta 
d’antiguitats i peces singulars 
que es farà de 17:30 a 18:30 a 
la mateixa plaça. I al costat, a 
la plaça Verdaguer, s’instal·la-
ran diverses Food trucks, que 
proposaran opcions de cuina 
mediterrània, mexicana, itali-
ana, gelats artesans... Al mig-
dia caldrà sumar-hi una pro-
posta de vermut de la Bodega 

J. Torres i a les sis el ja clàssic 
Tastet de Gintònics.
Per als més petits i els més jo-
ves, a banda de les atraccions 
i parades del carrer del Fossar 
i de l’Esplanada, també es po-
drà jugar al circuït de karts de 
la plaça de la Bassa al matí i 
dels Jocs Gegants i el tobogan 
inflable de la plaça de Sant 
Miquel. La plaça d’Àngel Gui-
merà acollirà un Eco-Carru-
sel durant tot el dia.
En aquesta edició del Mer-
cat Figueter hi haurà també 
molta música. Al matí, a més 
del Concert de la Xeremell, 
també hi haurà l’Espai The 
Lemon Day, com sempre da-
vant la Piscina. A les 12:30 hi 
actuaran Meconio i Fighter 
Pillow. I a la tarda, a l’espai 
Food Trucks, de 6 a 8, sessió 
Soul-Funky amb Dj Brown.
Són diverses les exposicions 
de temes molt variats que es 
poden visitar durant el Mercat 
Figueter. 3 espais emblemà-

Tot a punt per a una edició del Mercat Figueter 
plena d’activitats variades

tics obren de manera especial: 
el Museu Molí Paperer fa en-
trada reduïda, l’Abric Romaní 
entrada 2x1 i la Biblioteca, vi-
sites guiades al matí. A més a 
més ha coincidit aquesta fira 
amb dues exposicions dedica-
des als refugiats. El Saló Rosa 
ofereix l’exposició fotogràfica 
de Xavier Bertral, “Grècia: Vi-
atge a la presó a cel obert dels 
refugiats”. És un recull d’imat-
ges de gran format publicades 
al diari Ara. La segona pro-
posta també és una exposició 
fotogràfica, en aquest cas de 
Sergi Càmara, titulada “Refu-
giats, l’odissea cap a Europa”. 
Està organitzada pel Comitè 
per a l’Acollida de Persones 
Refugiades i la Diputació de 
Barcelona i es podrà veure al 
Museu Molí Paperer fins al 5 
d’abril. 
Al mateix Museu es podrà 
veure l’exposició “Fora del pa-
per, escultura i dibuixos sobre 
paper” de Teresa Riba, al Mi-
rador. La inauguració serà a 
les 12:30
També cal destacar l’exposició 
de Miquel Campoy, qui mos-
trarà les seves noves creacions 
a l’espai taller del carrer de 
Sant Francesc, 94.
Al matí d’11 a 13:30 els Amics 
de les Motos i Vehicles Clàs-
sics del Penedès, exposaran 
les seves motos clàssiques.
A Casa Bas, es podran veure 
exposades les obres parti-
cipants al XXX Concurs de 
Pintura Ràpida, fins al 26 de 
març.
Finalment, cal recordar el Ball 
de Mercat Figueter que faran 
els avis a Cal Ponet, a les  6 de 
la tarda.
Tot concentrat en gairebé un 
dia, ple a vessar.

Inauguració del Mercat Figueter de l’any passat. / AJ. CAPELLADES
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CAPELLADES / LA VEU 

E n aquesta edició es 
compleixen ja 30 anys 
del Concurs de Pintu-

ra Ràpida Joan Campoy. Tal 
i com destaca el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, “per 
celebrar-ho hem preparat un 
seguit de novetats que tenen 
un objectiu molt clar: fer vi-
sibles els participants”.
Amb aquesta premissa s’ha 
decidit traslladar el concurs 
fora del Mercat Figueter i 
avançar-lo al dia anterior. 
Així, aquest dissabte 11 de 
març es podran veure els 
artistes pintant qualsevol 
espai de la vila. Però seguint 

amb les novetats, enguany 
es proposa la creació del 
Premi Capellades, que cada 
any triarà un espai concret 
per donar-li rellevància. Per 
augmentar aquesta visibi-
litat, es comença escollint 
el carrer Major, que en dis-
sabte al matí és el centre de 
l’activitat de Capellades. Els 
qui optin a aquesta categoria 
poden obtenir un premi de 
400 euros. Aquesta és la ma-
teixa quantitat que s’endurà 
el primer premi general, 350 
el segon i un tercer de 300 
euros.
Els Amics de les Arts i 
l’Ajuntament de Capellades 
a banda de ser els organit-

CLÍNICA 
VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Passeig Concepció, 24 
08786 Capellades

C/ Pare Anton Soteras, 25 
08787 La Pobla de Claramunt
93 801 02 54 - 608 73 94 60

·Medicina interna  
 ·Cirurgia   ·Radiologia

·Ecografia   ·Analítiques
   ·Exòtics ·Dietètica i nutrició 
  ·Reproducció ·Vacunacions   

·Visites a domicili

Av. Matías Guasch 57
Capellades 08786 ( Barcelona )

UNIONS METÀL·LIQUES SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 - CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 
finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

HORARI
OBERT AL MIGDIA

De dimarts a divendres: 9:30h a 16:30h
Dissabtes 9:30h a 15h

Pl. Catalunya, 5 - Capellades 
Tel. 93 801 27 65

Moltes novetats en la 
XXX edició del Concurs 
de Pintura Ràpida Joan 
Campoy

CAPELLADES / LA VEU 

L a cultura és molt pre-
sent al Mercat Figueter, 
amb diverses opcions 

d’estils molt diferents.
Fent un repàs del programa 
previst, trobarem una propos-
ta a gairebé cadascun dels es-
pais culturals.
Així a Casa Bas es pot visitar 
la mostra amb les obres par-
ticipants a la XXX edició del 
Concurs de Pintura Ràpida 
Joan Campoy. La inauguració 
es farà el mateix diumenge, a 
dos quarts de dues de la tarda, 
amb la presència de les autori-
tats locals. Aquestes obres es 

podran veure fins el dia 26 de 
març, en els horaris habituals 
de la sala.
Canviant d’espai i anant fins el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades, se’ns ofereixen diverses 
accions. D’una banda, durant 
el diumenge l’entrada per vi-
sitar l’equipament té un preu 
més reduït. D’altra banda, s’hi 
concentraran dues mostres, 
d’estils ben diferents. Al Mi-
rador s’inaugura a les 12:30 
“Fora del paper” amb escul-
tura i dibuixos sobre paper de 
la mà de Teresa Riba. Fins al 
4 de juny es podran veure els 
treballs d’aquesta artista. A 
més al mateix Museu també 

hi ha l’exposició fotogràfica 
de Sergi Càmara “Refugiats, 
l’odissea cap a Europa”. Aques-
ta és una proposta del Comitè 
per a l’Acollida de Persones 
que compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. 
Aquesta mostra documental 
dóna a conèixer les rutes cap 
al continent europeu de molts 
refugiats, que fugen dels con-
flictes bèl·lics de diversos pa-
ïsos i que van a la cerca d’un 
lloc on establir-se i iniciar una 
nova vida.
Al costat del Museu, davant 
la Bassa, també hi haurà un 
altra cita de cada any, la Con-
centració de Motos Clàssiques 

que fa l’Associació Amics de 
les Motos i Vehicles Clàssics 
del Penedès. Es podran veure 
al matí, d’11 a 13:30.
Si ens desplacem a l’altre equi-
pament capelladí, l’Abric Ro-
maní- Nean Parc Prehistòric 
de Capellades, veurem que la 
fira es celebra fent un 2x1 en 
les entrades al Parc.
Encara a la part sud de Cape-
llades podem visitar el Taller 
d’en Miquel Campoy, al nú-
mero 94 del carrer Sant Fran-
cesc, amb una mostra de les 
seves darreres creacions.
Seguint pel carrer Major, al 
número 47, al Taller han orga-
nitzat l’exposició “Localitza’t a 

Capellades”, una exposició que 
s’obrirà el dissabte on es mos-
tra diferents racons de la vila 
des de la perspectiva del pintor 
José Manuel Aznar Díaz
I per acabar aquest repàs de 
sales i propostes culturals, cal 
parlar del Saló Rosa, on fins el 
10 d’abril es pot veure un altre 
recull fotogràfic. En aquest cas 
es tracta de les imatges de Xa-
vier Bertral “Grècia: viatge a la 
presó a cel obert dels refugiats”. 
Aquest és un recull d’imatges 
de gran format publicades al 
diari Ara d’aquest reporter fo-
togràfic. És una proposta de la 
Comissió Capellades amb les 
persones refugiades.

Exposicions i entrades a Museus

zadors, també seran part del 
jurat, que farà entrega dels 
premis el mateix dissabte a 

Casa Bas a les 14:30
La inauguració, amb totes 
les obres participants, serà 

diumenge a les 13:30 i l’ex-
posició es podrà veure a 
Casa Bas fins el 26 de març.
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C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
granero.campi@cofb.net

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

CAPELLADES / LA VEU 

P assejar i gaudir de tots 
els estands del Mercat 
Figueter és una propos-

ta per a totes les edats, però de 
manera específica des de la fira 
hi ha propostes pensades espe-

cialment per als nens i joves.
Una de les ofertes que més s’es-
pera són les parades i atraccions 
situades al carrer del Fossar i a 
l’esplanada del Capelló. Però a 
més a més hi haurà altres pro-
postes. Així, al matí d’11 a 14 

Què poden fer nens i joves al Mercat Figueter?

CAPELLADES / LA VEU 

E l menjar està de moda. 
Des del Mercat Figue-
ter es recull aquesta 

tendència i s’oferiran un munt 
d’opcions gastronòmiques. 
D’una banda, el comerç i ser-
veis capelladins oferiran les 
seves propostes en restauració 
i alimentació.
D’altra banda, cal sumar to-
tes les parades de formatges, 
embotits artesans i diferents 
productes que habitualment 
tenen presència a les fires.
Però a més a més en aquesta 
edició s’ha anat més enllà i 
es faran diferents ofertes des 
de les entitats i des de l’espai 
gastronòmic de la plaça Ver-
daguer.
Començant el repàs des de les 
entitats, cal recordar iniciati-
ves de fa molt temps, com els 
bombons de figa del Grup pel 
Tercer Món. L’Agrupació Cul-

tural Casa d’Andalusia oferirà 
un Tastet de Tapes Andaluses 
el matí d’11 a 14 hores, a la 
plaça de Catalunya. En aquest 
espai, Dimonis de Capellades 
proposa que es faci el Vermut. 
En aquesta línia, The Lemon 
Day farà un Concert  Vermut 
al carrer Abat Muntadas –da-
vant la Piscina Blava- amb 
l’actuació dels Meconio i 
Fighter Pillow, a partir de les 
12:30.
El següent pol gastronòmic 
estarà ubicat a la plaça Ver-
daguer amb diferents Food 
Trucks que oferiran molts es-
tils culinaris: cuina mediterrà-
nia, mexicana, italiana, gelats 
artesans, pastisseria i cafeteria 
francesa. Al matí, aquí també 
es podrà fer el Vermut, amb 
Bodega J. Torres, i a la tarda el 
ja clàssic Tastet de Gintònics. 
A partir de les 6 de la tarda en 
aquest espai es podrà escoltar 
una sessió Soul-Funky amb 
Dj Brown.

La gastronomia serà molt present 
al Mercat Figueter 2017

hores es farà un Circuit de Karts 
a pedals a la plaça de la Bassa.
En un altre espai, la plaça de 
Sant Miquel, al matí d’11 a 2 i a 
la tarda de 4 a 7, també hi haurà 
l’espai infantil “Salta i juga”, amb 
jocs gegants, tobogan inflable i 
tallers.
Finalment a la plaça d’Àngel 
Guimerà, tota la jornada, es po-
drà pujar a l’eco-carrussel.
A més a més els nens i nens 
també podran gaudir de l’actu-
ació de la Coral Xeremell, a la 
1 del migdia a la plaça de Ca-
talunya, i en el mateix espai se-
guidament del Conte “L’elefant 

rosa”, que organitzarà la Taula 
de Dones.
La tarda començarà amb un 
espectacle infantil a la plaça 
Catalunya. La companyia Fes-
tuc Teatre presenta l’espectacle 
“Mr. Parfum”. El protagonista 
Pietro Pampolino, és un per-
sonatge extravagant que viatja 
amb el seu vehicle, una espècie 
de bicicleta que transporta un 
“artilugi- acoplat”: Una màqui-
na de fer perfums!Així, en Pie-
tro Pampolino – Mr. PARFUM, 
amb l’ajuda dels seus materials 
essencials, manipularà i desafi-
arà la química per tal de dur a 
terme el seu objectiu, fabricar 
un perfum personalitzat per 
a cada ciutat, el perfum ideal.
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CAPELLADES / LA VEU 

E n motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona 
Treballadora la Biblio-

teca El Safareig estrena la pro-
gramació de març amb una 
Hora del Conte a càrrec de Lí-
dia Clua, amb “Princeses Bla-
ves i prínceps encantadors”. 
Serà el mateix 8 de març, a 
les sis de la tarda. Aquests 
dies l’entrada de la Biblioteca 
també proposa una selecció 
de llibres, contes, pel·lícules i 
còmics sobre el feminisme en 
general i la dona en particular.

Encara parlant d’aquesta 
primera setmana de març, 
l’Agenda de la Biblioteca tam-
bé recull que aquest diumenge 
de Mercat Figueter la Bibliote-
ca obrirà al matí per fer vistes 
guiades pels arxius de l’equi-
pament.
El dimarts 14 de març es re-
prendrà la programació nor-
mal dels dimarts amb la pre-
sentació del segon llibre de 
l’escriptora anoienca Mireia 
Rubio. Després de publica “El 
abrazo naufrago”, ara ha tret la 
novel·la “El tiempo del negro”, 
on el protagonista ressitua la 

L’Agenda de març de la Biblioteca El 
Safareig arriba plena de propostes

CAPELLADES / LA VEU 

É s a punt d’iniciar-se el 
període d’inscripció 
als centres educatius 

de primària i secundària. 
Per això, amb l’objectiu de 
mostrar als pares i mares les 
tasques i propostes que es 
fan des dels diferents centres 
educatius de Capellades, les 
escoles han preparat jornades 
de portes obertes.
A l’Escola Marquès de la Po-

bla es farà Jornada de Portes 
Obertes dissabte d’11 a 1 del 
migdia; dimarts 14 de març 
de 12 a 17:30 i també una jor-
nada informativa el mateix 
dimarts a les 6 de la tarda.
L’Escola Mare del Diví Pas-
tor ha preparat una jornada 
de portes obertes per aquest 
dissabte 11 de març, a partir 
de les 11 del matí i fins les 2 
de la tarda.
Les preinscripcions, amb 
hora concertada, es faran del 

23 de març al 4 d’abril per als 
alumnes d’educació primària 
i secundària obligatòria.
A l’IES Molí de la Vila també 
es viurà una jornada de por-
tes obertes aquest diumenge 
al matí, d’11 a 13 hores, amb 
els alumnes dels cursos fent 
de guies als pares, mares i fu-
turs estudiants que vulguin 
conèixer el centre per dins.
Per a la llar d’infants les ins-
cripcions es fan més enda-
vant.

Portes obertes als centres educatius 
de Capellades

seva vida personal mentre aju-
da el veí de la casa del costat a 
refer la seva història, esbrinant 
la desaparició de la seva ger-
mana. Serà a les set de la tarda.
També per adults és la propos-
ta del següent dimarts, dia 21. 
A les set de la tarda es parlarà 
d’alimentació conscient, de la 
mà d’una experta en nutrició.
Finalment el dimarts 28, amb 
la primavera ja entrada, es farà 
un taller per als més petits per 
confeccionar diverses flors 
que ajudin a decorar la Biblio-
teca. Cal inscripció prèvia.

CAPELLADES / LA VEU 

A Capellades la Comis-
sió Capellades amb les 
persones refugiades 

continua trobant-se per dur a 
terme accions de sensibilitza-
ció i treballar en l’acollida des 
del moment que sigui possi-
ble. Coincidint amb el Mercat 
Figueter s’ha programat dues 
exposicions fotogràfiques que 
es podran visitar fins al mes 
d’abril.
Al Saló Rosa s’obre aquest di-
vendres les imatges en gran 
format que el reporter grà-
fic Xavier Bertral ha publicat 
en gran format al diari Ara. 
“Grècia: Viatge a la presó a 
cel obert dels refugiats”, ha es-
tat el quadern de bitàcola del 
reporter gràfic Xavier Bertral 
i la periodista Cristina Mas, 
per Lesbos, Atenes i Idome-
ni. En ell van descobrir com 
el tancament de fronteres a 
l’Europa central ha deixat més 

de 50.000 refugiats atrapats a 
Grècia. Un país en bancarro-
ta, encara sota l’impacte de 
les polítiques d’austeritat, s’ha 
convertit en el pati del darrere 
de la UE. 
L’altra proposta es podrà veu-
re al Museu Molí Paperer, amb 
les imatges de Sergi Càmara, 
titulada “Refugiats, l’odissea 
cap a Europa”. Amb el mateix 
objectiu de sensibilitzar i dei-
xar constància de les vivències 

dels refugiats, el Comitè pera 
l’acolliment de Persones Refu-
giades i la Diputació de Bar-
celona han impulsat aquesta 
mostra documental que dóna 
a conèixer les rutes cap al con-
tinent europeu de molts refu-
giats, que fugen dels conflictes 
bèl·lics de diversos països i 
que van a la cerca d’un lloc on 
establir-se i iniciar una nova 
vida.
Tal i com destaca la regidora 
d’Equitat, Adela Morera, ha 
destacat com “ens cal treba-
llar per sensibilitzar a tothom 
i prendre consciència del que 
s’està vivint molt a prop nos-
tre. Com a societat hem d’exi-
gir els drets d’aquelles perso-
nes que han de deixar els seus 
països d’origen, sense fer dis-
tinció entre persona migrant 
i persona refugiada ja que to-
tes elles es veuen obligades a 
abandonar el seu país, ja sigui 
per  raons socials o econòmi-
ques.”

Dues exposicions sobre els refugiats

VALLBONA D’A. / LA VEU 

E l dilluns 6 de març va 
tenir lloc la primera edi-
ció de la Jornada Vida 

Saludable, a l’Institut de Vallbo-
na d’Anoia, una matinal plena 
d’activitats diverses per gaudir 
de l’esport i activitats per pro-
mocionar la salut.
La finalitat de la Jornada era 
presentar els diferents esports 
que s’ofereixen al municipi i 
que poden practicar els joves 
de Vallbona, a més de presen-
tar una nova oferta i reflexionar 

sobre la importància d’una ali-
mentació saludable i la pràctica 
esportiva com a font pel desen-
volupament de la persona.
Al llarg del matí, els joves, uns 
160, van poder participar d’ac-
tivitats com: Spiribol, dansa 
Bollywood, Pàdel, korfbal, fut-
bol, tallers de cuina saludables 
i molt més. 
La jornada ha estat impulsada 
per l’Ajuntament de Vallbona 
(regidories de Joventut i Es-
ports) i l’Institut de Vallbona. 
Amb el suport de Diputació de 
Barcelona.  

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

U na setmana més tard 
que els pobles veïns 
per no coincidir, Els 

Hostalets de Pierola va celebrar, 
durant el primer cap de setma-
na de març, el seu particular 
Carnaval. A la tarda, amb des-
filada pels carrers i rua de l’Es-
plai Pífies  encapçalada per la 
batukada dels Diables de Piera 
formada també per integrants 
hostaletencs. Ritmes i tambors 
que van ser clau per animar als 
veïns que es van disfressar amb 
motius relacionats amb el circ. 
Va ser una passejada divertida 
que va acabar amb xocolatada a 
la plaça Dr. Conde.
Al vespre, la gran festa de Car-

naval del Casal Català va convo-
car un total de 16 participants 
infantils i 28 d’adults que van 
passar, la majoria en grups, per 
la passarel·la de la sala del tea-
tre amb un concurs presentat 
per un Donald Trump autòcton 
i un seguit de disfresses molt 
treballades i originals. En joc hi 
havia premis especials per als 
més petits i fins a 250€ en metàl-
lic per als més grans. Després de 
veure tantes disfresses, el jurat 
va tenir la difícil tasca de decidir 
quins eren els guanyadors.
Una variada selecció musical 
a càrrec de l’Orquestra Excel-
sior,  va donar més color a una 
animada vetllada i una sala ple-
na de festa i ball fins a entrada la 
matinada.

Més de 150 joves es mouen per 
una vida saludable a Vallbona

Cap de setmana de Carnaval 
als Hostalets de Pierola



L’Ajuntament restaurarà el portal de 
l’Hospital, l’element més antic que es 
conserva de l’antiga muralla

El portal de l’Hospital, també conegut com a portal del Carme.

CALAF / LA VEU 

La Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament de 
Calaf ha aprovat, aquest 

dilluns 6 de març, el projecte 
de restauració del portal de 
l’Hospital, també conegut com 
a portal del Carme. L’objectiu 
és fer les obres necessàries per 
recuperar la seva estructura 
que, en diferents punts, es tro-
ba malmesa i presenta un pro-
cés de degradació important. 
La rehabilitació anirà a càrrec 
d’un expert restaurador amb 
la previsió que s’iniciï el pro-
per més d’abril.
El portal de l’Hospital, d’estil 
gòtic civil medieval, es troba 
declarat com a Bé Cultural 
d’interès Nacional (BCIN). 
Juntament amb el portal de 
Xuriguera, constitueix l’única 
resta de les antigues mura-
lles que envoltaven la vila de 
Calaf, construïdes cap a l’any 
1580. A més, és l’element més 
antic que es conserva de la 
muralla, adossada a l’edifici 
de l’antic Hospital. A nivell lo-
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cal, està inclòs en el catàleg de 
béns a protegir en el POUM.
En l’actuació es consolidarà 
la part superior, a fi que no 
prosperi el seu procés de de-
teriorament, concentrant-se 
en el brancals de l’arc, els arcs 
de mig punt i la paret de sobre 
l’arcada. S’eliminaran materi-
als inadequats i la catifa bio-
lògica alhora que es netejarà 
l’estructura. A més, es conso-
lidarà el suport de pedra i es 
farà una intervenció perquè 
tingui una major estabilitat.
El cost d’aquesta intervenció 
és de 13.164,80 euros (IVA 
inclòs) per la que es compta 
amb una subvenció de 8.000 
euros de la Generalitat de Ca-
talunya.

Ratificació de convenis
Aquest dilluns, la Junta de 
Govern Local ha aprovat o ra-
tificat diferents convenis amb 
entitats esportives, culturals i 
educatives del municipi com 
són Club Bàsquet Calaf, Club 
d’Escacs Calaf, Club de Tennis 
Taula Calaf i Unió Esportiva 

Calaf. També amb La Polse-
guera i AMPA de l’Escola Alta 
Segarra.
Alhora, els seus membres 
han ratificat el conveni signat 
entre el consistori i els propi-
etaris de la finca ‘La Serrado-
ra’ destinada a l’aparcament 
de vehicles amb l’objectiu de 
millorar la mobilitat i l’apar-
cament al centre del municipi. 
L’acord és l’actualització d’un 
conveni existent a través del 
qual els propietaris cedeixen 
el terreny, d’uns 2.500 metres 
quadrats, a canvi que l’Ajun-
tament assumeixi el cost del 
condicionament, la posada en 
marxa de l’aparcament i el seu 
manteniment. Aquesta millo-
ra es podrà executar gràcies a 
una subvenció de la Diputació 
de Barcelona a través de les 
Meses de concertació.
Per últim, en la sessió d’aquest 
dilluns al vespre es van ratifi-
car les bases de la convocatò-
ria dels Jocs Florals per l’edició 
d’aquest 2017 segons les quals 
es poden presentar obres fins 
al proper 31 de març.

CALAF / LA VEU 

Aquest matí, una cin-
quantena de persones 
s’han concentrat a 

la plaça dels Arbres de Calaf 
on s’ha fet la lectura de dos 
manifestos amb motiu de la 
commemoració del Dia In-
ternacional de les Dones. 
L’acte ha estat promogut pels 
alumnes de l’Institut Alexan-
dre de Riquer que, a més del 
manifest, han preparat una 
acció simbòlica i reivindica-
tiva. 
De bon matí, han col·locat 
unes petjades gegants per 
tota la plaça en cada una de 
les quals es podia llegir un 
resum de la vida d’una dona 
que ha fet història. Joana Ras-
pall, Marie Curie o la calafina 
Florentina Puig, sindicalista 
del sindicat UGT durant la 
Guerra Civil, en són alguns 
exemples. Aquestes petjades 
condueixen a un mural on 
tothom qui vol, i durant tota 
la jornada, pot escriure les 
pròpies reflexions sobre el dia 

que avui es commemora.
En el manifest, preparat pels 
alumnes de l’institut i llegit 
per dues d’elles, han explicat 
que l’acció d’avui respon a la 
necessitat de “fer visibles a al-
gunes de les moltes dones que 
han fet tant per a la història 
i que ens han fet evolucionar 

Calaf se suma a la commemoració  
del Dia Internacional de les Dones

fins aquí i que no han sigut 
mai reconegudes com es me-
reixen”. 
Les paraules de reivindicació 
dels joves han estat seguides 
per la lectura del manifest 
institucional que ha llegit la 
regidora de l’Ajuntament de 
Calaf, Montserrat Mases.

CALAF / LA VEU 

Des de fa ja bastants 
mesos, el Cafè del 
Casal programa di-

ferents concerts de petit for-
mat i molt bona qualitat a 
diferents espais del Casal i 
en distintes versions. Aquest 
diumenge, 12 de març, a les 
12:30 h. ens obsequien amb 
un concert-vermut: Raimon, 
Garfunkel i el Piltrafilla: són 
un trio humorístic que des-
trossen èxits de tots els temps. 
Cançons de reggae, rock i 
blues reinventades per la 
guitarra de Garfun, l’acordió 
de Piltra i la veu i monòlegs 
del seu carismàtic cantant, 
Raimon. 
Per riure durant una bona 
estona a ritme de “ranchera”, 
rumba o disco. Amb clàssics 
de Marley, Sinatra o els Ro-
llings. L’entrada és lliure.
Per altra banda, també el diu-
menge 12, però a les 18:00 h 
i dins el marc de la VI Mos-

tra de Teatre Vila de Calaf, 
la companyia La K-Mama 
de Calafell tancarà la ediciò 
d’enguany amb “El Pescador 
d’Estels”, de Josep Mèlich. 
Una família de pescadors a 
principis de segle. Hi ha ha-
gut una tragèdia a la família: 
la mort d’un fill de 7 anys, 
al mar. A partir d’aquest fet 
volta tot el drama. La passió, 
el sexe, el conflicte familiar...
Un espectacle teatral de mol-
ta intensitat.
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.
Cal tenir en compte també, 
que el dissabte, 11 de març 
l’associació Bitxets 14 ens ha 
preparat un taller musical 
en família a càrrec de Núria 
Planell, que es desenvolupa-
rà a partir de les 11:30h a la 
Sala de Fusta.

Un taller musical, un 
concert-vermut i teatre 
per al cap de setmana
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CALAF / LA VEU 

P er segon any consecu-
tiu, l’Ajuntament de 
Calaf convoca el pre-

mi literari dels Jocs Florals. 
Enguany, amb la col·labo-
ració del dos centres educa-
tius del municipis, s’han fet 
algunes modificacions en 
les categories infantil i juve-
nil per tal de promoure’n la 
participació. Les categories 
i els premis per a cada una 
d’elles són els següents: 
FLOR NATURAL: Subca-
tegoria Cicle Inicial, Cicle 
Mitjà i Cicle Superior. Dis-
ciplina: lliure. Premi: 50 eu-
ros en llibres i/o material es-
colar per cada subcategoria
FLOR NATURAL: Subcate-
goria 1r. i 2n. ESO, 3r. i 4t. 
ESO i Batxillerat. Discipli-
na: lliure. Premi: 50 euros 
en llibres i/o material esco-
lar per cada subcategoria
VIOLA D’OR: (A partir de 

‘The Chanclettes’, un espectacle provocador i 
transgressor arriba a la Sala Bogart de CalafSant Martí Sesgueioles incorpora un 

nou contenidor per a petits residus

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

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

PROMOCIÓ PREMIUM (Unitats Limitades) 

 

BH
 Sphene 
Tiagra 

Disc 
899€ 

18 anys). Disciplina: poesia. 
Premi: 150 euros
ENGLANTINA D’OR: (A 
partir dels 18 anys). Disci-
plina: prosa. Premi: 150 eu-
ros.
Les obres es poden presen-
tar fins al dia 31 de març de 
2017 a la recepció de l’Ajun-
tament de Calaf o bé a través 
del correu electrònic jocs-
floralscalaf@gmail.com. Al 
document de les bases, que 
trobareu a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Calaf, es 
poden consultar els detalls 
de com fer-ho. 
El jurat del premi estarà for-
mat per docents, escriptors 
i altres persones de conegut 
prestigi literari i acadèmic. 
Serà l’encarregat de deter-
minar els guanyadors de ca-
dascun dels premis i es re-
serva el dret de declarar-lo 
desert. 
El lliurament de premis es 
realitzarà en un acte orga-

nitzat per l’Ajuntament du-
rant la celebració de la Dia-
da de Sant Jordi 2017.
 
Edició 2016
En la primer convocatò-
ria d’aquest premi literari, 
celebrada al 2016, s’hi van 
presentar 48 treballs en les 
quatre categories que es 
convocaven, infantil fins a 
12 anys, juvenil de 12 a 18 
anys, prosa d’adults i poesia 
d’adults. 
Anna Roig i Joel Reñé van 
ser els guanyadors de les 
categories infantil i juvenil, 
respectivament. En adults, 
David González va guanyar 
l’Englantina d’Or, en la dis-
ciplina de prosa, i Oriol Solà 
va resultar premiat amb la 
Viola d’Or, en la categoria 
de poesia. A més, el jurat va 
fer una menció especial per 
als treballs de les calafines 
Angèlica Cuadros, en prosa, 
i Sílvia Vila, en poesia.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES / LA 
VEU 

Aquest passat dilluns 
6 de març, l’Ajunta-
ment de Sant Martí 

Sesgueioles ha instal·lat una 
nova mini deixalleria a la pla-
ça d’Emili Donadeu, per tal de 
fomentar el reciclatge dels pe-
tits residus.
El nou contenidor disposa de 
7 dipòsits independents per a 
l’emmagatzematge de diferents 
residus que habitualment no 
sabem on abandonar. Concre-
tament, la mini deixalleria de 
Sant Martí Sesgueioles dispo-
sa de bústies per a: Reciclatge 

de CD i DVD, cartutxos d’im-
pressora, aparells electrònics i 
elèctrics de petit format (com 
per exemple, carregadors de 
mòbil, telèfons, maquinetes 
d’afeitar, càmeres fotogràfi-
ques...), piles i bateries de mò-

bil, bombetes incandescents i 
halògenes, bombetes LED i de 
baix consum i taps de plàstic
Cadascun dels forats es troba 
degudament senyalitzat per 
tal que el reciclatge es pugui 
portar a terme correctament.

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte el grup 
‘The Chanclettes’ jun-
tament amb la Mega 

Pubilla i la Lola Bastardas, 
portaran l’espectacle ‘#DPutu-
Cool’ a la Sala de festes Bogart 
de Calaf. La representació, que 
tindrà lloc a les 22.30 hores i 
que organitza El Casino, és 
una mescla de cabaret, ball, 
humor i crítica social amb una 
tècnica i escenificació que no 
deixarà indiferent a ningú.
Els artistes barcelonins van 
crear ‘#DPutuCool’ amb mo-
tiu del seus 20 anys de carrera, 
creant l’espectacle més provo-
cador i transgressor que havi-
en fet fins llavors i exhaurint 

totes les entrades de ‘El Mo-
lino’ durant l’estiu del 2014. 
A través del transvestisme ca-
ricaturesc, ‘The Chanclettes’ 
tracten temes gens frívols com 
el culte exagerat a la bellesa o 
la independència de Catalu-
nya.
En l’espectacle també hi actu-
en Lola Bastardas i la Mega 
Pubillla, aquesta última dls 
Prats de Rei i que ha participat 
en actes, carnavals i festes ma-
jors de Calaf i rodalies.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar anticipadament al telèfon 
938 698 377 o al Bar Casino. 
L’entrada general té un preu de 
20 euros i de 17 per als socis. 



L’Igualada HC es conjura en aconseguir la remuntada 
demà a la CERS després d’un bon paper al Palau

Imatge del partit Barça-Igualada de dissabte passat al Palau.

HOQUEI / LA VEU 

A lea iacta est, que di-
rien. La sort ha estat 
llençada. L’Igualada 

Calaf Grup se la juga demà 
dissabte a les 20.30 hores a les 
Comes davant el Viareggio en 
el partit de tornada de quarts 
de final de la CERS. S’ha de 
remuntar un 4-1 en contra, 
és a dir, tres gols per signar la 
pròrroga, i quatre per a classi-
ficar-se per a la final four de la 
competició. No serà fàcil, per-
què els italians tenen un bon 
equip.
El club ha repartit aquesta set-
mana a tots els centres escolars 
de la ciutat entrades infantils 
gratuïtes per poder assistir al 
partit, per aconseguir un pave-
lló de les Comes ple de gom a 
gom. Els joves de fins a 14 anys 
tindran entrada gratuïta i els 
seus acompanyants adults po-
dran entrar al partit per només 
3 euros.
Al mateix temps, els socis de 
l’Igualada Hoquei Club podran 
adquirir entrades anticipades a 
les oficines del club fins avui di-
vendres 10 de març. Cada soci 
podrà obtenir dues entrades 
al preu de 3 euros cadascuna 
per convidar a amics o famili-
ars a assistir al partit. L’horari 
d’oficines de l’Igualada Hoquei 
Club és de dilluns a divendres 
de 09.30 a 12.30 i de 16.00 a 
19.00. Els despatxos del club 
estan situats al Carrer Capella-
des, número 19 d’Igualada.

Molt castigats 
al Palau Blaugrana
Els arlequinats van caure per 
set gols a tres a la pista del líder 
de la lliga en un partit on hi va 
haver més igualtat a la pista del 
que diu el marcador. Els homes 
de Ferran López van disputar 
un partit correcte i van marxar 
al descans amb un empat a tres 
gols, però a la segona part, dos 
gols en menys d’un minut van 
posar una distància al marca-
dor que els de l’Anoia ja no van 
poder salvar.
El partit va començar amb un 
gol de ‘Tety’ Vives als 18 se-
gons després del xiulet inicial. 
Amb el gol, el Barça va exercir 
la seva pressió habitual que di-
ficultava a l’Igualada sortir del 
propi camp quan tenia la pos-
sessió. Tot i això, els arlequinats 
no es van posar del tot nervio-
sos i no renunciaven a encarar 
la porteria blaugrana quan en 
tenien la ocasió, sobretot amb 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  52 20 17 1 2 95 40
2. Club Patí Vic 46 20 14 4 2 80 40
3. Reus Deportiu  46 20 14 4 2 94 56
4. Coinasa Liceo  37 20 11 4 5 73 52
5. Voltregà 34 19 10 4 5 51 38
6. Moritz Vendrell 27 19 8 3 8 63 64
7. Enrile Alcoi 27 20 8 3 9 63 72
8. Noia Freixenet 25 20 7 4 9 55 54
9. ICG Lleida 22 20 6 4 10 52 67
10. Lloret  22 20 6 4 10 38 64
11. Caldes Laser 20 20 4 8 8 47 58
12. Igualada Calaf 19 20 5 4 11 57 71
13. Citylift Girona  19 20 5 4 11 53 70
14. Vilafranca  18 20 5 3 12 50 74
15. Manlleu 16 20 3 7 10 46 70
16. Alcobendas 15 20 4 3 13 57 84

OK Lliga

Copa CERS 
Quarts de final (tornada, 11 de març)
Sarzana (ITA)-Turquel (POR) (2-2)
Barcelos (POR)-Vilafranca (2-3)
Igualada Calaf-Viareggio (ITA) (1-4)
Trissino (ITA)-Caldes Laser (3-4)

Jornada 20
FC Barcelona Lassa - Igualada Calaf  7-3
Club Patí Vic - Reicomsa Alcobendas 9-3
Coinasa Liceo - Caldes Recam Laser 3-2
Lloret - Enrile Alcoi 1-2
Vilafranca - Manlleu 4-4
Reus Deportiu - Noia Freixenet 6-4
ICG Lleida - Citylift Girona  4-2
Moritz Vendrell-Voltregà  dia 11

 Lliga Europea  CERS  Descens
Jornada 21 (dia 18 de març)
Noia Freixenet-Vic
Citylift Girona-Lloret
Reicomsa Alcobendas-FC Barcelona
Caldes Laser-Moritz Vendrell
Voltregà-ICG Lleida
Enrile Alcoi-Vilafranca
Manlleu-Reus Deportiu
Igualada Calaf-Liceo
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xuts llunyans. De fet, van ser 
els homes de Ricard Muñoz a 
qui els va incomodar més el 0 
a 1 a mesura que transcorria 
el cronòmetre, i a la pista del 
Palau es va notar que tenien 
cert neguit per empatar ràpi-
dament.
Al minut 11, ‘Tety’ Vives va 
forçar una targeta blava a Pa-
nadero i l’Igualada va disposar 
d’una falta directa a favor. Tot 
i que l’execució de Sergi Pla 
va ser bona, Aitor Egurrola 
va endevinar-li les intencions. 
Del possible 0 a 2 es va passar 
al 1 a 1, perquè tot i jugar amb 
un home de més, l’Igualada 
va passar uns minuts difícils, 
que va ser quan Edu Lamas 
aconseguia empatar pel Barça. 
Amb l’empat, l’Igualada es veia 
còmode sobre el parquet del 
Palau Blaugrana, però tampoc 
generava excessiu perill a l’àrea 
defensada pels locals i provava 
les seves oportunitats a base de 
xuts llunyans.
El Barça tenia més possessió 
i jugava més estona en camp 
rival, però la defensa, l’Elagi 
Deitg o fins i tots els pals, van 
evitar que es posés per davant. 
No va ser fins al minut 17, amb 
un xut de cullera tou que Marc 
Gual aconseguia avançar el 
Barça per primer cop en tot el 
partit. Instants abans del seu 
segon gol, el Barça havia comès 
la tercera falta, per vuit que 
portava l’Igualada. Tot i aquest 
marcador de faltes, el partit 
no va ser molt físic, però hi va 
haver moltes interrupcions de 
joc, en especial, aturant el Bar-
ça quan estava disposat a sortir 
a la contra.
Al minut 22, l’Igualada va 
aproximar-se a la porteria del 
Barça i va optar per deixar de 
banda els xuts llunyans i in-
ternar-se dins l’àrea, amb una 
ocasió clara, probablement la 
més clara del partit per l’Igua-
lada, que Tety i Dani López no 

van poder transformar. Però 
immediatament a la jugada se-
güent, un Met Molas comple-
tament desmarcat i amb espai 
suficient, va enviar la pilota al 
fons de la porteria amb un xut 
ras per posar l’empat a dos. I 
només dos minuts més tard, 
l’altre osonenc de l’equip, Sergi 
Pla, posava el 2 a 3 amb un xut 
creuat.
Semblava que l’Igualada po-
dria dir que aniria al descans 
amb superioritat a l’electrònic 
en una pista difícil, però 57 
segons abans de la mitja part, 
Xavi Barroso aprofitava una 
errada defensiva dels arlequi-
nats per posar el 3-3. I el Barça 
encara hauria pogut posar-se 
per davant perquè a 20 segons 
del final la parella arbitral va 
xiular la desena falta en contra 
de l’Igualada, però el xut de Pa-
blo Álvarez el va aturar l’Elagi 
Deitg.
A la represa, el Barça es va 
tornar a avançar ben aviat, al 
minut 28 i mitjançant Marc 
Gual. Durant el transcurs de 
la segona part, els blaugranes 
van jugar amb possessions 
més llargues i amb un joc una 
mica més vistós, però amb el 4 

a 3 l’Igualada encara es mante-
nia dins del partit, sobretot, si 
aprofitava la falta directa quan 
arribés. Però al minut 37, dos 
gols amb pocs segons de dis-
tància, primer de Pablo Álva-
rez i després d’Edu Lamas, van 
posar el 6 a 3, una distància 
que l’Igualada ja no va poder 
retallar.
Al minut següent, cap dels dos 
equips va poder aprofitar la fal-
ta directa per acumulació de 
faltes de l’equip contrari, i amb 
el 6 a 3 el partit es va trencar 
i ambdós equips deixaven que 
els minuts correguessin amb 
tranquil·litat, i que fos una ju-
gada aïllada la que pogués tor-
nar a moure el marcador. Va 
ser amb el 6 a 3 quan el Barça 
va mantenir les possessions 
més llargues del partit i també 
quan l’Igualada només es va 
defensar, però tot i així, va ser 
quan menys perill van gene-
rar els blaugranes. Després de 
8 minuts amb aquest guió del 
partit, Lucas Ordóñez va tren-

car la dinàmica marcant el setè 
pel seu equip. Durant els mi-
nuts finals, va ser el mateix Lu-
cas qui va errar un penal i una 
falta directa, jugades aturades 
per Elagi Deitg.
Ferran López va matissar que 
a l’equip “l’ha castigat la fatiga 
i les individualitats del Barça. 
Tot i que no em conformo amb 
la derrota, estic satisfet del tre-
ball que han fet”. 
FC Barcelona: Aitor Egurrola, 
Matias Pascual, Pablo Álvarez 
(1), Pau Bargalló i Sergi Pana-
dero –equip inicial – Lucas Or-
doñez (1), Marc Gual (2), Edu 
Lamas (2) i Xavi Barroso (1).
Igualada HC: Elagi Deitg, Sergi 
Pla (1), Tety Vives (1), Roger 
Bars i Met Molas (1) –equip 
inicial – Emanuel Garcia, 
Francesc Bargalló, Dani López 
i Jordi Méndez.

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



Guillem Carner, bronze en 800 m. 
al campionat d’Espanya júnior

46  |  IGUALADA Divendres, 10 de març de 2017

Atletes del CAI al campionat d’Espanya júnior.

Victòria important 
i necessària del CHI

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles Guillem 
Carner, va assolir el 3r 

lloc en la prova dels 800 m.ll. 
corresponent al 44è Campio-
nat d’Espanya Junior en Pista 
Coberta de València. Carner 
feia un temps de 1’52”52, nou 
rècord d’Igualada absolut in-
door, en la semifinal corres-
ponent.
Naima Ait Alibou era 5a a la 
final dels 800 m. amb 2’19”67, 
després d’entrar 3a en la se-
mifinal amb 2’17”50. Dasha 
Malevich era 9a en el salt d’al-
çada amb un millor intent de 
1,55 m.  Marta Llagostera era 
6a en la 1a s/f. dels 1.500 m.ll. 
amb 4’53”50, no accedint a la 
final. Anna Asensi era 3a amb 
8”00, seguida de Judit Bas-
compte, 5a amb  8”02,  en la 
5a sèrie classificatòria  dels 60 
m.ll., registres que no els do-
naven el passi a semifinals.
Abdessamad Oukhelfen va 
abandonar per indisposició en 
els 3.000 m. lllisos.

Laura Giménez, a l’estatal 
de marxa en ruta
Dissabte passat, la marxadora 
del CAI Petromiralles / Dental 
Igualada Laura Giménez, par-
ticipava al Campionat d’Espa-
nya de Marxa Atl. en ruta, que 
es va dur a terme a la població 
de Valverde - El Hierro - a les 
illes Canàries. Giménez era 
29a en els 5 Km. Cadet, amb 
28’50”.

Sis medalles del CAI en el 
campionat català cadet
Els 18 atletes Cadet del CAI 
participants al Campionat 
de Catalunya Cadet en Pista 
Coberta diumenge passat a 
Sabadell, assoliren un total de 
6 medalles, 2 or, 2 d’argent i 2 
de bronze, a més de diversos 
llocs de finalista i mínimes 
per al Campionat d’Espanya 
Cadet dels propers 18 i 19 de 
Març a Antequera. El CAI era 
1r. per clubs en la puntuació 
global dels seus atletes, amb 
82 punts, entre 50 equips par-
ticipants.
A destacar Aitor Caldito, bi-
campió de Catalunya en salt 
de llargada amb 6,50 m., i 
també guanyador en el tri-
ple salt, amb 13,11 m. Les 
medalles d’Argent eren per a 
Pol Roca, 2n. en salt d’alça-
da amb 1,71 m., i per a Edu-
ard Guzmán, 2n. en pes amb 
13,45 m. Els bronzes eren per 

a Berta López, 3a en els 1.000 
m. amb  3’03”07, i Judit Ibar-
ra, 3a en els 3.000 m. amb 
10’49”04. Gerard Farré era 4t. 
en els 1.000 m. amb  2’48”07, 
David Muñoz 4t. en llarga-
da amb 5,69 m. Franc Sama-
niego era 4t. en 600 m. amb 
1’30”65, i amb 1’32”63 en s/f. 
També 4ts. eren els rellevistes 
de 4 x 200 m., amb  1’39”81, 
amb l’equip format per Aitor 
Caldito - Gerard Farré - David 
Muñoz i Franc Samaniego.
Riduan Boulbayem era 5è 
en els 3.000 m. amb 9’37”79.  
Laia Planas era 6a en alçada, 
amb 1,50 m. Silvia Hohn-
haussen era 6a en llargada, 
amb 4,97 m., a més de 7a en 
triple salt amb 10,45 m. Carla 
Alemany era 6a en 3.000 m.ll. 
amb 11’14”63. 
Anna Torras era 7a en 1.000 m. 
amb 3’13”19. Eduard Guzmán 
era 7è en llargada amb 5,47 
m. Aleix Llorens era 8è en pes, 
amb 10,67 m. Jordina Gassó 
era 9a en triple salt amb 10,17 
m. David Muñoz era 12è en 
1.000 m. amb 2’53”02, i Edu-
ard Alba 13è en 3.000 m.ll. 
amb 10’11”29.
Júlia Solé era 4a en la 2a s/f. dels 
600 m. amb 1’43”82,  Marcel·la 
Solé 5a en la 1a s/f. dels 300 
m.ll.  amb 46”14, i Pol Roca 6è 
en la 1a s/f. dels 60 m. tanques  
amb 9”52,  que no els donaren 
l’accés a les finals respectives.

Quatre medalles de l’infantil
Un total de 12 d’atletes del CAI 
van participar dissabte en la 
Jornada final del Campionat 
de Catalunya Infantil indoor, 
a Sabadell. Assoliren un total 
de 4 medalles, 1 or, 1 argent i 
2 bronzes.
Destacaren Francina Massa-
gué, Campiona de Catalunya 
en els 600 m. amb 1’43”10, i de 
Carla Bisbal, sots campiona en 
els 1.000 m. amb 3’09”52.
Nuria Moix era 3a i Bronze en 
salt d’alçada, amb 1,49 m., ma-
teixa marca que la 1a i 2a clas-
sificades, decidint-se les meda-
lles pel nombre d’intents. Joan 
Sendra assolia també Bronze 
en els 60 m. amb 7”97, i amb  
8”13  en s/f., i era a més  4t. en 
llargada amb 4,87 m.
Alex Riera era 6è en pes amb 
10,00 m., seguit de  Pol Cos, 7è 
amb 9,93 m. Guim Prats era 
9è en alçada amb 1,48 m..  Ian 
Queraltó era 10è en perxa amb 
2,35 m., Laia Manau 10a en 
Perxa fem. amb 2,10 m., i An-
drea Gil 12a en 1.000 m. amb 
3’36”42.
Elias Montoro era 7è en la seva 
s/f. dels 60 m. amb 8”55, Na-
iara Zunino era 8a en la 2ª s/f. 
dels  60 m. tanques amb 11”53, 
i Francina Massagué participa-
va també en la 1a s/f. dels  60 
m., essent 8a amb 8”80, el que 
no els donava l’accés a les finals 
corresponents.                                                                                                       

Els cadets del CAI, a Sabadell.

HANDBOL / LA VEU 

L a victòria era molt im-
portant per l’Igualada 
davant l’OAR Sabadell 

per no perdre les posicions 
d’optar a jugar l’ascens de cate-
goria i també era molt impor-
tant per al rival per sortir de 
les posicions de descens que 
es troba actualment.  Al final, 
29-24. 
El partit comença amb molta 
força per part del OAR Saba-
dell i deixa molt descol·locats 
als jugadors Igualadins, tant 
que no semblaven ells, amb 
molts errors en les jugades, 
una defensa molt tèbia i un 
atac que no acabava de fun-
cionar amb tirs perduts, mal 
col·locats i pèrdues de pilota 
incomprensibles, tota la pri-
mera part el OAR Sabadell 
ha anat pel davant dels lo-
cals. Acabant aquesta al mi-
nut 30 amb un clar 12 a 15 a 
favor del OAR Sabadell. A la 
represa del partit l’equip local 
ha sortit alliçonat pel seu en-
trenador i el partit ha estat un 
altre. Ha canviat la defensa, 
essent molt més efectiva i els 
atacs han començat a ser més 
resolutius, ràpidament l’Igua-
lada s’ha posat pel davant amb 
jugades ben trenades que han 
desbordat al OAR Sabadell , ja 
que al minut 15 d’aquesta se-
gona part el parcial era de 12 
a 5 a favor dels Igualadins, o 
sigui el resultat era a les hores 
de 24 a 20. L’OAR Sabadell ha 
intentat recuperar·se però no 
ha pogut. Hem tornat a veure 
a Les Comes un altre bon par-
tit del primer equip, d’aquells 
que agrada veure i creen afi-
ció. El resultat final de 29 a 24 
ha estat ben merescut . El prò-
xim partit toca aquesta vegada 
desplaçar-se a Rubí contra el 
Club Handbol Rubí, un altre 
partit molt important. 
Entrenats per Pol Cantero han 
jugat: Porters:  Jordi Bermejo 
(7a.) i Eric Plaza (12a.). Juga-
dors: David Cubí (1), Esteban 
Lezama (2), Oscar Visa (5), 

Jordi Vilarrubias (5) , Sergi 
Garcia (2), Jordi Grado (5) , 
David Diaz (7), Pere Sendra 
(1), Nil Subirana (1), Josep 
Lluis  Álvarez.

Altres partits
Sènior femení
Cerdanyola 26-CHI 13
CHI: Porteres: Lídia Rojas, Mónica 
Bisbal. Jugadores: Alícia Nieto, Raquel 
Arnau, Laura Baraldés, Laura Ferrera, 
Olaya Cano, Dàmaris Zamora i Mireia 
subirana. Entrenador : Xavier Corbiños.
Juvenil femení
CHI 34-St. Esteve Ses. 17
CHI: Portera:  Lídia Rojas Jugadores: 
Marta Hernandez, Ane Crespo, Maria 
Mayol, Aida López, Laia Tarrida, Alba 
Casse, Júlia Subirana , Elia Roca (Lesi-
onada). Entrenador : Xavier Xorbiños
Juvenil masculí
CHI 23-Ribes 39
CHI: Pep Bove, Max Segura, Nil Subira-
na, Nico Orozco, Ivan Ruiz, Xavi Oliva, 
Iker Sabuquillo, Gerard Simon, Arnau 
Capitán amb Ivan Salazar a la portería. 
Entrenadora Laura Baraldes.
Cadet femení
CHI 31 Ascó 30
CHI: Alba Camañes, Alba Casé, Ane 
Crespo, Andrea Romero, Julia Subirana, 
Laia Sanuy, Maria Vivar i Olga Núñez. 
Entrenadors: Lalo Canales i Joel Sola-
nelles.
Cadet masculí
CHI 26-St. Cugat 34
CHI:  Joel Solanelles, Biel Morales, Marc 
Espinagosa, Toni Puig, Arnau Torner, 
Marc Muntané, Biel Hornas, Agustín 
Vázquez, Fernando Almendro, David 
Malpartida i Marc Andreu. Xavi Reina 
(lesionat). Entrenador: Roger Calzada.
Infantil femení
La Llagosta 26-CHI 18
CHI: Jugadores:Érika, Julia, Melat, Mi-
reia, Carla, Karen, Elia, Dàmaris i Marta 
Porteres: Marina, Ari Lesionades. Nu-
ria, Aina Cos tècnic: Laura Barraldés.
Infantil masculí
Les Franqueses 46-CHI 26
CHI: Eric, Sergi, Alex, Noel, Pol , Dani , 
Igor, Hugo, Edgar,Dimas , Joan, i Isaac, 
Marc i Guillem. Entrenats per , Roger 
staff tècnic Samu. 
Aleví femení (nivell 1)
CHI 10-Les Franqueses 5
CHI: Alba, Iona, Mireia, Júlia, Aroa, 
Lorena, Ariadna, Miriam, Clàudia. Po-
teres: Judit i Núria. Entrenadores: Laura 
Baraldés I Èlia Roca.
Aleví femení (nivell 2)
CHI 8-St. Joan Despí A 8
CHI: Biel Homs, Àlex Poblador, Gui-
llem Cabré, Nil Camps, Adrià Noga-
les, Quim Amich, Damià Pou i Anton 
Aguilera. Entrenats per Nico Orozco.
Aleví masculí (nivell 1)
CHI 8- Gavà Blau 8
CHI: Oriol Cirera, Arnau Albareda, 
Guerau Llansana, Quim Amich, Adrià 
Nogales, Anton Aguilera, Jan Estévez, 
Jan Tardà, Oriol Pou, Aniol Gumà, Xa-
vier Malpartida, Arnau Vargas i Èric 
García. Entrenadors: Nico Orozco i 
Mònica Bisbal.



Pluja de podis per l’IGD 
Club Gimnàstic Aula 

Juvenil femení. 

Les cròniques de l’Igualada Vòlei Club
del cap de setmana del 4 i 5 de març

VOLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior Mas-
culí perd al “tie-break” 
davant el Cometa Bell-

vei, on els locals no van saber 
imposar la seva superioritat, 
en un partit amb molts alts i 
baixos, en el començament del 
tie amb un parcials molt grans 
a favor del Cometa, no va do-
nar opció a l’Igualada d’em-
portar-se el partit, el tanteig va 
ser el següent 23-25/25-14/19-
25/25-15/9-15, L’equip manté 
la segona posició, la setma-
na que ve visiten els Panteres 
Grogues.
Partit molt intens de 2:20 h 
el que es va viure el dissabte 
al Fortí amb l’Alain Afflelou 
Sènior Femení, davant d’un 
fort CV Sant Pere i Sant Pau, 
que venia de guanyar a les lí-
ders del grup, les igualadines 
van guanyar al “tie-break” tot i 
perdre el 4t set per 31-33.
Aquesta victòria és molt més 
que això i anima a l’equip a 
continuar la fase d’ascens amb 
més ganes i energia. La setma-
na que ve s’enfronten a casa 
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del Llars Mundet “B”.
Pel que fa a l’Alain Afflelou Sè-
nior Femení “C” , ja que el B 
va descansa, van perdre al for-
tí davant els Víkings del Prat, 
en un partit on no van donar 
la sensació de poder lluitar per 
algun set, la setmana que ve es 
desplacen al Colegio Aleman 
i el “B” jugarà a les Comes 
dissabte a les quatre davant el 
Cardedeu.
El Xp torna amb tres punts 
més a casa davant el seu en-
frontament davant el Gava, 
tot i la victòria el segon set va 
ser el mes emocionat arribant 
al 25-27, una setmana més se-
gueixen sense perdre ni un set 
en aquesta volta i líders desta-
cats del grup.

Equips base
El Juvenil Masculí perd a casa 
del Cardedeu en un partit en 
el que els igualadins anaven en 
quadre, sense lliure lesionat, 
tot i això es va comença amb 
bona dinàmica però l’actitud 
puntual de un jugador va llas-
tar a la resta del equip en un 
mal joc col·lectiu, la setmana 

que ve s’enfronten al Sandor 
diumenge a les 10.
El Juvenil Femení perd en la 
seva visita a Vilanova i la Gel-
trú en un partit molt disputat 
per 3-2, on les igualadines han 
mostrat una defensa molt so-
lida i el partit s’ha decidit per 
petits detalls, la setmana que 
ve conjunt amb el cadet s’en-
frontaran amb el Molins Ne-
gre.
Pel contrari, el Cadet Feme-
ní torna amb la victòria per 
2-3 davant el Vilanova, on 
l’emoció va estar present tots 
els sets, les jugadores de Laia 
Pujol però van saber estar a 
l’altura aguantant la pressió i 
emportant-se el partit aconse-
guint guanyar el primer partit 
d’aquesta volta.
El Cadet Masculí a casa del 
Pansalut dels Monjos, van 
acaronar la victòria, però els 
nervis i precipitació en el tie-
break, va fer que caigués cap 
els dels Monjos, tot i això bon 
partit i s’ha d’aprendre a ges-
tionar els trams final de cada 
set. El dissabte rebran a la Es-
cola Orlandai.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest ha estat un cap 
de setmana farcit d’ac-
tivitats pel club igua-

ladí
Dissabte al matí, es va dispu-
tar la primera fase dels jocs 
esportius escolars on un bon 
nombre de gimnastes i van 
prendre part.
En categoria prebenjamí Jo-
ana Claramunt i Jana Cas-
telltort. En categoria benja-
mí Laia Sànchez es proclamà 
campiona. En categoria aleví 
les dues representants Gem-
ma Rodríguez va ser primera 
i Gara Luna segona. En ca-
tegoria benjamí open Gina 
Castelltort 1a, Marc Salvador 
2n, Mar Vàzquez 3a i Marti-
na Espinalt 4a. Pre-benjamí 
open Arlet Oliva 1a. Infantil 

open Alina Gili 3a, Nikola 
Kozubek 4a, Júlia Farré 5a, 
Anna Planella 6A, Berta En-
rique 7a, Clàudia Cabrera 9a 
i Sheila García 10a. Aleví A 
Mika Pijoan fou 1a.
En modalitat de conjunts,  el 
prebenjamí format per, Maria 
Cazorla, Emma Hermosilla, 
Aina Vivancos, Naia Rodri-
guez i Laia Vidal van ser pri-
meres.
En categoria benjamí el con-
junt format per, Lia Mont-
ferri, Anna Casado, Carla 

Hueva, Paula Sallent i Yvet-
te Bernal van ser segones i 
l’altre benjamí format per, 
Irune Lara, Anna Ruiz, Isabel 
López,  Carla Izquierdo i Xa-
nay Campos van ser 4es.
En categoria aleví també van 
ser dos conjunts, el format 
per, Carla Vidal, Álvaro Mo-
nell, Ariadna Lladó,  Berta 
Piqué i Marta Elías van ser 
primeres i el format per, Lara 
Villamurt, Ivet Alemany, Mar 
Bustos,  Anna Ribas i Neus 
Duran segones.
En categoria infantil mans 
lliures, Xenia Bisbal, Lena 
Senllhaí, Lourdes Fernández,  
Aina Vives i Laia Casado van 
ser primeres, i en infantil 5 
pilotes, Laia Puig, Marta Ri-
bas, Nerea Lara, Gianni Riba 
i Marta López també van ser 

primeres.
A Girona es va celebrar la pri-
mera fase de Copa Catalana 
nivell 6, on la Dana Pijoan, 
que malgrat no pujar a podi 
va fer un molt bon paper, a 
l’espera de resultats encara no 
es coneix classificació.
A la tarda, a la Plaça de Cal 
Font,  es va fer la presenta-
ció oficial de l’equip infantil 
del club, que representarà a 
la nostra ciutat al Campionat 
d’Espanya de gimnàstica estè-
tica de grup.



Bon ritme a totes les competicions 
dels Jocs Escolars de l’Anoia
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Serà difícil fer un resum del 
cap de setmana passat de Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia 
així que ens centrarem en les 
competicions que es van cele-
brar a la comarca. Dissabte, el 
calendari proposava activitats 
durant tot el dia, al matí des-
tacava les proves d’atletisme 
del Campionat Poliesportiu i 
Comarcal de la categoria aleví. 
També la 1a jornada de Gim-
nàstica Rítmica que va tenir 
lloc al Montaqua i va comptar 
amb la participació de Ae Gar-
cia Lorca, Ce Montbui, Cg San 
Roque, Cr Capellades, Escola 
Castell d’Òdena i Igualada Cg 
Aula. A la tarda va ser el torn 
per les semifinals del Cam-
pionat Comarcal de Natació, 
a la piscina de Les Comes i 
el Campionat Comarcal de 
Curses d’Orientació celebrat a 
Els Prats de Rei. Diumenge el 
Campionat Comarcal de Cros 
ens va portar fins la 4a edició 
del Cros Escolars de la Pobla 
de Claramunt.
Per seguir a bon ritme, l’agen-
da d’aquesta setmana també 
ve carregada d’activitats. Dis-
sabte començarà amb la jor-
nada de JEEA de les diferents 
competicions regulars i es 
complementarà amb la prova 
d’atletisme del Campionat Co-
marcal en categoria benjamí. 
La jornada s’allargarà fins la 
tarda amb la Final del Campi-
onat de Natació i la prova de 
relleus, a la piscina de Les Co-
mes. Diumenge el Campionat 
de Cros l’organitza el Col·legi 
Monalco que celebra la 3a edi-
ció.
Aquest dissabte el pavelló 
poliesportiu de Les Comes 
acollirà la Jornada Esportiva 
d’Handbol que reunirà, en un 
àmbit lúdic, els participants a 
les competicions d’Handbol 

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 26 12.5 11,5  50 72
2 R. CASTEL. “B” 4 23 13 12,5  48,5 72
3 MOWGLI “4” 25 9 11  45 72
4 GARCIA LORCA 20 8.5 14  44,5 72
5 D. MARTÍ TAR. 18 11.5 12  41,5 72
6 ATENEU 17 9.5 13,5  40 72
 EMILI VALLÈS 18 12 10  40 78
8 JESÚS-MARIA 13 13.5 13  39,5 64
9 MONALCO 19 10 9,5  38,5 72
10 MOWGLI “3” 13 14 8,5  35,5 64
11 MARISTES 15 8 10,5  33,5 62
12 R. CASTEL. “A” 3 8 10.5 9  27,5 32
13 MONTCLAR 13 11 1  25 72
14 D. MARTÍ VERD 8 7.5 8  23,5 64

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 11 10 1 0 116 60 32 88
2 FONT-RUBÍ  11 6 2 3 98 78 25 88
3 MARISTES MX 9 7 1 1 93 51 24 72
4 ESCOLÀPIES MA. 11 4 2 5 91 85 21 88
5 MONALCO 2 10 4 0 6 74 86 18 80
6 S.E.C.C. - SALA 9 3 2 4 74 70 17 72
7 ESCOLÀPIES  9 4 0 5 68 76 17 70
8 LA GRANADA 8 1 0 7 39 89 10 54
9 LA RÀPITA  8 0 0 8 35 93 8 60

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 4 4 0 0 115 77 8 28
2 CAPELLADES A 4 2 0 2 118 92 6 32
3 BÀSQUET RIBES 4 2 0 2 141 128 6 32
4 PERE VIVES 4 1 0 3 117 173 5 32
5 EMILI VALLÈS 4 1 0 3 81 102 5 32

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 13 11 0 2 551 348 24 104
2 MARISTES 13 10 0 3 501 345 23 96
3 E. ANOIA B 13 8 0 5 381 315 21 84
4 PERE VIVES 11 8 0 3 385 333 19 80
5 LLORENÇ 12 6 0 6 290 322 18 92
6 E. ANOIA A 11 4 0 7 267 346 15 80
7 VILANOVA  12 3 0 9 223 390 15 92
8 CASAL CATALÀ 11 4 0 7 278 294 15 88
9 CAPELLADES 10 3 0 7 240 266 13 80
10 ROQUETES 10 1 0 9 268 425 11 80

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 12 11 1 0 127 65 35 94
2 MARISTES 12 10 2 0 122 70 34 92
3 G. LORCA B 13 9 1 3 121 87 32 104
4 ESCOLÀPIES 13 6 2 5 113 95 27 100
5 AC. IGUALADA 13 5 4 4 111 97 27 102
6 FS VILANOVA  13 6 1 6 105 103 26 88
7 J. MARAGALL 12 5 0 7 90 102 22 94
8 MONALCO 13 2 2 9 80 128 19 102
9 G. LORCA A 12 1 2 9 71 121 16 96
10 FS PIERA 13 0 1 12 68 140 14 94

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
11 ESCOLA PIA  11 9 0 2 52 22 27 76
2 EMILI VALLÈS B 9 8 0 1 58 17 24 72
3 INS BADIA M. B 9 6 0 3 43 28 18 56
4 MARISTES 9 5 1 3 27 21 16 60
5 PERE VIVES 10 4 2 4 50 36 14 80
6 MESTRAL 9 4 1 4 39 30 13 62
7 PLA MORERES 8 4 0 4 14 29 12 58
8 C. CLARAMUNT 9 4 0 5 18 43 12 66
9 INS BADIA M. A 9 3 2 4 32 31 11 48
10 E. VALLÈS A 11 2 2 7 31 39 8 88
11 AC. IGUALADA 10 2 1 7 25 44 7 80
12 MONALCO 8 0 1 7 7 56 1 62

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 10 9 1 0 58 17 28 80
2 MARISTES A 10 5 2 3 45 21 17 80
3 MONALCO 1 10 5 0 5 30 31 15 80
4 ESCOLA PIA B 10 4 2 4 34 29 14 70
5 J.MERCADER 10 4 2 4 31 38 14 70
6 MARISTES B 9 3 1 5 17 33 10 72
7 MONALCO 2 9 0 0 9 8 54 0 72

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA 10 9 1 0 60 17 19 76
2 E. MONTAGUT 11 7 2 2 49 36 16 78
3 MARISTES 9 5 1 3 22 18 11 72
4 J. MERCADER 9 3 0 6 19 35 6 62
5 MESTRAL 8 1 3 4 26 34 5 64
6 TOUS FS 10 2 1 7 27 43 5 68
7 ALL STAR FC 9 2 0 7 22 42 4 60

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 SANT QUINTÍ 8 6 0 2 355 268 14 60
2 VILAFRANCA 8 4 0 4 352 325 12 58
3 MEDIONA 7 5 0 2 293 297 12 52
4 SANT RAMON 8 3 0 5 305 341 11 62
5 VILANOVA  9 2 0 7 282 356 11 70

BÀSQUET cadet masculí
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que organitza el Consell Es-
portiu del Baix Llobregat. En 
aquestes competicions hi ha 
representació de la comarca, 
els equips participants d’aquí 
són Aee Pla de Moreres de 
Vilanova del Camí, i Handbol 
Òdena.
També destaquen les activi-
tats d’altres poblacions on la 
comarca de l’Anoia també hi 

ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 25 7.5 9  41,5 72
2 MOWGLI “3” 20 8 7  35 62
3 MONALCO 3 3R 17 8.5 7,5  33 62
4 ESCOLÀPIES 3R B 17 6.5 8,5  32 50
5 D. MARTÍ 3R-4T 16 7 6  29 72
6 ESCOLA PIA MX 11 9 8  28 72
7 ESCOLAPIES 3R A 20 6 1  27 66
8 AC. IGUALADA 16 5.5 1  22,5 64
9 GARCIA LORCA 10 5 6,5  20,5 58

  ASS N C A T V
1 J. MARAGALL A 29 8 11  48 80
2 EMILI VALLÈS 23 10.5 10  43,5 72
3 R.CASTELLTORT 21 11 10,5  42,5 64
4 ATENEU 20 8.5 8,5  37 64
 C.ÒDENA 20 7.5 9,5  37 66
6 JESÚS-MARIA FC 15 9.5 7,5  32 64
7 MARISTES B 16 7 8  31 64
8 MONALCO 2 3-4T 14 6.5 7  27,5 62
 C.ÒDENA MX 11 7.5 9  27.5 72
10 G. FOSSAS 3-4 10 9 6,5  25,5 64
11 J.MARAGALL B 9 6 1  16 68

  ASS N C A T V
1 G.FOSSAS 4T 24 9 9  42 72
2 MOWGLI “4” 20 8.5 8,5  37 56
3 ESCOLA PIA A 20 7.5 6,5  34 70
4 MESTRAL A 18 7 6  31 64
5 ESCOLAPIES 4T 15 5.5 8  28,5 62
 D.MARTÍ 4T 15 6 7,5  28,5 56
7 MONALCO 1 4T 13 8 7  28 68
8 MARISTES A 18 6.5 1  25,5 64
9 MARTA MATA 9 0 0  9 70

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 24 11 10,5  45,5 66
2 R. CASTELL. “B” 21 10.5 10  41,5 64
3 C.ÒDENA 21 8 8  37 56
 MDP IGUALADA 20 7 8,5  35,5 72
5 MESTRAL 18 7.5 9,5  35 64
6 R. CASTELLT. A 18 8.5 7  33,5 72
7 GARCIA FOSSAS 12 9.5 11  32,5 64
 ATENEU 15 10 7,5  32,5 64
9 EMILI VALLÈS 15 6 9  30 60
10 MOWGLI “5” 12 9 6,5  26,5 70
11 POMPEU FABRA 9 6.5 1  16,5 72

  ASS N C A T V
1 MONTCLAR A 21 9 7  37 62
 R.CASTELLTORT 21 7 9  37 72
3 MOWGLI 23 7.5 5.5  36 72
4 JESÚS-MARIA 18 8 6,5  32,5 64
5 EMILI VALLÈS A 17 5 8,5  30,5 58
6 CASTELL ÒDENA 15 6.5 7,5  29 64
7 ATENEU 16 6 6  28 72
8 EMILI VALLÈS B 12 5.5 8  25,5 60
9 MONTCLAR B 8 8.5 1  17,5 52

té representació. Dissabte, a 
la piscina Sant Jordi de Barce-
lona es disputarà el Campio-
nat de Natació Sincronitzada, 
organitzat pel CEEB. Seguint 
en dissabte, al CEM la Mar-
Bella, el Consell Esportiu 
de Barcelona organitzarà la 

competició de Gimnàstica 
Estètica. Diumenge, a Olesa 
de Montserrat, es disputarà 
la 3a Jornada de Gimnàstica 
Artística Escolar.
Completa la informació es-
portiva de la comarca visitant 
www.ceanoia.cat

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MERCADER  4 4 0 0 66 31 8 32
2 MONALCO 4 3 0 1 112 52 7 32
3 CAPELLADES B 4 2 0 2 61 76 6 32
4 MARISTES 4 1 0 3 68 97 5 32
5 EEM MEDIONA 4 0 0 4 29 80 4 32

BÀSQUET infantil-B



El CF Igualada remunta davant l’Almacelles

Foto: Joan Guasch.

L’AVI s’imposa 
en el seu partit 
amb el Sants (4-6)

FUTBOL / PERE SANTANO

E ls blaus aconsegueixen 
capgirar el 0 a 1 inicial 
davant l’Almacelles, per 

endur-se la victòria per 2-1 i 
seguir vius en l’objectiu, la per-
manència de l’equip.
Ja fa setmanes que la millora 
en el joc, cada vegada, és més 
evident, però els rivals directes 
també puntuen, i s’ha de seguir 
treballant per sumar punts. 
Aquest diumenge, els jugadors 
de Dani Gimeno, tenien un 
repte molt complicat, aconse-
guir guanyar el quart classificat 
de la lliga.
El partit va començar amb la 
tònica habitual, domini dels 
blaus, amb diferents sortides al 
contracop dels visitants. Així, 
va ser com els lleidatans es van 
avançar, jugada molt ràpida, 
per plantar-se davant Lledó i 
culminar l’atac. L’enfrontament 
no començava de la millor ma-
nera, però els blaus saben molt 
bé a què jugar. I no van dubtar 

 ESPORTS  | 49Divendres, 10 de març de 2017

   PT. g e p gf gc
1 U. Bellvitge 50 15 5 3 38 12
2 Can Vidalet 48 15 3 5 58 29
3 Sant Joan D. 43 12 7 4 52 32
4 Espluguenc 42 13 3 7 40 36
5 Sant Just At. 40 13 1 9 63 48
6 Fontsanta 34 9 7 7 41 30
7 Marianao Poblet 34 10 4 9 28 29
8 Junior  34 10 4 9 37 39
9 Montserrat  31 8 7 8 37 36
10 Delta Prat  31 8 7 8 35 39
11 Vilafranca At. 30 9 3 11 30 35
12 Ce Olímpic 29 7 8 8 42 41
13 Martorell 27 8 3 12 38 45
14 Gornal 26 6 8 9 36 49
15 San Mauro 25 7 4 12 33 45
16 Moja  21 6 3 14 33 57
17 Dinamic Batlló 19 5 4 14 29 50
18 Cooperativa 12 1 9 13 29 47

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 23
Moja AE 1 - 3 Espluguenc 
Cooperativa 2 - 2 Gornal 
Fontsanta 2 - 1 Martorell
Prat  2 - 1 Montserrat
Junior  3 - 2 Vilafranca At.
Olímpic  4 - 1 Dinamic Batlló
Can Vidalet 1 - 2 Sant Joan D.
San Mauro 1 - 3 Sant Just At.
Marianao Pob. 1 - 0 U. Bellvitge

Jornada 24
Martorell-Gornal
Montserrat-Fontsanta
St. Joan Despí-Delta Prat
U. Bellvitge-Can Vidalet
Dinamic Batlló-Marianao P.
St. Jyst-Olímpic
Espluguenc-San Mauro
Vilafranca Atl.-Moja
Júnior-Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 Begues 60 19 3 1 60 24
2 La Múnia 48 15 3 5 53 30
3 Joventut Rib. 47 13 8 2 47 24
4 Sitges 43 13 4 6 47 28
5 Òdena 41 11 8 4 38 29
6 Piera 39 12 3 8 49 35
7 Cubelles 36 10 6 7 46 29
8 Riudebitlles 34 10 4 9 38 37
9 Martinenca  29 8 5 10 34 41
10 Anoia 28 9 1 13 39 49
11 Calaf 27 8 3 12 47 56
12 Sant Pere M. 26 8 2 13 37 47
13 Suburense B 25 6 7 10 36 47
14 Hortonenc  23 6 5 12 45 52
15 Olivella  21 5 6 12 32 48
16 Carme 21 5 6 12 44 61
17 Hostalets  20 5 5 13 33 53
18 Sant Cugat S. 12 3 3 17 34 69

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 23
Odena 3 - 2 Piera
Sant Pere M. 1 - 2 Riudebitlles
Cubelles 4 - 0 Hortonenc 
Hostalets  2 - 4 CF Begues
Carme 4 - 0 Sant Cugat S.
Anoia 0 - 0 Olivella 
Suburense B 1 - 2 Martinenca
Joventut Rib. 0 - 1 La Munia
Calaf 3 - 1 Sitges

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 44 13 5 4 42 25
2 Balaguer 43 12 7 3 41 23
3 San Cristòbal 41 12 5 5 34 23
4 Reus B 38 10 8 3 41 30
5 Almacelles 36 10 6 5 42 21
6 Vista Alegre 36 10 6 6 35 24
7 Sant Ildefons 35 10 5 7 35 27
8 Rapitenca 31 8 7 6 29 26
9 Viladecans 29 8 5 9 24 22
10 Lleida B 29 8 5 8 29 28
11 Vilaseca 28 8 4 9 29 36
12 Alpicat 27 7 6 9 32 40
13 Vilanova Geltrú 27 8 3 11 30 45
14 Igualada 25 7 4 10 35 41
15 Suburense 22 5 7 10 27 33
16 Rubí 13 2 7 13 19 40
17 Morell 2 0 2 20 7 47

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 23 
Alpicat 2 - 3 Balaguer
Morell 0 - 2 Sant Ildefons
Rubí 0 - 2 Santboià
Vilaseca 3 - 2 Vilanova Geltrú
Igualada 2 - 1 Almacelles
Viladecans 1 - 2 Vista Alegre
Suburense 1 - 2 San Cristòbal
Reus B 2 - 1 Lleida B
Descansa Rapitenca

Jornada 24
St. Ildefons-Vista Alegre
Balaguer-Morell
San Cristóbal-Alpicat
Santboià-Suburense
Vilanova G.-Rapitenca
Almacelles-Vilaseca
Lleida B-Igualada
Reus B-Viladecans
Descansa Rubí

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 24
St. Pere M.-Olivella
La Múnia-Riudebitlles
Martinenca-Ribetana
Hortonenc-Suburense B
Begues-Cubelles
Sitges-Hostalets
St. Cugat S.-Calaf
Piera-Carme
Òdena-Anoia 

Jornada 22
Pobla Claramunt-Jorba
San Mauro B-Rebrot
Fàtima-La Paz
Ateneu Ig.-Tous
Torre Clar.-Capellades
La Llacuna-Montserrat B
Masquefa-Vallbona
Cabrera-Montbui

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 51 16 3 2 80 18
2 San Mauro B 50 16 2 3 61 23
3 Capellades  47 15 2 4 69 25
4 Tous  44 13 5 2 53 18
5 Ateneu Ig. 43 13 4 4 77 28
6 Fatima  37 12 1 7 45 36
7 Montserrat B 31 10 1 10 36 35
8 La Torre Cl. 28 8 4 9 40 40
9 Rebrot  25 7 4 10 52 61
10 Cabrera  22 6 4 11 44 64
11 La Llacuna 21 4 9 8 33 58
12 Montbui  18 5 3 13 34 55
13 La Paz  17 5 2 14 32 74
14 Masquefa 16 4 4 13 30 87
15 Jorba  14 3 5 13 39 67
16 Vallbona 9 2 3 16 22 58

Jornada 21
Montbui  4 - 3 La Torre Cl. 
Montserrat B 1 - 2 Cabrera 
Tous  ajr. Fatima 
Vallbona 4 - 0 Jorba 
Rebrot  3 - 4 La Pobla Cl.
La Paz  1 - 4 San Mauro B
Capellades 2 - 1 Ateneu Ig.
Masquefa  5 - 1 La Llacuna

en cap moment.
Va ser un duel trepidant. Mol-
ta velocitat i pressió per part 
d’ambdós equips, que generava 
ocasions a les dues àrees. Un 
gran espectacle de futbol. Tot 
i així, es va arribar al descans 
amb victòria visitant.
A la represa, els blaus sabien 
que havien de posar un punt 
més d’intensitat. I ben aviat 
es va demostrar. Al minut 51, 
gran passada interior de Mar-
tí Just, que Fran finalitza amb 
l’interior del peu. Els blaus, 
havien fet el més complicat, 

igualar el matx. I empesos pel 
públic de Les Comes, van co-
mençar a encadenar clares 
ocasions, que no aconseguirien 
transformar. La primera onada 
d’atac blau, no es va aprofitar i 
el duel es va començar a travar. 
Cap dels dos equips podia su-
perar les defenses.
No obstant, a partir del minut 
75, el partit es va trencar, i es 
va convertir en un atac i gol. 
Qualsevol dels dos equips po-
dia marcar. I així, ho van fer els 
locals. Còrner a favor, llença 
Baraldés molt tancat, el porter 

visitant no pot blocar la pilota, 
i Maliev a boca de gol, empeny 
la pilota al fons de la xarxa. Els 
de Dani Gimeno, havien re-
muntat el partit.
Els visitants, van avançar en-
cara més les línies, però la 
defensa local no va mostrar 
debilitats. I encara més, la oca-
sió més clara va ser pels de la 
capital de l’Anoia, quan Isidre 
va enviar un xut al pal després 
d’interceptar una passada del 
porter de l’Almacelles. Tot i 
això, el resultat no es va moure 
més i els tres punts es queda-
ren a Les Comes. L’equip con-
tinua a la 14a posició, en zona 
de possible descens, però a tan 
sols dos punts de la perma-
nència. La setmana vinent, els 
igualadins viatgen fins a Lleida 
per enfrontar-se al filial dels de 
la capital del Segrià.
CFI: Dani; Bernat, Miró, Cano 
(Iker 58’), Roger; Edgar, Güell 
(Maliev 52’), Baraldés, Martí 
Just (Lliró 93’) ; Fran (Isidre 
84’) i Anselm (Pau Vidal 80’).

Joan Tort.- Partit d’anada i 
tornada on els blaus van aca-
bar de endur-se els tres punts 
a base de força i coratge. 
Primera part de clar domi-
ni local on un Igualada, més 
que un equip de futbol, sem-
blaven uns congressistes del 
“mobile”, fetes les correccions 
pertinents, els blaus van co-
mençar a agafar camp, tancar 
línies i manar al terreny de 
joc. En la segona meitat van 
veure un Sants voluntariós, 
però que anava perdent “mo-
lla” a mesura que anaven pas-
sant els minuts.
AVI: Gámez, Sevilla, Pep, 
Manel C, Toro, Calsina, Far-
ré, Solís, Vicens, Canals, Xavi 
C, Quim, Ivan, Gustavo, Lele, 
Costa, Tort, a la banqueta Ra-
monet i Moyes.  La propera 
jornada els blaus rebrán al 
Terrassa.

El FS Montmaneu 
recupera sensacions

Oscar Toledo.- Només co-
mençar el partit davant el 
Massoteres St. Guim, el 
Montmaneu va dominar el 
joc, amb dos gols, i va man-
tenir aquest domini durant 
gran part de la primera part, 
amb excepció d’un penal que 
en Jordi Garcia va aturar de 
forma providencial. La sego-
na part va regir-se per moltes 
imprecisions locals, cosa que 
el rival va aprofitar. Gran par-
tit de Dani Bonsfills, que va 
aguantar gran part de la pos-
sessió i del bon joc del Mont-
maneu. Un bon gol dels visi-
tants no va ser suficient per a 
empatar el partit.
Així, el Montmaneu, gràcies 
al resultat i sobretot a l’em-
penta de l’afició, segueix so-
miant amb l’ascens. 

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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Segueix la ratxa de victòries 
del Club Bàsquet Igualada a la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU 

E l CBI va tornar a gua-
nyar, en aquesta oca-
sió, al Muro de Ma-

llorca a les Comes, per 95-76. 
El primer quart, va marcar ja 
la diferència dels igualadins 
vers els mallorquins. Comen-
çaven dominant sobretot la 
part ofensiva del partit, que 
posava dificultats als jugadors 
de Muro per seguir el ritme. El 
primer parcial va ser 26-18.
El segon període, seguia mar-
cat per la bona dinàmica dels 
igualadins, que seguien mar-
cant el ritme del partit. Poc a 
poc, els jugadors de l’AE Muro 
Basket Academy anaven gua-
nyant sensacions de cara a 
l’anella, que els permetia fer un 
segon parcial més ajustat, 22-
20, que feia un total de 48-38 a 
la mitja part.
El tercer quart va seguir la di-
nàmica del partit, on els blaus 
recuperaven sensacions sobre-
tot gràcies a l’encert des de la 
línia de triple. Recuperaven 
també l’avantatge prèvia fent 
un parcial de 22-15, que feia 
un marcador de 70-53.
L’últim període del partit va ser 
dominat novament pels blaus, 
que volien seguir demostrant a 
l’afició present la bona dinàmi-
ca que estan vivint, i les ganes 
d’anar  escalant posicions en la 
classificació. L’últim parcial va 
ser de 25-23.

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 19 16 3 1522 1343 35 +13
2 Lleida 19 15 4 1518 1400 34 +3
3 Quart 19 14 5 1561 1384 33 -1
4 Barberà 19 12 7 1420 1391 31 +1
5 Palma AE 19 11 8 1434 1480 30 +1
6 Igualada 19 10 9 1435 1356 29 +6
7 Sant Adrià 19 9 10 1614 1556 28 -3
8 Valls 19 9 10 1354 1435 28 -1
9 Muro 19 8 11 1466 1478 27 -1
10 El Masnou 19 8 11 1321 1298 27 -2
11 Cerdanyola 19 6 13 1372 1539 25 +1
12 Castelldefels 19 6 13 1412 1478 25 +1
13 Andorra B 18 5 13 1285 1426 23 -1
14 Sitges 18 3 15 1222 1372 21 -14

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 19
Barberà-Sant Adrià 94-86
Mollet-Quart 71-68
Castelldefels-Morabanc Andorra B 72-70
Palma AE-Sitges 99-66
Pardinyes Lleida-El Masnou  76-61
Physic Igualada-Muro 95-76
Cerdanyola-Valls Nutrion 74-66

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 2
L’Hospitalet-Sese 61-52
S. Familia Claror-Physic Igualada    43-69 
Ceeb Tordera-Arenys Basquet 38-75
Bencriada-Granollers  46-52
Grup Barna-Tarragona 46-44

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 10 8 2 0 676 528 18
2 Igualada 10 7 3 0 551 504 17
3 Arenys 10 7 3 0 660 588 17
4 Bencriada 10 6 4 0 596 504 16
5 Tarragona  10 5 5 0 514 487 15
6 Sese 10 5 5 0 557 564 15
7 Ceeb Tordera 10 4 6 0 548 610 14
8 S. Familia 10 3 7 0 525 619 13
9 Grup Barna 10 3 7 0 475 597 13
10 Granollers 10 2 8 0 523 624 12

Jornada 20
Cerdanyola Al Dia-Barberà
Valls-Physic Igualada  dia 11, 17.45h
Muro Basket-Pardinyes Lleida
Vive El Masnou-Palma AE
Sitges- Bba Castelldefels
Morabanc Andorra B-Mollet
Quart-Sant Adrià

Jornada 3
Igualada-Ceeb Tordera         dia 11, 17.45h
Tarragona-L’Hospitalet
Sese-Bencriada
Granollers-Sagrada Familia Claror 
Arenys Basquet-Grup Barna

L’entrenador, Jordi Martí, va 
afegir al final del partit: “Molt 
content per l’equip. Dur 8 vic-
tòries dels darrers 9 partits, i 6 
de seguides, és quelcom molt 
difícil d’assolir siguis l’equip 
que siguis i en quina catego-
ria juguis. Ara no ens podem 
aturar”.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(10), E. Burgès (2), M. Moliner 
(4), J. Torres (13), M. Benito 
(3), C. Fons (11), MA. Garcia 
(23), A. Gual (11), X. Creus 
(-), S. Laguarta (3), E. Tejero 
(15), P. Camí (0).
AE Muro Basket Academy: 
BM. Givens (8), A. Adrover 
(22), M. Sanso (4), JA. Roman 
(-), A. Tejido (6), G. Igorov 
(0), M. Ramis (3), J. Graham 
(16), MA. Corbacho (8)
Parcials: 26-18, 22-20 (48-38), 
22-15 (70-53), 25-23 (95-76).

Partit complet del femení
Desplaçament complicat el 
que afrontaven aquest dissab-
te les noies de Pep Piqueras 
amb la visita a la pista del Safa 
Claror (Barcelona), on s’ha 
pogut veure l’equip competint 
a un gran nivell.
El partit començava amb peti-
tes diferències en el marcador 
per part de les de l’Anoia que 
dominaven al minut 8 7-13. 
Uns últims minuts fluixos en 
defensa permetien a les locals 
anotar i igualar l’electrònic al 
final del 1r període (15-16).

El segon període començava 
amb domini de les Barcelo-
nines, que els permetien ma-
nar en marcador. Un temps 
mort de Pep Piqueras i el 
canvi en el nivell i intensitat 
defensiva de les Igualadines, 
permetien a l’equip sentir-se 
còmode, podent jugar a ritme 
alt i trobant cistelles de con-
traatac. Aquesta dinàmica po-
sitiva es va allargar fins a final 
del període, amb un parcial 
de 0-24 per dominar a l’arri-
bada de la mitja part (24-40).
A la represa, poca anotació 
per part dels 2 equips i igual-
tat en el joc. Amb les Igua-
ladines controlant el partit, 
gràcies a l’avantatge aconse-
guit en la primera part. (32-
48 minut 30).
Últim període molt seriós 
de les noies de Pep Pique-
ras, que van tancar el partit 

amb un parcial de 11-21 amb 
fins a 8 jugadores anotant en 
aquests últims 10 minuts i 
acabant l’encontre amb molt 
bones sensacions d’equip.
Destacar el molt bon partit 
de les noies d’Igualada, recu-
perant les bones sensacions 
amb que van acabar la prime-
ra fase; així com l’aportació 
de la júnior Maria Fernández 
i el debut d’una altre júnior, 
la Laia Figueras. La setmana 
vinent, l’equip torna a jugar a 
les Comes, serà dissabte a les 
17:45h contra Tordera.
CB Igualada: Carner (17), 
Carrasco (12), Amatllé (0), 
Armengol (4), Teixidó (16) 
-cinc inicial – Lamolla (10), 
Freixes (0), Jané (2), Sellares 
(8), Figueras (0), Fernán-
dez(0).
Parcials: 15-16, 9-24, 8-8 i 
11-21.

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

HOMES! la Comèdia Musical:  TEATRE CONDAL

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 22 Abril 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TEATRE CONDAL. Entrades a 
platea.

Què pensen els homes? Per què no saben què volen les dones? I per què resulta tan complicat entendre’ls?
 
Homes, la comèdia musical re�exiona sobre la masculinitat i la relació entre homes i dones, a partir de relats curts i brillants basats en situacions 
quotidianes. La comèdia més fresca i original de les T de Teatre torna a Barcelona renovada i en format de musical!

Amb Agnés Busquets, Anna Barrachina, Alba Florejachs, Mireia Portas y Glòria Sirvent

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



L’Anoia CG debuta al 
torneig del Consell 
escolar i a la Copa 
Catalana

Bernat Jaume i Níria Pascual, millors 
esportistes de l’any als Premis Neptú
ESPORTS / LA VEU 

El Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada ha aco-
llit aquest diumenge, la 

gala anual de lliurament dels 
Premis Neptú, que distingei-
xen els millors esportistes de 
la ciutat durant l’any anterior. 
L’acte s’ha dividit en dues 
parts: la primera ha estat dedi-
cada als millors esportistes es-
colars i la segona a les entitats, 
clubs i esportistes federats.
La cerimònia ha estat condu-
ïda pel periodista de Televisió 
de Catalunya, Bernat Soler, i 
s’hi han pogut veure dos es-
pectacles de futbol freestyle i 
de circ esportiu. Hi han assis-
tit l’alcalde, Marc Castells, la 
regidora d’Esports, Rosa Plas-
sa, la diputada al Parlament de 
Catalunya, Maria Senserrich, 
el subdirector general d’Acti-
vitats Esportives i Infraestruc-
tures del Consell Català de 
l’Esport, Oriol Marcé, i nom-
brosos regidors del consistori. 
En el decurs de l’acte també 
s’ha presentat el logotip de la 
candidatura Igualada, Ciutat 
Europea de l’Esport 2019, i hi 
ha hagut un record especial 
pel recentment desaparegut 
Toni Chinchilla, treballador 
del departament d’Esports de 
l’Ajuntament i un referent en 
la natació igualadina.
El moment àlgid de l’acte ha 
estat la designació dels dos 
millors esportistes individu-
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als, premis que han recaigut 
en el palista Bernat Jaume, 
de l’Esquaix Igualada, i en la 
llançadora de javelina Níria 
Pascual, del Futbol Club Bar-
celona. Jaume ha estat campió 
absolut de la Copa d’Espanya, 
subcampió d’Espanya absolut, 
tercer al campionat de Catalu-
nya i 119è al rànquing mun-
dial, mentre Pascual ha estat 
campiona de Catalunya abso-
luta d’hivern, subcampiona de 
Catalunya d’estiu i subcampi-
ona d’hivern als campionats 
estatals. Bernat Jaume s’ha im-
posat a l’atleta Jordi Yoshinori 
Matsuoka (Club Atlètic Igua-
lada) i al descender de BTT 
Ramon Figueras (Moto Club 
Igualada) i Níria Pascual ha 
superat les també atletes Anna 
Noguera (CAI) i Èlia Pasqual 
(Playas de Castellón).
Miquel Padrós (Club Bàsquet 
Igualada), que ha assolit l’as-
cens del sènior A a la Lliga 
EBA i del sènior B a 1a Ca-
talana, i María Díez (Gijón 
Hockey Club), que ha estat 
campiona del món amb la se-
lecció estatal i campiona de la 
Copa de la Reina amb el seu 
club, han estat guardonats 
com els millors esportistes en 
esports d’equip; Àlex Varea 
(Club Natació Igualada) i Laia 
Solé (Club Segle XXI) com a 
millors esportistes promesa; 
Mar Mirabete (Club Natació 
Igualada) com a millor entre-
nadora; i el Juvenil masculí 

bert Kenji Matsuoka del Club 
Ping Pong Igualada, Aitor Ver-
gara del Futbol Club Fàtima, 
Lia Vidal de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula, Elba Garreta 
de l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins, Marta Bossa de 
l’Igualada Hoquei Club Patinat-
ge Artístic, Guillem González 
i Janna González de l’Igualada 
Volei Club, David Romero de 
la Secció Esportiva de Futbol de 
l’Ateneu Igualadí i Carles Sanou 
de la Societat de Pescadors Es-
portius d’Igualada.
Prèviament, havien rebut el 
reconeixement de la ciutat els 
esportistes de Primària Àlex 
Rodríguez i Laia Alonso de 
l’Acadèmia Igualada, Ot Pal-
més i Aina Torbisco del centre 
educatiu Montclar-Mestral, 
Kristian Ocaña i Marina Ga-
barró del Col·legi Jesús Maria, 
Pol Turú i Jana Claramunt del 
Col·legi Maristes, Eloi Macià 
i Ariadna Busqué de l’Esco-
la Dolors Martí, Roger Trull i 
Arantxa Roldán de l’Emili Va-
llès, Antoni Pedregosa i Aya 
Boulbayem de l’Escola Gabriel 
Castellà, Roger Tudela i Carla 
Bisbal de l’Escola Garcia Fos-
sas, Pere Peñas i Judith Flores 
de l’Escola Mare del Diví Pas-
tor, Biel Sevilla i Andrea Gil del 
Col·legi Monalco, Adrià Mensa 
i Carlota Colell de l’Escola Pare 
Ramon Castelltort, Adrià Ro-
sich i Lorena Zarallo de l’Escola 
Pia, Oriol Carol i Fiona Angullo 
de les Escoles de l’Ateneu Igua-
ladí, Pau Pons i Sílvia Puig de la 
Fundació Escola Mowgli i Pau 
Aparicio i Iona Gabriel de les 
Escolàpies. Pel que fa a la Se-
cundària, els millors han estat 
Marc Ramírez i Míriam Pajares 
de l’Acadèmia Igualada, Albert 
Isart i Loreto Notario del cen-
tre educatiu Montclar-Mestral, 
Xavier Compte i Laia Planas 
del Col·legi Maristes, J. Fernan-
do Almendro i Berta Sagristà 
de l’Escola Anoia, Juan Manu-
el Rueda i Elisabeth Fernán-
dez-Arroyo de l’Escola Àuria, 
Albert Jiménez i Sonia Utiel del 
Col·legi Monalco, Gerard Gar-
riga i Meritxell Somacarrera de 
l’Escola Pia, Mohamed Ayyad 
i Judit Prat de l’Institut Badia i 
Margarit, Roger Miquel i Gala 
Farnós de l’Institut Joan Mer-
cader i Pol Joan i Sara Solé del 
Pere Vives Vich.

de l’Igualada Hoquei Club i 
el Preinfantil femení del Club 
Bàsquet Igualada com els 
equips de base amb més pro-
jecció.
El jurat dels premis ha ator-
gat un reconeixement especi-
al a Ignasi Costa (CAI) per la 
seva dedicació a l’esport local 
i ha distingit el Moto Club 
Igualada per haver organitzat 
l’esdeveniment esportiu més 
rellevant de l’any passat, la 6a 
Matinal 4x4 Ciutat d’Igualada.

Mencions d’esportistes de 
clubs, entitats i escoles
S’han atorgat mencions als 
esportistes de clubs i entitats 
igualadines que van assolir 
l’any passat resultats rellevants. 
Aquests han estat Rafael Gras 
de l’Agrupació Esportiva BTT 
Anoia, Oriol Acosta i Kala To-
losa de l’Anoia Club Gimnàstic, 
Yeray Lorenzo i Laia Xin de 
l’Associació Esportiva Hoquei 
Línia Igualada, Paula Blasco 
del CAI, Marc Moreno del CAI 
Triatló, Marcel·lí Jiménez i Mó-
nica Leticia Godoy del Club de 
Bitlles Igualada, Josep Maria 
Prat del Club Escacs Iguala-
da, Xavier Jové i Blanca Vallès 
del Club Esportiu Roger Roca 
Running, Albert Mena del Club 
Frontennis Igualada, Martí Just 
i Judit Pablos del Club Futbol 
Igualada, Arnau Quintana i Jú-
lia Subirana del Club Handbol 
Igualada, David Villar del Club 
Petanca Fàtima d’Igualada, Al-

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
va ser molt intensiu per 
l’Anoia Club Gimnàs-

tic, al dissabte van competir 
al complex esportiu La Mar-
bella de Barcelona, gimnastes 
de diferents categories. Les 
prebenjamines: Aura Cots, 
Clàudia Casas, Etna Mendez, 
Jana Busquets, Júlia Molina, 
Marina Bertran, Mia Muñoz i 
Paula Casado. Les benjamines: 
Berta Garcia, Clàudia Cos-
ta, Elba Roca, Irina Quadras 
i Isolda Murcia. Les alevines: 
Araceli Sánchez, Clara Sevi-
lla, Mariane Roca i Noa Ala-
mo. Diumenge al matí va ser 
el torn de la categoria cadet/
juvenil amb la gimnasta Aina 
Sánchez. Totes debutaven en 
aquesta primera jornada del 
Consell esportiu escolar de 
Barcelona i van realitzar molt 
bons exercicis. Cal destacar el 
segon lloc a l’aparell d’asimè-
triques de la Jana Busquets, el 
tercer lloc també a les asimè-
triques de la Marina Bertran i 
el cinquè lloc a la classificació 
general de l’Aina Sánchez. 
Diumenge a la tarda van 

competir a Salt, en la prime-
ra fase de la copa catalana de 
gimnàstica artística masculi-
na els gimnastes Oriol Acos-
ta Quatrecasas i Nil Lopez 
Farrés, ambdós a la categoria 
promoció 2, i van realitzar 
molt bons exercicis als apa-
rells de terra, salt, barra fixe, 
anelles, cavall amb arcs i pa-
ral·leles. Ara aquests atletes es 
preparen per a la segona fase 
que es realitzarà el 26/03, a la 
ciutat de Vic.
Per acabar l’intensiu cap de 
setmana del club, el diu-
menge al vespre van estar 
reconeguts als premis Neptú 
d’Igualada com a esportistes 
destacats de l’entitat igualadi-
na, el gimnasta Oriol Acosta i 
la gimnasta Kala Tolosa, feli-
citats als dos atletes!



El Waterpolo Igualada empata contra 
el Sant Adrià a Les Comes
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Bons resultats del CAI triatló Petromiralles al 
duatló de Pineda de mar

El Club Agility Rivalcan 
aconsegueix tres podis a 
Reus

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

DUATLÓ / LA VEU 

Dissabte 4 de març es 
va celebrar la primera 
edició del duatló de 

Pineda de mar, en una nova 
modalitat molt atractiva pels 
participants i públic, en for·
mat de duatló per relleus. Els 
equips havien de presentar 
un equip de 3 participants, on 
cada participant havia de fer 
una duatló amb les distancies 
de 3 km de cursa a peu, 7 km 
de ciclisme i 1,5km de cursa a 
peu. Quan acabava la duatló el 
primer participant del equip 
li donava el relleu al següent 
participant i així successiva·
ment fins a que el tercer parti·
cipant del equip finalitzava la 
prova.

AGILITY / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
es va celebrar a Reus 
una proba puntuable 

per al campionat d’Espanya 
2018 d’Agility. La competició 
la va organitzar el Club d’Agi·
lity Neo Reus i en ella van 
participar quatre agilitistes del 
club montbuienc Rivalcan.
Els resultats van estar excel·
lents, doncs tres dels quatre 
participants del club comar·
cal van aconseguir fer podi. 
En grau 1 l’Eva Solera va ser 
la campiona de la categoria 
mini·midi amb el seu Jack 
Russell Wifi i va aconseguir 
el punt que li mancava per 
pujar a grau 2. Aquest podi 
el va compartir amb la seva 
companya de club Marina 

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 4 de 
març  els waterpolistes 
de la categoria Absoluta 

Masculina del CNI van jugar 
contra el Sant Adrià amb un 
resultat final de 10·10.
En el primer quart l’Igualada 
va començar amb falta de con·
centració. Durant aquest perí·
ode van disposar de diverses 
jugades “d’home de més”, que 
no  van saber aprofitar. L’equip 
del Sant Adrià es va posar per 
sobre al marcador amb un 4·2. 
Al segon quart  els jugadors de 
l’Igualada poc a poc van anar 
concentrant·se a dins l’aigua 
i van crear jugades de perill 
per a l’equip local de manera 
que van finalitzar el període 
amb un 6·5 . En el tercer quart 
l’equip igualadí ben posicio·
nat, va aconseguir l’empatar, 

von Podolsky que va aconse·
guir el segon lloc amk el seu 
Jack Russell Rock. En el grau 
3 el Luis Luque, president del 
club també va fer una tercera 
posición amb la seva malinois 
Dela de categoria estándar. 

El nucli antic de Montbui 
acull la pròxima prova
El proper cap de setmana, els 
dies 11 i 12 de març es celebra·
rà a les instal·lacions del Club 
d’Agiltiy Rivalcan una compe·
tició d’agility puntuable per al 
campionat d’Espanya de l’any 
vinent. El Club es trova situat 
al camí del Cementiri, s/n de 
Montbui poble i la competi·
ció es celebrarà dissabte a la 
tarde i el diumenge matí i està 
oberta gratuitament a tots els 
públics.

després de molt esforç amb un 
7·7. 
En l’últim període l’equip de 
Sant Adrià va tornar a posicio·
nar·se per davant al marcador, 
de tal manera que si els igua·
ladins volien la victòria havien 
de treballar amb més intensi·
tat. Finalment l’equip igualadí 
va aconseguir empatar amb 
un gol de Q.Vilarrubias en si·
tuació “d’home de més”, amb 
un resultat final de 10·10. El 
partit va transcórrer sense cap 

incidència.
Parcials: 4·2,2·3,1·2,3·3
Alineació CNI: D.Horto·
ria(porter),M.Espinagosa, A.
Torras(1),J.Burgues(1), R.Ca·
laf, J.Soler, Q.Vilarrubias(2), 
D.Sánchez, T.Mallofré, D.Pe·
lejà, M.Badia, E.Noguera(6), 
P.Gómez(porter) i com a en·
trenador D.Ramis.
El pròxim partit será el proper 
dia 18 de març a les 19:00h 
contra el Club Natació Olot a 
les Piscines Municipals d’Olot.

La prova molt ràpida i emo·
cionant ja que les distanci·
es entre els diferents equips 
eren mínimes. Per part del 
CAI triatló Petromiralles va 
estar representat per 1 equip 
femení format per Aïda Sola, 
Anna Planas i Carla Hurtada 
que va aconseguir una molt 
bona 10º posició. I en l’apar·
tat masculí l’equip del CAI 
va estar representat per Josep 
Martinez, Daniel Segura i Al·
bert Solé que van aconseguir 
també una molt bona 21º 
posició. Els guanyadors de la 
prova tant en apartat masculí 
com femení va ser l’equip del 
FastTriatló.

Felicitació als sis joves de l’Anoia pel 
trofeu de robòtica First Lego League

LEGO / LA VEU 

L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la re·
gidora d’Ensenyament 

i Joventut, Patrícia Illa, han 
traslladat aquest divendres, 
3 de març, la felicitació en 
nom de la ciutat als sis joves 
que el passat 12 de febrer van 
guanyar el trofeu First Lego 
League EUSS de Barcelona. 

Dirigits per Marc Paré i inte·
grant l’equip Infinite Lego, els 
joves Joan Paré, Arnau Segura, 
Raimon Coral, Toni Guix, Pau 
Ruiz i Arnau Cortijo, estudi·
ants de l’Acadèmia Igualada, 
el Col·legi Monalco, el Col·legi 
Mestral, l’Escola Pia d’Igualada 
i l’Escola Les Flandes de Piera, 
es van imposar en la categoria 
de Millor Comportament del 
Robot. Van ser el millor de 

setze equips participants en 
un concurs que forma part de 
la competició internacional de 
robòtica First Lego League per 
a nois i noies de 10 a 16 anys, 
tot i que ells eren més joves, 
amb edats compreses entre els 
8 i els 12 anys. 
L’Infinite Lego va guanyar el 
trofeu aconseguint la màxima 
puntuació en les tres rondes 
del joc.



Josep Manel Moratona guanya 
la 4a cursa d’Sport-Prototips

Derrota de l’equip de 
pàdel RS-PLASTNET 
amb el Sant Andreu

SLOT / LA VEU 

El passat divendres es 
disputava ja la quar-
ta i darrera cursa 

d’Sport-prototips puntuable 
pel campionat social del Tim 
Comarca.
Novament coincidència en 
dates amb una altra cursa a 
la comarca, que va fer minvar 
l’assistència a només 12 pilots 
amb els seus respectius vehi-
cles. Pel que fa al resultat, amb 
independència de com acabés 
la cursa el guanyador d’aques-
ta categoria estava més que de-
cidit, ja que les tres anteriors 
van ser guanyades pel Josep 
Manel Moratona. La segona 
posició si que era molt oberta 
entre el Joan Bisbal i el Jordi 
Gaspà, per la qual cosa els dos 
pilots venien amb els deures 
ben fets, com es va poder veu-
re als entrenament lliures.
Configurada en dues curses 
de sis pilots, la competició va 
tenir dos estadis ben diferen-
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ciats. Per una banda, els pilots 
que participaven en la prime-
ra d’elles ho van fer a un ritme 
molt tranquil, llevat d’en José 
Cano que va fer una cursa ex-
traordinària i es va imposar 
netament als seus companys. 
A la segona cursa, amb un es-
tat òptim de la pista, el ritme 
va ser molt intens. De seguida 
es va encetar una lluita molt 
aferrissada entre cinc pilots, 
de la qual es va despenjar aviat 
en Josep Manel Moratona. En 
una sortida de pista va tenir la 
mala fortuna de desencaixar 
la transmissió del seu cotxe, 
havent de parar a boxes per 
reajustar i perdent tota opció 
a la victòria.
Entre els que seguien les di-
ferències eren mínimes, però 
poc a poc es van anar dila-
tant, i després d’un pilotatge 
impecable en Jep Rosinés es 
retrobava amb la victòria amb 
unes contundents tres voltes 
de marge sobre els seus perse-

guidors, que arribaven quasi 
en paquet al final de cursa. En 
Pítia Claret empatava a voltes 
amb en Joan Bisbal, però un 
petit marge de poc més d’un 
metre li donava la segona po-
sició final. El Jordi Gaspà no 
podia seguir el ritme i acaba-
va quart a una volta exacta de 
distància, però precedint cò-
modament al cinquè, que era 
en Ricard Claret.
Confirmat en Josep Manel 
Moratona com a guanyador 
dels Sport-prototips, aquesta 
victòria fa que la segona po-
sició sigui per en Jep Rosinés, 
seguit del Jordi Gaspà en ter-
cera.
Després d’una petita pausa 
la competició tornarà al Tim 
Comarca amb la primera cur-
sa de resistència de l’any. Serà 
el 17 i 18 de març (divendres 
nit i dissabte tarda), amb les 6 
hores de GT-Pro. De moment 
11 equips han confirmat ja la 
seva inscripció.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb l’èxit de la Ron-
da Anoia creada per 
l’igualadí Pep Reque-

na i després de l’enquesta que 
van fer al finalitzar la Ronda 
Anoia i dels suggeriments que 
ens van fer arribar, s’han esco-
llit les comarques tarragonines 
del Baix Camp i el Priorat per 
descobrir carreteres amagades 
en racons d’una bellesa pai-
satgística diversa. De la platja 
als penya-segats, de les vinyes 
del Priorat als cims del Baix 
Camp.
Canvis de ritme continus. 
Carreteres amples i ràpides. 
Carreteres estretes de revolts 
constants, amb asfalt impe-
cable. Carreteres rurals per a 
descobrir. Imatges panoràmi-
ques del mar des dels cims. La 
bellesa de Tarragona concen-

trada en els 200 quilòmetres 
del recorregut.
Si existís un premi a les carre-
teres més motoristes del món, 
aquestes comarques segur que 
se’l mereixerien.
A aquest interessant itinerari 
li sumem una molt bona dosi 
de navegació, que requereix 
estar ben atent per no fer gi-
ravolts inútils o saltar-se trams 
de carreteres interessants. Una 

bona feina pels “sherpes” del 
grup.
Poques comarques oferiran les 
qualitats motociclistes que ens 
ofereix aquesta Ronda Salou.
A tocar de la platja, al costat 
del monument a Jaume I en 
el passeig de Salou hi haurà 
la sortida i l’arribada d’aques-
ta segona Ronda del dia 19 de 
març en la que hi participaran 
desenes de motards anoiencs.

Després de la Ronda Anoia, arriba 
la Ronda Salou

PÀDEL / LA VEU 

Lliga federada 1a Mas-
culina

Forta i contundent derrota a 
casa amb el Torelló.
Sense el seu jugador franquícia 
Mito Campins, derrota a casa 
0-3 davant el C.T. Torelló, un 
dels equips potents de la cate-
goria.
Albert Homs/Isidre Marimon 
van caure en dos sets davant 
Raul Piñol/Ferran Luengo, 
Josep Llorach/Carlos Jimé-
nez van tenir igual sort amb 
Marc Camprubí/Carles Bru i 
finalment Jan Albareda/Lluís 
Fernández també van cedir en 

Lliga Pàdel +45 Cambridge
Victoria a Vilafranca 0-3 vs. 
P.C. Penedès
En un partit suspès, de nou 
l’equip de +45 de Cambridge, 
va sumar 3 punts importants 
que l’acosten als play-off de 
primavera.
Jordi de Belza/J.J. Penedès van 
sumar el primer punt guanyant 
en dos sets a Mingo Via/Pedro 
Freixas, J.A. Colom/Jordi Fer-
rer van dominar també en dos 
sets 7-6, 6-3 davant A. Cuadra-
do/Agustí Blanc i finalment en 
el partit més igualat Xavi Balp/
David Jaume van sumar en 3 
sets en tercer punt.

Dues victòries i tres 
derrotes per als equips 
Subaru de l’Esquaix 

Indiscutiblement la lliga de 
2a catalana és una lliga molt 
igualada i qualsevol resultat 
es pot donar. 
Tot i que molts dels partits 
van ser molt igualats, derrota 
a casa davant el barcelonins 
del C.N. Sant Andreu.
Rafa Sánchez va cedir en 
un igualadíssim partit de 
5-11, 6-11, 11-8, 12-10, 8-11 
amb Txema Mínguez, Lluís 
Fernández va caure més hol-
gadament 1-11, 4-11, 8-11 
amb Jesús Alonso, Joan Llo-
rach també va cedir en 3 sets 
4-11, 8-11, 9-11 i finalment 
Nacho Fajardo no va poder 
amb Pablo Dolz caient per 
un renyit 11-7, 11-6, 9-11, 
7-11, 6-11.

dos sets amb Jordi Puig/Fredi 
García.

Lliga PàdelCat 2a Masculina 
Victoria a casa per 2-1 vs. Pà-
del Indoor Igualada.
Treballada victòria a casa en 
un nou derbi local davant el 
Indoor Igualada.
David Sabaté/Alex Dinaret 
van obrir foc guanyant el pri-
mer punt 6-3, 7-6 a Jesús Ro-
dríguez/Toni Jiménez, Jimmy 
Dinaret/David Sanuy van cau-
re 5-7, 2-6 amb Andreu Gar-
cía/Jordi Fainé però en el de-
cisiu, Jordi Homs/Àngel Solé 
van sumar el punt guanyant 
Aleu Roset/Arnau Pol per 3-6, 
6-4, 6-1.

PàdelCat 3era Masculina
Derrota  per 2-1 vs. Pàdel In-
door Ca n’Amat.
Partit molt disputat però al fi-
nal solament un punt va poder 
venir a l’Anoia.
Marc Bausili/.J.M. Pino van es-
tar sempre dins del partit però 
van cedir 6-7, 5-7 amb Carlos 
Ortega/Eduard Pacheco, Marc 
Rabell/Josep Mª Méndez van 
empatar guanyant amb como-
ditat 6-1, 6-2 a Raul Montesi-
nos/Jesús Gallardo i finalment 
en el desempat Josep Buron/
David Hornos van cedir per 
un doble 6-3 amb Marc Do-
mínguez/David Sánchez.

Lligues PàdelCat Femenines 
Mala jornada per les noies 
Subaru de 2a i 4a categoria en-
caixant dues derrotes per 3-0 
davant l’Espiral de Palleja i el 
CPI St. Pere de Ribes. L’equip 
anoienc de 2a va alinear Susan-
na Campo, Teresa Jorba, Alba 
Sanou, Carla Gassó, Rosa Mª 
Riba i Encarna Delgado. Quan 
a l’equip de 4ª, cal destacar el 
debut de la Lyz Miró, després 
d’un llarga absència per lesió.
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TEATRE / LA VEU 

A quest cap de setma-
na, la Cia. Mea Cul-
pa porta al Teatre 

de l’Aurora El darrer dia del 
cafè de la Granota, un espec-
tacle basat en els contes que 
Jesús Moncada va aplegar en 
“El Cafè de la Granota”. Amb 
l’humor, la ironia i la sorne-
gueria que destil·la l’obra de 
Moncada, aquesta comèdia 
plena d’humanitat i brillant-
ment interpretada, és tot un 
monument a la vivesa de la 
llengua i a la manera de ser 
d’un poble, el de la Franja na-
tal de Moncada.
El darrer dia del cafè de la 
Granota ens trasllada a Me-
quinensa l’any 1971, pocs dies 
abans que les aigües inundin 
els carrers i el poble romangui 
per sempre cobert pel pantà. 
L’Adelaida i el Fernando, pro-
pietaris del Cafè de la Grano-
ta, es disposen a entrar per 
darrera vegada al seu establi-
ment. Abans, però, hi ha un 
aldarull entre l’Adelaida, que 
està força encesa, i les forces 
de l’ordre franquista. Un cop a 
dins, comencen a rememorar 
a través de records, fotografi-
es, anècdotes, objectes... dife-
rents situacions i personatges 
que al llarg del temps han 
passat pel Cafè de la Granota. 
Poc després, hauran d’aban-
donar per sempre el seu cafè, 

que serà enrunat per les mà-
quines i colgat sota les aigües.
Amb aquesta comèdia, els 
espectadors reviuran el dar-
rer dia de totes i cada una de 

Arriba al Teatre de l’Aurora l’exitosa comèdia 
“El darrer dia del Cafè de la Granota”

les famílies que varen deixar 
l’antic poble de Mequinensa 
per començar una nova vida. 
Un viatge a un paisatge mític, 
ple d’humanitat i de riquesa.

Josep Maria Ribaudí, mem-
bre de la Comissió de Progra-
mació del Teatre de l’Aurora, 
assenyala que El darrer dia 
del cafè de la Granota “és un 

espectacle àgil, divertit i de 
vegades hilarant, però sense 
oblidar moments punyents i 
de crítica al franquisme. Molt 
bones interpretacions de M. 
Àngels Lago i Armand Villén, 
sota la direcció de Xisco Segu-
ra. Un espectacle recomana-
ble del qual se’n surt satisfet, i 
amb un valor afegit: et venen 
ganes de rellegir Moncada, i 
això sempre és d’agrair. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions d’El dar-
rer dia del Cafè de la Grano-
ta, tindran lloc divendres 10 i 
dissabte 11 de març a les 21 h. 
i diumenge 12 de febrer a les 
19 h. Com és habitual, després 
de la funció de divendres, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades 15 € i 12 € (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet 
i a la taquilla del Teatre de 
l’Aurora una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

L’obra basada en els contes de Jesús Moncada trasllada l’espectador al poble 
de Mequinensa abans de ser cobert per les aigües del pantà

La comèdia és un viatge 
a un paisatge mític, ple 

d’humanitat i rique-
sa. Un monument a la 
llengua viva i costums 

d’un poble

EXPOSICIONS / LA VEU 

M és de 400 perso-
nes han passat 
per l’Emprem-

ta de Gràfiques Vilanova 
durant la primera setma-
na del FineArt Igualada. 
Enguany, és l’autor Miquel 
Planells Saurina qui omple 
la sala d’exposicions fins el 
19 març, amb la sèrie foto-
gràfica ‘Paisatges obscurs’, 
ambientada en el món ru-
ral. El director del FineArt, 
Ramon Muntané, conside-
ra que l’acollida de l’expo-
sició està sent “molt posi-
tiva” i apunta que “s’espera 
que el nombre de visitants 
continuï a l’alça”. 
L’autor de la sèrie fotogrà-

fica, Miquel Planells, descriu 
la seva obra com una “ten-
dència a la foscor, amb un 
blanc i negre molt contras-
tat” amb la intenció de “fer 
reflexionar a tots aquells qui 
observen les diferents foto-
grafies” i “transportar-los 
cap a un interior més obscur: 
qui són, cap a on van, què 
fan…”.
L’exposició es podrà visitar 
fins el 19 de març a l’Em-

premta, c/ Santa Maria, 12, 
de dimarts a dijous de 19h a 
21h, divendres de 18h a 21h, 
dissabtes d’11h a 14h i de 
17h a 21h i diumenges d’11h 
a 14h i de 18h a 21h.
 
L’Empremta de Gràfiques 
Vilanova
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteres-
sadament l’espai a la ciutat 
per tal que s’hi puguin rea-
litzar activitats i exposicions 
divulgatives relacionades 
amb el món de les arts grà-
fiques i vinculades a la vida 
cultural i associativa de la 
ciutat.

Més de 400 persones passen per la sala l’Empremta 
durant la primera setmana del FineArt Igualada

S’hi exposa la sèrie 
fotogràfica ‘Paisatges 

obscurs’ de Miquel 
Planells fins 
el 19 de març
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TEATRE / LA VEU 

F estuc teatre ens presen-
ta una adaptació del 
conegut conte La ra-

teta que escombrava l’escaleta 
amb un final inesperat. Un 
espectacle de titelles i músi-
ca per a tots els públics que 
emocionarà els més petits. 
L’espectacle es podrà veure 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
aquest diumenge dia 12 de 
març, a ¼ d’1 del migdia. Les 
entrades són a 6 € i a 5 € per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí des d’una 
hora abans de l’inici de l’es-
pectacle.

Festuc teatre, titelles 
i música 
L’Íngrid Teixidó i en Pere 
Pàmpols van fundar Festuc 
teatre a Lleida l’any 2003. Una 
companyia d’espectacles fruit 
de les seves inquietuds artís-
tiques, i amb l’afany de poder 
fer de la seva passió una for-
ma de vida que els servís de 
plataforma d’expressió per 

poder mostrar les seves cre-
acions.
El seu propòsit ha estat sem-
pre la presentació d’especta-
cles que arribin emocional-
ment a l’espectador, tingui 
l’edat que tingui, això fa que 
en els seus muntatges hi hagi 
un lligam molt fort entre la 
música, la narració i la in-
terpretació, per tal d’afavorir 
aquest enllaç.
Durant tots aquests anys la 
companyia ha anat creixent 
juntament amb tots aquells 
espectadors que, com els 
d’Igualada i la comarca de 
l’Anoia, empenyen dia a dia 
i fan que aquest somni con-
tinuï essent possible. Entre 
les seves obres podem desta-
car: La princesa i el pèsol, El 
soldadet de plom, El malalt 

imaginari, Una d’aventures, 
Carretó de contes, Llunàtics, 
Bugui Bugui, La sireneta, La 
mongetera màgica, Mr. Par-
fum o alguns espectacles te-
màtics com El tronc de Nadal 
i Carretó de Sant Jordi.

La rateta que escombrava 
l’escaleta
La Rateta està trista perquè li 
han post ulleres i creu que no 
està guapa. A més, es queixa 
d’una vida avorrida i plena 
de monotonia. La sort, però, 
li canviarà el dia que escom-
brant l’escaleta trobi un dine-
ret. “Què em puc comprar?”, 
es pregunta. Poc s’esperava 
que un llacet li revoluciona-
ria el dia de la manera que ho 
va fer. I és que, en posar-se’l, 
tot un seguit de pretendents 
intentaran seduir-la per po-
der-s’hi casar. “Rateta, rateta, 
tu que ets tan boniqueta…”.
És una adaptació del popular 
conte dels germans Grimm 
que Festuc Teatre posa en 
escena amb els seus trets 
particulars: teatre, titelles i 
música. Una bona colla de 

“La rateta que escombrava l’escaleta” 
de Festuc Teatre, a l’Ateneu
Xarxa Igualada proposa aquesta adaptació del conte original per a nens i 
nenes el matí de diumenge

personatges com el gos, el 
ruc, el conill, el gall, el porc 
o el gat, per passar un bon 
matí amb tota la família. Una 
versió en la que Festuc Teatre 
actualitza els rols del conte 
perquè siguin més empàtics i 
actuals.
L’Íngrid Teixidó ha adaptat el 

text, i compta amb el treball 
de composició i interpretació 
musical de Franki Moreno. El 
disseny de titelles i esceno-
grafia és de Plancton i Joan 
Pena, i l’atrezzo d’Olaf Cases. 
Té cura del so i la llum en Jor-
di Torras i Pere Pàmpols és el 
director de l’espectacle.

LLIBRES / LA VEU 

E ls autors catalans te-
nen un pes important 
en l’agenda de març de 

la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Després de la visita de 
David Cirici, dijous passat, 
per presentar la novel·la El 
setè àngel, la setmana vinent 
serà el torn de Gemma Ruiz i 
Lluís-Anton Baulenas. D’una 
banda la coneguda perio-
dista de TV3 Gemma Ruiz 
presentarà la seva primera 
incursió en el gènere literari, 
Argelagues, el dimarts 14 de 
març, a les 7 de la tarda. En 
aquesta història la periodista 
es fa ressò de la vida de les 
treballadores de les antigues 
fàbriques tèxtils del Vallès, 
a través de les tres protago-
nistes de la novel·la, de les 
seves alegries i penes. L’es-

criptora Maria Enrich serà 
l’encarregada de presentar-la 
en un acte organitzat per la 
llibreria Llegim...?
Per la seva banda, el veterà 
Lluís-Anton Baulenas, vi-
sitarà la Biblioteca el dijous 
16 de març, a 2/4 de 8 del 
vespre per compartir amb 
els lectors la seva nova histò-

ria: Amics per sempre, que li 
acaba de publicar l’editorial 
Bromera després de guanyar 
el Premi Ciutat d’Alzira de 
novel·la. Durant la presen-
tació, el mateix Baulenas 
farà un petit espectacle de 
teatre acompanyat amb mú-
sica. Baulenas és autor d’una 
quinzena de novel·les, algu-

La Biblioteca comença a celebrar Sant Jordi el mes de març 
amb Gemma Ruiz i Lluís-Anton Baulenas

nes de molt conegudes i tra-
duïdes a altres llengües com 
La felicitat, Per un sac d’ossos 
o El nas de Mussolini. L’actor 
Joan Valentí serà l’encarregat 
de presentar-lo.
Qui també compartirà el seu 
últim llibre amb els lectors 
serà Joan Pinyol, que el di-
mecres 15 es trobarà amb els 

membres del Club de lectu-
ra en català de la Biblioteca 
per parlar de El mar de les 
ombres, una novel·la d’intri-
ga històrica situada dalt d’un 
transatlàntic que fa el recor-
regut Barcelona-Buenos Ai-
res a principis de segle XX.
Finalment, i en el camp po-
ètic, Lleonard del Río va fer 
ahir dijous un tastet del seu 
últim poemari, Estimats fills, 
en una vetllada en què versos 
i música es van donar la mà. 

Hi haurà presentacions  
de llibres i Joan Pinyol 

compartirà “El mar 
de les ombres” amb els 
membres del Club de 

lectura en català

Festuc Teatre és un 
habitual de l’escenari 
igualadí on ha preset-
nat els seus espectacles 
per a públic familiar
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MÚSICA / MARIA DALMASES 

E l passat diumenge dia 
5 de març, a la Basíli-
ca de Santa Maria de la 

nostra ciutat, es va inaugurar 
el XXIV Festival Internacio-
nal d’Orgue d’Igualada, amb 
la presència del seu director 
artístic, Joan Paradell i Solé i 
l’actuació de l’organista russa 
Marina Omelchenko i la Ca-
pella de Música de la Tossa 
sota la direcció de Frederic 
Prat. Com sempre, Antoni 
Miranda feu els comentaris i 
Jordi Balsells i Josep Aguilera 
tingueren cura de la transmis-
sió per pantalla.
El concert, titulat “El cant gre-
gorià i l’orgue” va començar 
amb l’actuació del cor amb el 
cant gregorià  Nos autem. Va 
seguir amb la interpretació a 
l’orgue de dues obres de J. S. 
Bach (1685-1750), la Fantasia 
en sol major “Pièce d’Orgue”  
(BWV 572) i el Preludi Coral 
Schmuke dich, o liebe Seele’’  
(BWV 654). A continuació es 
van interpretar alternadament 
peces en gregorià i peces d’or-
gue basades en aquest cant. 
Les obres que es van cantar 
van ser Hosanna Filio David, 
Ave Maria, Salve Regina, Re-
gina Coeli, Ubi Caritas, Rorate 
Caeli, Attende Domine i una 
altra versió de la Salve Regi-
na. A l’orgue vam escoltar les 

versions de Lani Smith (1934-
2015) dels dos primers cants, 
d’E. Titcomb (1884-1968) 
de la Salve, de J. Demessieux 
(1921-1968) de Rorate Caeli 
i de N. Hakim (nascut l’any 
1955) de la Salve. L’última 
obra del programa va ser Cho-
ral varié sur le thème du “Veni 
Creator” op. 4 de M. Duruflé 
(1902-1986) on es van alter-
nant les intervencions de l’or-
gue i del cor.
Marina Omelchenko és l’úni-
ca organista russa amb títol 
professional d’organista d’es-
glésia i actualment és organis-
ta principal i codirector de la 
Catedral romana-catòlica de 
la Immaculada Concepció de 
Moscou. Va fer una gran inter-
pretació de les obres de Bach, 
amb un gran virtuosisme i 
també de la resta d’obres del 
programa, un programa molt 
original en el que vam conèi-
xer autors, com Lani Smith, 
que mai no s’havien tocat al 
Festival. Una gran tècnica tant 
en els teclats manuals com en 
el pedaler, una interpretació 
molt neta i virtuosa, una re-
gistració molt adequada, una 
molt bona adaptació al nostre 
instrument i una gran mu-
sicalitat van fer que totes les 
interpretacions fossin excel-
lents en un concert original, 
al que va contribuir la Capella 
de Música de la Tossa amb el 

seu cant. 
El públic va omplir totalment 
la basílica de Santa Maria i va 
aplaudir amb entusiasme l’ac-
tuació de l’organista i del cor. 
L’organista, en agraïment va 
tocar el Kirie de la Missa de An-
gelis en una adaptació de Lani 
Smith. I aleshores va venir la 
sorpresa. Com que la vigília 
havia fet un concert amb Ho-
vhannes Kazarian, un músic 
que toca el duduk, un instru-
ment armeni, es van obsequiar 
amb una cançó armènia inter-
pretada a l’orgue i el duduk i 

Inici del XXIV Festival Internacional d’orgue amb l’actuació 
d’una organista russa i un cor igualadí i amb sorpresa final

amb una adaptació d’un coral 
de Bach per ambdós instru-
ments. Tothom va quedar me-
ravellat del so d’aquest instru-
ment quasi desconegut que té 
una gran calidesa i emotivitat 
i que ens va commoure a tots. 
La Capella de Música de la 
Tossa també va fer un bis i el 
concert va acabar amb l’entre-
ga d’obsequis als músics per 
part de Maribel Cuadras i Pere 
Camps, regidors de l’Ajunta-
ment d’Igualada i amb el pú-
blic dempeus aplaudint un 
concert meravellós que que-

darà en la memòria de tots els 
assistents.

I diumenge
I aquest diumenge, a les 6 de 
la tarda com habitualment, 
tindrà lloc el segon concert 
del festival. En aquesta ocasió 
serà un concert per a violí i or-
gue i anirà a càrrec de Roman 
Perucki, organista titular de 
la Catedral de Gdansk-Oliwa 
amb Maria Perucka, violinis-
ta del quartet “4PM”. Con-
cert de Bach, Corelli, Vivaldi i 
Rheinberger.

HISTÒRIA / LA VEU 

S alvador Riba va ser 
una persona d’una 
llarga trajectòria cul-

tural, cívica i política ferma-
ment compromesa amb la 
ciutat i el país. Per recordar la 
seva figura, tres entitats cul-
turals de la comarca, el Teatre 

de l’Aurora, l’Ateneu Igualadí 
i Òmnium Anoia, s’uneixen 
per homenatjar-lo quinze 
anys després de la seva mort. 
L’acte en record de Salvador 
Riba serà dijous 16 de març a 
les 19.30h al Teatre de l’Auro-
ra. 

Una vida al servei de la ciu-
tat i del país
Republicà i independentista 
convençut, des de jove for-
mà part del Centre Republi-
cà d’Igualada i fou militant 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Durant la guerra 
va tenir un paper actiu en la 
defensa de patrimoni religiós, 
obres d’art i objectes de culte 
fins que el 1938 és mobilitzat 

i cau presoner al front d’Ara-
gó. Uns anys més tard torna a 
Igualada, on participa activa-
ment a la cooperativa de con-
sum la Victòria que, amb el 
pas dels anys, acabaria trans-
formant-se en la cooperativa 
Unicoop Cultural que gestio-
na el Teatre de l’Aurora. 
Durant el franquisme no va 
posar els peus a l’Ateneu -con-
vertit llavors en Centro Na-
cional-, entitat de la qual era 
soci fins que acabada la dic-
tadura fou un dels impulsors 
de la recuperació del valors 
de l’Ateneu. Autor de nombro-
sos articles a la premsa local, 
també va escriure tres llibres: 
El Pare Marià Ferrer i Estruch, 
L’Ateneu Igualadí de la Classe 

El Teatre de l’Aurora, l’Ateneu Igualadí i Òmnium Anoia 
organitzen un acte en record de Salvador Riba

Obrera (1863-1939) i La con-
fiscació i recuperació de l’Ate-
neu Igualadí.

El 16 de març, acte en re-
cord de Salvador Riba
Per recordar la seva trajectò-
ria, es projectarà un vídeo on 
surten algunes de les perso-
nes i entitats amb les que va 
col·laborar (la Cooperativa 
la Victòria, l’Ateneu Igualadí, 
Esquerra Republicana) i una 
breu actuació musical de fa-
miliars de Salvador Riba. Fi-
nalment, també hi haurà un 
parlament de l’historiador 
Josep M. Torras i Ribé i, per 
cloure l’acte, un parlament 
de la família. 
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

Amb motiu del Dia 
Internacional de la 
Dona, l’entitat Do-

nes amb Empenta (DAE) 
organitza el seu tradicional 
concurs de fotografia “Com 
ens veiem les dones” que en-
guany celebra la seva quin-
zena edició amb un tema tan 
actual com és “Nosaltres i el 
temps”.
Dones amb Empenta vol 
participar del debat sobre la 
proposta ciutadana que in-
tenta transformar la nostra 
societat a través d’un can-
vi d’horaris a Catalunya. És 
la coneguda com a reforma 
horària, que busca sincro-
nitzar els horaris d’empreses, 
institucions i actors socials i 
culturals, i ordenar-los per a 
què gaudim d’una vida més 
cívica, plena i saludable. Un 
canvi d’hàbits que potencia-
ria de pas la igualtat entre les 
persones. Amb l’ordre actual 
ens falta temps per a tot. És 

un factor valuosíssim, que 
genera estrès. Sortim per-
dent les dones? Per què? Re-
alment ens falta temps? O és 
que simplement no l’ordenem 
bé? O és que potser volem o 
hem de fer més coses de les 
que podem? I què podem dir 
del pas del temps? De la per-
cepció que en tenim?
Aquesta convocatòria va 
adreçada a totes les dones, 
sense distinció d’edat ni de 
procedència. Tampoc no es 
requereix cap nivell profes-
sional. L’únic objectiu de 
l’organització és animar la 
participació de totes en una 
activitat ludicocultural que 
permeti a la dona expres-

sar-se sobre el tema proposat 
a través d’un llenguatge ar-
tístic i a l’hora accessible.
Enguany el concurs es rea-
litza a través de dues xarxes 
socials: Facebook i Instagram. 
Només cal pujar la fotografia 
a la xarxa que millor vagi.  A 
Instagram caldrà publicar la 
fotografia amb un títol i eti-
quetar-la amb el hastag #No-
saltresieltemps i la menció @
DonesambEmpenta. A Face-
book pujar la foto al perfil de 
Dones amb Empenta (www.
faceb o ok.com/donesam- 
bempenta) amb un títol i el 
hastag #Nosaltresieltemps. 
El primer premi està dotat 
amb 100€, el segon amb 75€ i 
el tercer amb 50€. Els dos pri-
mers premis seran decidits per 
un jurat i el premi del públic 
serà el que més “m’agrades” 
tingui. El termini per a presen-
tacions és fins el 13 de març. 
L’acte de lliurament de premis 
serà dissabte 18 a les 19:30 a 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui

15è concurs de fotografia de Dones 
amb Empenta

L’associació de dones 
escull el tema “Nosaltres 

i el temps” per l’edició 
d’enguany del seu 

tradicional concurs de 
fotografia.

LLENGUA / LA VEU 

E l dijous 2 de març 
Consell Comarcal i el 
Centre de Normalit-

zació Lingüística Montserrat 
van organitzar una sessió for-
mativa per explicar els prin-
cipals canvis ortogràfics i gra-
maticals aprovats recentment 
per l’Institut d’Estudis Cata-
lans. La iniciativa, adreçada 
al personal de l’ens comarcal 
i dels ajuntaments anoiencs, 
va permetre als assistents 
conèixer l’enfocament i els 

criteris que han guiat l’elabo-
ració de la nova Gramàtica de 
la llengua catalana i facilitar, 
d’aquesta manera, la implan-
tació de normativa actualit-
zada i el procés d’estandarit-
zació de la llengua. La sessió, 
que va anar a càrrec del tèc-
nic del Servei Comarcal de 
Català, va incloure exemples 
pràctics per il·lustrar les es-
tructures i construccions gra-
maticals que des d’ara també 
són acceptades, en funció del 
registre i de la varietat dialec-
tal en què s’utilitzin.

Sessió formativa sobre 
els canvis gramaticals i 
ortogràfics

CULTURA / LA VEU 

L ocalitzades a 
l’Anoia dos po-
meres de “po-

mes de ciri”, sis varie-
tats de vinya anteriors 
a la fil·loxera i més de 
dues-centes plantes 
i cereals (amb noms 
ben suggerents totes 
elles) que fa uns anys 
s’havien utilitzat com 
a aliments d’us més 
o menys comú prop 
d’Igualada.
Tot això comentat i 
compartit amb un pú-
blic que en  molts casos recordava on trobaven i com cuinaven 
aquest vegetals.
Melmelada de grataculs, de cireres de pastor, de pera malacara, 
de pera cuixadedona, licor d’anís i grataculs. Arrop per aprofitar 
el most i les figues i tenir aliments energètics tot l’hivern...
Tot plegat com a preàmbul de les Segones Jornades Gastronò-
miques de les Plantes Oblidades que és faran a Igualada i que 
l’any passat van tenir un massiu i sorprenent èxit.
El proper dilluns, Maria Maestre ens descobrirà el Voluntariat 
a Igualada.   
I a partir d’ara, cada dilluns, els socis d’A UGA tindran un preu 
especial al nou Cinema de l’Ateneu, i el proper dilluns serà amb 
la pel.licula “Es por tu bien”, amb José Coronado, que comença-
rà a 2/4 de vuit.

L’Eixarcolant a l’Ateneu 
amb en Marc Talavera

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

10/11/12 MARÇ

UNA COMÈDIA PLENA D'HUMANITAT, BASADA EN L'OBRA DE JESÚS MONCADA, 

SOBRE EL DARRER DIA DE L'ANTIC POBLE DE MEQUINENSA 

ABANS DE SER COBERT PEL PANTÀ. 

UN MONUMENT A LA LLENGUA VIVA GRÀCIES A UNA EXCEL·LENT INTERPRETACIÓ.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

EL DARRER DIA 
DEL CAFÈ DE LA GRANOTA

COMÈDIA

CIA. MEA CULPA

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2017
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TEATRE / LA VEU 

S ’apropen les dates de la 
28a edició de La Mostra 
d’Igualada, que es durà 

a terme del 30 de març al 2 
d’abril. Per això, aquest diven-
dres, amb el Diari de La Mostra 
acabat de sortir del forn i abans 
de l’inici de la venda d’entrades, 
la fira proposa un acte gratuït, 
obert a tothom, per explicar els 
espectacles de la programació. 
La presentació anirà a càrrec 
del director artístic, Pep Farrés, 
i es durà a terme a les 21h, a 
l’Auditori del Museu de la Pell.

El Menú de La Mostra és una 
oportunitat excel·lent per as-
sabentar-se de les propostes 
d’aquest any, comentades pel 
mateix director artístic que les 
ha seleccionat. Els muntatges 
estan organitzats dins de di-
versos itineraris per edats Per 
als més petits (3-6 anys), Per 
als no tan petits (6-12 anys), 
Per als joves (12-18 anys) i Per 
a tothom (aptes per a tots els 
públics a partir dels 3 anys) 
per facilitar-ne la tria i, a més, 
Farrés orientarà els assistents 
detallant les característiques de 
les diverses produccions i res-

ponent les seves preguntes.
Es repartiran exemplars del 
Diari de La Mostra –la publi-
cació que recull la programa-
ció de la fira, desglossa totes 
les funcions i activitats i inclou 
informacions pràctiques–, 
que començarà a distribuir-se 
a Igualada i comarca a partir 
d’aquesta setmana, prèviament 
a l’inici de la venda d’entrades 
en línia, que s’obrirà el proper 
dilluns 13 de març a través del 
web www.lamostraigualada.
cat. Les entrades a taquilla es 
podran comprar el cap de set-
mana del 25 i 26 de març a les 

La Mostra d’Igualada convida a un ‘Menú’ 
per desgranar la programació de la fira

taquilles del Teatre Municipal 
l’Ateneu, i posteriorment du-
rant els dies de la fira a les ta-
quilles de La Mostra situades a 
la plaça de Cal Font.
Enguany La Mostra reuneix 
un total de 51 companyies que 
duran a terme 102 representa-
cions. Dels 52 espectacles (una 
companyia presenta dos mun-
tatges) que es podran veure al 
llarg dels 4 dies de La Mostra, 
15 són estrenes. D’aquestes, 6 
són absolutes i 9 a Catalunya. 
Pel que fa a les companyies, 
38 són de Catalunya, 11 de la 
resta de l’Estat i 2 internacio-

nals (de França i Bèlgica). Les 
propostes tindran lloc a 16 es-
pais d’actuació, dels quals 9 són 
sales i 7 es troben al carrer, a 
més de 2 espectacles itinerants 
per la ciutat. Enguany La Mos-
tra incorpora dos espais nous 
d’actuació: les Cotxeres dels 
Moixiganguers i el Celler del 
Sindicat.

Pep Farrés explicarà 
els espectacles de la 

Mostra per orientar el 
públic en la tria

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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CINEMA / LA VEU 

I ngrid Rubio serà una de 
les convidades destacades 
que desfilaran per la cati-

fa del III Rewind Festival a la 
gala de lliurament de premis, 
que tindrà lloc dissabte 18 
de març al Centre polivalent 
de Can Papasseit, a Vilano-
va del Camí. L’actriu catalana 
està nominada al certamen 
pel seu paper al curtmetratge 
Yerbabuena, que també és una 
de les produccions que opta 
a més guardons en aquesta 
edició. Últimament hem vist 
aquesta actriu, guanyadora 
del Goya per Más allá del jar-
dín, a diversos projectes tele-
visius, com Cites, Bajo sospec-
ha o Pulsaciones. Rubio vindrà 
acompanyada de la producto-
ra de Yerbabuena Belén Este-
vas-Guilmain.
També assistirà a la gala Fer-
nando Trullols, director del 
curt Marcianos de Marte, que 
estarà acompanyat del seu 
co-guionista Pepe Combalía, 
el productor Arturo Méndizi 
el director de fotografia Albert 
Pascual. Trullols va guanyar el 
Goya al millor curtmetratge 
El barco pirata i ha treballat en 

desenes de pel·lícules, com Un 
monstre en ve a veure de J.A. 
Bayona, de qui va ser l’ajudant 
de direcció. Actualment tre-
balla com a director a la nova 
sèrie de Cesc Gay Félix.
La resta de convidats con-
firmats de la gala de dissabte 
18 són el director d’Anónimo 
Ivan Sokolov; l’equip de Ca-
mises cap al cel amb el direc-
tor Jordi Ferré Batalla, els ac-
tors Quim Torrell (nominat) 
i Ricard Ferré, i la productora 
Barbara Recasens; Alicia Al-
bares de Yaq, la distribuïdora 
dels curts 17 años juntos (Ja-
vier Fesser) i Como yo te amo; 
els directors d’Incoming call 
Daniel Hernández Torrado i 
Arnau Gòdia Montesinos; Ta-
nia Galán d’Up, la distribuïdo-
ra de The enemy; i Paco Cave-
ro, director de Verde pistacho.
Aquest any la gala, que tindrà 
lloc el 18 de març, la conduirà 
el locutor de Ràdio Flaixbac 
Andreu Presas, amb el seu 
company de l’emissora musi-
cal Xavi Segú com a regidor 
de l’esdeveniment, i amb la 
música de The Crossroads, 
grup instrumental que inter-
preta bandes sonores de cine a 
ritme de swing.

Íngrid Rubio, convidada estrella de la gala 
del Rewind Festival

El III Rewind Festival, el Fes-
tival de Curtmetratges de Vi-
lanova del Camí, se celebrarà 
del 17 al 26 de març de 2017 
amb seu al Centre Polivalent 
de Can Papasseit, passant en-
guany a durar deu dies. El cer-
tamen l’organitza l’associació 
+Qcine, amb Javier Pérez-Vi-
co i Raül Bocache al capda-
vant, que volen que sigui una 
festa del cinema i que desta-
quen que el nivell segueix sent 
molt alt, edició rere edició.

El Rewind Festival oferirà 
al seu web dues sessions de 
curts disponibles a tot el món 
La tercera edició del Rewind 
Festival comptarà amb ses-
sions de curtmetratges a Vi-
lanova del Camí, Igualada i 
Santa Margarida de Montbui. 
Però aquells que no puguin 
acostar-se a l’Anoia podran 
veure dues sessions del festival 
a través de INDIEHOME TV, 
de la plataforma FESTHOME 
trobaran l’enllaç al web del 
certamen, rewindfestival.es.  
Els curts es podran veure al 
web durant un mes, del 17 de 
març al 16 d’abril.
La primera sessió comptarà 
amb quatre curtmetratges i 

tindrà una durada de 51 mi-
nuts. El primer curt que s’hi 
podrà veure és ‘17 años juntos’ 
de Javier Fesser, director d’’El 
milagro de P. Tinto’ o ‘Morta-
del·lo i Filemó contra en Jim-
my el Catxondo’, guanyador 
d’un Gaudí i tres Goya, i no-
minat a l’Oscar pel curt ‘Binta 
y la gran idea’. ‘17 años juntos’ 
explica una història d’amor 
que va començar fa 17 anys i 
que, després de passar per tot 
tipus de moments, segueix 
viva com el primer dia. El se-
gon curt, amb quatre nomi-
nacions al Rewind Festival, és 
l’opera prima ‘A prueba’, diri-
git per Pablo L. de Aramburu. 
Protagonitzat per la Marta, 
que està en període de prova 
a la guàrdia fronterera, i veu 
com una simple multa esde-
vé un xantatge a l’autoritat, la 
qual cosa li farà qüestionar-se 
la seva integritat. També opta 
al premi a millor òpera pri-
ma el tercer curt de la sessió, 
‘Anónimo’, d’Ivan Sokolov. Un 
voluntari del telèfon de l’es-
perança rep la trucada d’un 
suïcida que vol confessar un 
secret que porta amagant tota 
la vida. I l’última proposta 
d’aquesta sessió serà ‘Un buen 
amigo’ de Bernardo Hernán-

dez, que mostra on es troba la 
frontera que pot portar-nos a 
perdre la confiança en algú a 
qui sempre hem volgut com a 
un germà.
La segona sessió, de 44 minuts, 
estarà dedicada a produccions 
catalanes, encapçalades per 
‘Marcianos de Marte’ de Fer-
nando Trullols, guanyador del 
Goya al millor curtmetratge 
el 2012 per ‘El barco pirata’, 
que combina la direcció de 
curtmetratges amb tasques 
d’ajudant de direcció a més 
de 40 llargmetratges. ‘Marcia-
nos de Marte’ és una història 
de “ciència-ficció humanista” 
que explica com el David va 
conèixer un marcià quan era 
petit i ara, 20 anys després, és 
un adult que no ha aconseguit 
ser un astronauta ni poder-lo 
anar a veure a Mart. El repar-
timent l’encapçalen Miki Es-
parbé, Núria Gago i Paula del 
Río, junt a un grup d’infants. 
El segon curt d’aquesta sessió 
serà ‘Fugit’, de Marta Bayarri, 
que explica la historia del Car-
les, que viatja en cotxe amb 
el seu fill adolescent Pol. Un 
incident inesperat canviarà 
el curs de les seves vides. I la 
tercera producció de la sessió 
serà el curt casteller ‘Camises 
cap al cel’, dirigit pel membre 
de la Joves de Valls Jordi Ferré 
Batalla. El Quim vol ser enxa-
neta, com van ser el seu avi i 
el seu pare, però la seva té por 
que prengui mal.

Entre les produccions 
hi ha les dels 

guanyadors del Goya 
com Javier Fesser o 
Fernando Trullols

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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LLIBRES / XAVIER PUIG 

N o tots els escriptors 
poden dir que la 
seva primera novel·

la és un bestseller amb més 
de sis milions de lectors. Un 
d’aquests pocs és Ildefonso 
Falcones (Barcelona, 1958) 
que no té problemes per rei·
vindicar l’èxit de L’Església del 
Mar (Grijalbo, 2011), la seva 
opera prima, i el seu desig de 
repetir·lo. La va escriure amb 
53 anys i ara, amb dues novel·
les i lustres més a l’esquena, re·
prèn el fil de la Barcelona Me·
dieval per escriure Els Hereus 
de la Terra (Grijalbo, 2016). 
Del món mariner de L’Església 
del Mar als camps, les vinyes 
i el vi.

Què és el que li permet ex-
plicar la Barcelona Medieval 
que l’ha escollit dues vegades 
escenari de les seves històri-
es?
El que m’ho permet és justa·
ment Barcelona. Una ciutat 
rica, tremendament dinàmi·
ca, una ciutat que és una de 
les més importants en aque·
lla època al Mediterrani, que 
té una població canviant, una 
situació canviant. Barcelona 
és el que permet fer dos, tres, 
quatre llibres i fins i tot deu 
sobre aquesta època. L’Edat 
Medieval és una època mera·
vellosa per Barcelona.

I doncs?
Per la riquesa, la cultura, el 
comerç. Per la tensió entre la 
ciutat i els feudataris, la ciutat i 
el rei, la ciutat i els nobles. Tot 
això proporciona a qualsevol 
autor una sèrie de trames que 
són meravelloses. En una ciu·
tat no tan rica com Barcelona 
probablement no hi podríem 
trobar tota aquesta varietat de 
situacions que, a part de la tra·
ma, fan rica la novel·la.

Té algunes vinculacions amb 
la Barcelona actual aquella 
Barcelona?
No! Gràcies a Déu. L’època 
medieval va ser molt dura, el 
99 per cent de la gent estava 
sotmesa als poders fàctics. 
Té algunes rèmores, però que 
crec que es van perdent, que 
són l’esperit comercial i mer·
cantilista que va néixer en 
aquella època.

Com ha evolucionat Ildefon-
so Falcones en els deu anys 

que van entre L’Església del 
Mar i Els Hereus de la Terra?
Espero haver evolucionat poc. 
A mi el que m’agradaria és re·
petir L’Església del Mar. Els 
Hereus de la Terra està tenint 
un èxit similar. Intento seguir 
plantejant històries atractives, 
àgils, que enganxin al lector, 
amb una prosa ràpida i que no 
sigui complicada. Intento evo·
lucionar el menys possible.

L’Església del Mar és la seva 
obra preferida?
Per mi no, però per la gent sí. 
Aquí no sóc jo qui jutja; ha de 

fer·ho el públic. Evidentment, 
per ser la primera novel·la i 
pel gran èxit que ha tingut... li 
tinc una estima especial.

Què trobarà de nou i què de 
conegut a Els Hereus de la 
Terra qui hagi llegit L’Esglé-
sia del Mar?
De conegut poc, Santa Maria. 
Estem parlant d’una continu·
ació de Barcelona. Els perso·
natges principals són nous, 
els secundaris si que realment 
tenen orígens a L’Església del 
Mar. Trobaran Barcelona, una 
altra Barcelona, el barri del 
Raval, ja no el de la Ribera. És 
un barri que s’està emmura·
llant i que es pretenia que fos 
part de la ciutat, tot i que s’atu·
ra la pesta. Per tant, el Raval va 
seguir sent un barri. Tot amb 
un fil conductor que és el món 
del vi.

Què té d’especial el món del vi?
El vi en aquell moment era un 
producte de primera necessi·

tat. Als malalts se’ls tractava 
amb vi, no se’ls donava aigua. 
Els nens bevien vi, els soldats, 
els marins, tothom en bevia. 
Tot el que anava de muralles 
fins aquí on estem asseguts, 
per sobre la Diagonal, eren 
vinyes. Estem al final de la 
reconquesta, portem 800 
anys de dominació musul·
mana a Espanya. Els musul·
mans no beuen alcohol, per 
això tota aquella tècnica que 
existia s’havia anat perdent. 
Totes les històries, tota la do·
cumentació que tenim del vi 
de llavors, ens parlen d’un vi 

agre, d’un vi que no aguan·
tava tres mesos, que s’avina·
grava, que s’havia d’especiar 
per treure·li aquesta olor a 
vinagre. Ens trobem amb un 
protagonista que es proposa 
recuperar aquesta elaboració 
del bon vi que ja es feia en 
època romana.

Li ha calgut fer de nou una 
tasca de documentació?
He hagut de continuar in·
vestigant; els fets històrics 
no tenen res a veure. Estem 
parlant de grans fets històrics 
com la destrucció del Call 
Jueu de Barcelona, com és el 
Cisma de l’Església d’Occi·
dent i sobretot una situació 
transcendental per Catalunya 
que va ser el Compromís de 
Casp, que va significar la fi de 
la dinastia de la Casa Com·
tal de Barcelona i l’entrada 
d’un rei castellà a Catalunya. 
Aquests fets són nous i és a 
través seu que es desenvolupa 
la novel·la.

Què va suposar per la Barce-
lona real el procés de succes-
sió de Martí l’Humà?
La seva mort sense descen·
dència legítima va suposar un 
gir importantíssim en la histò·
ria de Catalunya. El compro·
mís de Casp, que realment no 
va ser un compromís, sinó gai·
rebé una acció de guerra per 
part de Ferran d’Antequera, va 
suposar la fi de la casa comtal 
i l’entrada d’uns reis que igno·
raven la cultura catalana i que 
tenien unes altres pretensions 
que els reis de la casa comtal.

Quines reflexions hi ha al lli-
bre al voltant dels valors que 
esmenta a la contraportada 
com la lleialtat i la venjança?
Reflexionar, intento reflexio·
nar molt poc. Les meves no·
vel·les són d’entreteniment, 
vull que la gent s’entretingui. 
A les reflexions si a partir de 
la lectura algun lector hi arri·
ba, em sembla molt bé. Però 
jo l’únic que busco és que el 
lector s’ho passi bé. No estic 
capacitat per donar lliçons a 
ningú, prou en tinc amb in·
tentar entretenir.

Quins serien els seus refe-
rents?
No en tinc. Intento donar als 
lectors el que a mi m’agrada 
dins la novel·la, que és diver·
tir·me. Com que intento això, 
tot el que no em diverteix ho 
deixo de banda. Tampoc lle·
geixo amb esperit crític i per 
tant puc estar llegint avui un 
autor i l’endemà un altre de 
diferent. Tinc aquells refe·

Ildefonso Falcones, escriptor: “Intento reflexionar 
molt poc, les meves novel·les són d’entreteniment”

rents de la joventut, d’aquell 
moment en què se’m permet 
llegir les novel·les d’adult; 
aquestes si que les tinc grava·
des. Les de Harold Robbins o 
novel·les com seria Chacal o 
seria Tiburón. Totes aquelles 
novel·les que després, al cap 
de trenta anys, han acabat 
essent pel·lícules, però que 
abans havien estat llibres.

Està previst que s’estreni 
la sèrie sobre L’Església del 
Mar. Què n’espera d’ella?
N’espero un gran èxit. Em 
consta que hi ha hagut una 
gran producció, un gran 
elenc d’actors, recursos sufi·
cients per fer una sèrie mag·
nífica i sobretot il·lusió de fer 
alguna cosa.

No hi ha participat?
No. M’ho han proposat, he 
llegit el guió, he vist que 
s’adapta a la sèrie, però no és 
la meva funció ser guionista. 
Prou dificultats tinc ja per 
escriure. El món audiovisu·
al és completament diferent, 
els recursos són diferents, 
les eines són diferents, les 
trames... per fer això ja hi ha 
bons directors i productors.

El preocupa que no s’assem-
bli al llibre?
Per mi seria un gran error 
de la productora. Aquest lli·
bre l’han llegit sis milions de 
persones, si no s’assembla al 
llibre, serà un fracàs per a ells.

Ha criticat molt a la pròpia 
crítica i al “mundillo litera-
ri”. Quina relació hi manté?
Una relació normal. No criti·
co al món literari, critico a 
segons quins personatges del 
món, a segons quins meca·
nismes dins d’aquesta endo·
gàmia tan tremenda com és 
el món literari. Després hi 
ha grans personatges dins 
el món que són francament 
agradables. Però sí que hi ha 
una endogàmia que a vega·
des és preocupant. I respecte 
a la crítica, quan un es troba 
amb un crític que alhora és 
competència seva, és difícil 
creure que la crítica sigui tan 
objectiva com hauria de ser. 
No es pot ser jutge i part a la 
vegada. Els crítics realment 
professionals em semblen 
fantàstics. Segons quines crí·
tiques de persones que com·
parteixen estanteria amb tu a 
les llibreries...
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EXPOSICIONS / LA VEU 

“ La gènesi de la forma” 
és el títol de l’exposició 
inaugurada aquesta set-

mana a la sala La Gaspar de 
l’escola municipal d’art i esta-
rà oberta fins el 31 de març.
L’exposició respon al treball 
de recerca que l’alumnat de 
l’ultim curs de gràfica publi-
citària ha realitzat en el mò-
dul de Fonaments del disseny 
gràfic. L’objectiu del treball 
és analitzar aquells fenòmens 
naturals o artificials que, al 
llarg d’un procés o al final 
d’ell, es materialitza en alguna 
forma singular.
En el procés de creixement 
d’una planta, per exemple, es 
produeixen unes formes frac-
tals que són similars a les ge-
nerades en la mescla d’alguns 
líquids no miscibles. Gasos i 
líquids sotmesos a diferents 
turbulències creen també for-
mes o patrons peculiars i estè-
ticament interessants.

Si bé les forces físiques i quí-
miques creen camps de força 
que forgen el món natural, hi 
ha també altres ‘forces’ capa-
ces de configurar.
Els experiments tractats volen 
mostrar que tot disseny ha de 
respondre a un context de ne-
cessitats, exigències construc-
tives, funcionalitats o materi-
als disponibles, i que aquest 

“La gènesi de la forma”, la nova 
exposició de la Gaspar

context actua com un camp 
de forces que modelen la seva 
forma definitiva. 
Si bé les obres exposades són 
eminentment gràfiques, mol-
tes d’elles són conseqüència 
final d’un procés. Per això 
l’exposició es complementa 
amb una projecció de vídeos 
que ensenyen fascinants mo-
viments de colors i formes.

POESIA / LA VEU 

D issabte passat dia 4 
de març al vespre se 
celebrà al teatre del 

Centre Catòlic de l’Hospitalet 
de Llobregat el 20è. Certa-
men Poètic Andreu Trias en 
el qual l’igualadí Lleonard del 
Rio aconseguí el segon premi 
de la categoria sènior dotat 
amb trofeu i una quantitat 
econòmica. Han concorregut 
en aquest premi noranta con-
cursants
El treball guanyador del nos-
tre compatrici, porta per títol 
«Naturalesa i homenatge» i 
està dedicat a la memòria de 
l’artista poeta barcelonina 
Josefina Peraire que va mo-
rir atropellada per un ciclis-
ta a Barcelona el 30 de maig 

de 2016. Del Rio evoca en el 
seu treball el darrer llibre de 
la seva amiga difunta, titulat 
«Per rutes de silencia i crits 
de tramuntana» amb el lema 
“Paisatge insòlit amalgama de 
pedra i verds sotmesos”.
El jurat d’aquesta categoria ha 
estat format per Miquel Llu-
ís Muntané, Anna M. Fonta-
nals, Núria Toril i Montserrat 
Expòsito.
L’actriu Carol Rovira de “La 
Riera” de TV3 va llegir l’es-
mentat treball premiat.
En aquesta vetllada hi ha-
gué l’actuació de la trapezista 
Misa Oliva, acompanyada al 
piano per Quico Rodríguez. 
En acabar es distribuí un lli-
bret amb els poemes guardo-
nats i se serví un refrigeri.

El poeta Lleonard del Rio 
premiat a l’Hospitalet

TEATRE / LA VEU 

M és Diumenge a les 
6 d el atarda a l’au-
ditori Cal Figueres 

dels Hostalets de Pierola tin-
drà lloc un concert a càrrec 
del Quartet Altimira, integrat 
per Luís Peña i Joan Mestre 
als violins, David Andújar, vi-
ola i Mariona Tusset, violon-
cel, acompanyats per Eduard 
Sáez al piano, que interpreta-
ran obres de Mozart i Brahms.
El Quartet Altimira és una 
formació nascuda a l’estiu 
del 2012 de la iniciativa dels 
seus actuals membres a par-
tir de les ganes de treballar i 
gaudir del principal repertori 
que s’ha escrit per quartet de 
corda i l’interès d’oferir con-
certs arreu del territori. Ac-
tualment estan profunditzant 
el treball del quartet del corda 
amb els membres del prestigi-
ós Quartet Casals i malgrat la 
seva recent formació han tocat 
arreu de la geografia catalana.

Els seus membres han tingut 
la ocasió de treballar en diver-
ses formacions de cambra i de 
poder tocar junts anterior-
ment en nombroses ocasions, 
compartint molts aspectes co-
muns i unes trajectòries aca-
dèmiques similars ja que tres 
dels seus membres han estu-
diat al Conservatori de Mú-
sica del Liceu de Barcelona i 
han continuat posteriorment 
la seva formació a la ciutat de 
Tel Aviv, a l’estat d’Israel.
El més de Maig del 2016 han 
sigut finalistes del prestigiós 
concurs internacional «Paper 
de Música» de Capellades.
Al mateix Maig del 2016 són 
premiats al concurs «Pò-
diums» de Sant Joan de Vila-
torrada.
L’estiu del 2013 són guardo-
nats amb el primer premi del 
concurs internacional “To-
cando el cielo” a Panticosa, 
dins el marc del festival que 
es duu a terme a principis del 
més d’agost.

Concert del Quartet 
Altimira als Hostalets

Obertes les inscripcions al III Concurs 
de Teatre de Sta. Coloma de Queralt

Ja són obertes les inscripcions per als grups de teatre que 
vulguin partiicpar al III Concurs de Teatre amateur de Sta. 
Coloma de Queralt. Per a informació poder dirgir-vos a nal-
trusteatresta@gmail.com o als tels. 665588214 o 977880066.

SARDANES / LA VEU 

Aquest passar 1 de març 
va entrar en funciona-
ment la nova web sar-

danista que centralitzarà per fi 
en un únic espai tota la infor-
mació rellevant del món de la 
sardana d’Internet.            
La nova pàgina compta amb 
diversos recursos multimèdia, 
amb prop de 100 vídeos musi-
cals, didàctics i de reportatges. 
També s’integra amb d’altres 
webs i xarxes socials, com ara 
amb la compartició de recursos 
de Viquipèdia, Google Maps, 
Youtube o el material multimè-
dia de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Para-
l·lelament recopila més de 120 
programes sardanistes de ràdio 
en actiu, les seves gravacions, i 
la seva emissió en directe.
A més a més, disposa d’una 
funcionalitat per a les més de 
400 entitats que conformen la 
Confederació Sardanista de Ca-
talunya: una plataforma tecno-
lògica que permetrà que puguin 
publicar ‘miniwebs’ amb tot el 
seu calendari d’activitats i les 
seves notícies amb un mínim 

esforç. Serà un servei gratuït i 
és la primera vegada que s’im-
pulsa des d’una confederació de 
cultura popular en vers les seves 
entitats federades.
Igualment ofereix una exten-
sa enciclopèdia amb més de 
32.000 obres per a cobla i 4.500 
compositors, amb informació 
relativa a la seva autoria, estrena 
i d’altres dades; un fons d’imat-
ges de domini públic que po-
den ser utilitzades en premsa; 
un diccionari sardanista amb 
més de 200 termes per a qualse-
vol redactor que hagi de cobrir 
una informació sobre sardanes 
i una hemeroteca amb més de 
2.000 notícies. També recopila 
un extens llistat de cursets on es 
poden aprendre a tocar els ins-
truments de la cobla.
També proporciona l’agenda 
sardanista més completa de la 
xarxa. Cada any se celebren més 
de 3.000 activitats sardanistes 
arreu de Catalunya, Andorra 
i la Catalunya Nord i l’únic re-
curs que recopila totes aquestes 
informacions és l’agenda de la 
Confederació Sardanista de Ca-
talunya. Es tracta d’una pode-
rosa eina que permet cercar per 
múltiples criteris combinables i 

que, malgrat que ja existia a la 
pàgina precedent, ara s’ha mi-
llorat.
La nova web estarà integrada 
amb la de la Unió de Colles Sar-
danistes de Catalunya (UCS). 
Així, tota la informació d’anun-
cis de concursos, inscripcions i 
resultats del món de la sardana 
esportiva es tramitarà des de la 
nova web: www.portalsardanis-
ta.cat.
La web també estarà adaptada 
perquè es pugui consultar des 
de qualsevol dispositiu mòbil i 
tindrà una secció d’avisos d’úl-
tima hora. En aquest sentit, 
tothom que ho vulgui es podrà 
subscriure al butlletí informatiu 
Infosardana, que fins ara era 
mensual i passarà a ser setma-
nal i s’enviarà automàticament 
via correu electrònic.
Aquest nou portal substitueix la 
pàgina actual, creada l’any 2001, 
que malgrat actualitzar-se cons-
tantment encara no s’havia po-
gut renovar als formats digitals 
d’avui en dia. El projecte és pos-
sible gràcies a l’ajuda de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Dipu-
tació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de 
Lleida i la Diputació de Girona.

La Confederació Sardanista de Catalunya 
presenta la web sardanista més completa 
de la xarxa: www.portalsardanista.cat



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Joana Biarnés, la primera “dona fotoperiodista” de l’Estat espanyol

L a Joana Biarnés i Florensa va néixer el 1935, 
a Terrassa. Filla d’un professional de la foto-
grafia, això li va permetre iniciar-se de ben 

a prop en aquest camp. Més endavant, va cursar els 
estudis de Periodisme (a, l’aleshores, Escola de Pe-
riodisme) mentre anava participant d’algunes col-
laboracions amb els esdeveniments esportius que 
cobria el seu progenitor; una circumstància que va 
portar-la –com a dona- a sentir-se fortament discri-
minada. Seguidament, va convertir-se en la primera 
fotògrafa catalana que va fer-se seva pròpia la carrera 
professional en l’àmbit del periodisme gràfic, en la 
categoria de reportera gràfica d’un llarg període del 
blanc i negre. 
Òbviament, la seva condició de “dona”, malgrat les 
acreditacions professionals que li havien d’obrir totes 
les portes, va portar-la a viure tota mena de situaci-

ons desafortunades i incòmodes durant bastant de 
temps. Tanmateix, no va tardar a significar-se com 
a aquella fotògrafa que disparava amb encert i sabia 
apropiar-se de les seqüències més il·lustratives de 
diferents sectors de la societat, des d’un còmplice i 
particular apropament a les persones retratades; no 
sense respondre a la pertinaç persecució a què obli-
gaven els rotatius en els quals va treballar.
Des de la perspectiva que mai no li va faltar feina; 
tan aviat s’introduïa estratègicament en les més so-
nades convocatòries o efemèrides -per exemple: a la 
suite de “Els Beatles” o a les recepcions de Roman 
Polanski u Orson Welles- com assistia a les impor-
tants celebracions de caràcter musical, cinematogrà-
fic i, per descomptat, a tots els reclams que eren ecos 
de societat. En conseqüència, personatges de la ta-
lla de: Xavier Cugat, Massiel, Joan Manuel Serrat, la 
Duquessa d’Alba, Fernando Rey, El Cordobés, Lola 
Flores, Carmen Sevilla o Salvador Dalí, entre d’al-
tres, van ser les grans figures dels seus documents 
gràfics. Emperò, amb la seva càmera, i una molt 
atenta i sensible mirada, també va perseguir per 
a immortalitzar de manera summament realista i 
expressiva la humanitat de diversos episodis de la 
vida quotidiana, àdhuc esdeveniments socials i al-

guns successos rellevants; d’entre els quals un dels 
més corprenedors són: el drama de les inundacions 
de Sabadell i Terrassa, del 1962.
De fa uns anys, si bé sembla aparentment oblida-
da del món de la fotografia, perquè d’ençà unes tres 
dècades va abandonar l’univers del periodisme sen-
sacionalista i la premsa del cor per a instal·lar-se a 
Eivissa i lliurar-se a un altre món que també l’apas-
sionava, el de la gastronomia; avinentesa per la qual 
va posar en marxa un prestigiós restaurant. També 
ha anat participant de les distintes convocatòries i 
exposicions que -en elogi a la seva vastíssima pro-
ducció- s’han anat organitzant. En definitiva, per-
sonalment -i a propòsit d’una mostra seva al Fine-
Art d’enguany-  m’agradaria que aquest escrit servís 
de congratulació envers qui va ser una pionera i, 
posteriorment, triomfadora en la professió (Premi 
Creu de Sant Jordi, 2014, entre altres guardons) i 
que va saber, al capdavall i intel·ligentment, passar 
per alt els prejudicis masclistes de tot una època 
plena de grisors.

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

JOSEP ROMEU I 
FIGUERAS
Fotografies. Una pinzellada de la 
vida i l’obra d’aquest poeta i crític 
literari especialitzat en literatura 
catalana, poesia tradicional i tea-
tre popular.
Del 24 de febrer al 19 de març al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

PAU BARCELÓ I JOSEP 
ROMEU
Fotografies. El fotògraf barceloní 

Pau Barceló va fotografiar les repre-
sentacions de «Cicle de teatre medi-
eval» i «La Passió».
Del 24 de febrer al 19 de març a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

FINEART
Fotografies. Diverses exposicions de 
temàtiques variades.
Del 24 de febrer al 19 de març a diver-
sos espais.

JOSEP M. ROSICH A 
L’AIRE LLIURE
Exposició sobre obres de l’autor.
Fins el 30 d’abril a la Tossa de Mont-
bui.

LA DESMESURADA 
VIDA DE RAMON LLULL
Exposició realitzada en commemo-
ració del 700 aniversari de la mort 

de Ramon Llull.
Del 21 de febrer al 14 de març a la Bi-
blioteca Mont-Àgora.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 
del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Aurora.

LA GÈNESI DE LA 
FORMA
Mostra de treballs de recerca sobre 
els mecanismes i les forces físiques 
que generen la forma.
De l’1 al 31 de març a La Gaspar sala 
d’exposicions.

DONES SINDICALISTES
Ens presenta 12 dones que, al llarg 
de la història, van destacar per la 
seva tasca en diferents organitzaci-

ons sindicals.
Del 6 al 20 de març a l’Espai Cívic 
Centre.

DIBUIXANT AMB LES 
TISORES
Assumpta Codina
Il·lustracions inspirades en el món 
dels més petits i retallades en pa-
per.
Del 13 de març al 28 d’abril al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

DRET A VIURE. 
REFUGIATS SENSE 
REFUGI
Reportatge fotogràfics sobre l’ex-
periència d’un camp de refugiats.
Fins el 26 de març a la sala d’expo-
sicions Camil Riba de Sant Martí 
de Tous.

EXPOSICIONS
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Un home compromès

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho en Salvador Riba 
Gumà, amb la seva vida ciu-
tadana, social i política.Nas-

qué a Igualada el 17 de gener de 1905.
Durant vint-i-cinc anys fou Presi-
dent de la Cooperativa “La Victò-
ria”, on va tenir molta cura de la bi-
blioteca i de l’arxiu.
També participà molt activament 
en la vida de l’Ateneu Igualadí, que 
arribà a presidir i on fou compo-
nent del Grup de Recuperació, que 
salvaguardà molt patrimoni cultu-
ral i artístic.
El setembre de 1994, l’Ajuntament 
li atorgà la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Cultural,i el 10 de febrer de 
1995, als 90 anys, rebé el “Rusc de 
l’Ateneu” (a la fotografia) com un 

merescut reconeixement a la seva 
llarga vinculació amb l’entitat.
Dels seus nombrosos escrits podem 
destacar: “El salvament del Patrimo-
ni artístic igualadí, durant la guerra 
civil”. (“Vida...”, 11 setembre 1975). 
“Records sobre la incautació de l’Ate-
neu Igualadí de la Classe Obrera” 
(“Estudis”, 1 i 2, abril i setembre, 
1985) Un molt ben documentat vo-
lum, de més de 400 pàgines, sobre 
la història de l’Ateneu, 1863-1939, 
amb prefaci de Josep Romeu Figue-
ras (Llibres de l’Ateneu, 5 - 1988). 
Encara la mateixa entitat, li publi-
cà: “La confiscació i recuperació de 
l’Ateneu Igualadí”, amb un pròleg de 
Josep M. Torras Ribé. (1998) 
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La plaça de Sant Miquel entre la Plaça del Pilar i la de l’Ajuntament (2a Part)

Descobreix Igualada i més
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

A questa plaça, un dels espais de l’època del primer recin-
te emmurallat, del segle XII, no compta amb gaire do-
cumentació històrica i, per tant, poca cosa se’n sap de la 
procedència i del per què del seu nom. Si més no, sembla 

ser que va adoptar la forma actual a partir de l’enderroc d’algunes 
cases que n’ocupaven el centre. El projecte urbanístic va ser realitzat 
per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda, a l’any 1942, i va donar pas 
a una nova obertura en el sí del nucli antic, durant algunes dècades 
ornamentada amb una simpàtica peixera al centre. Posteriorment, 
la plaça va ser objecte d’un altre pla urbanístic, quan a l’any 1978 va 
acollir un nou edifici, la Ludoteca, que hi ha romàs fins a comença-
ments d’aquest nou mil·lenni. 

Independentment, de la façana posterior de Cal Ratés, que es correspon 
amb el número 8 de la plaça, a la que es farà esment en parlar del carrer 
de Santa Maria, l’edifici més important de la plaça és la Casa Padró-Ser-
rals, ubicada al número 5. És un gran immoble, antiga residència de 
les famílies Padró i Serrals, que a l’actualitat alberga la seu del Consell 
Comarcal de l’Anoia.
Fonts documentades del segle XVIII certifiquen que aquelles nissagues 
van exercir un paper rellevant en la vida política i econòmica igua-
ladina. Els Padró van fer-se construir aquest notable edifici de plan-
ta baixa i dos nivells superiors; amb espaioses dependències interiors, 

disposades al voltant d’una gran escala. 
A peu de plaça hi havia el pastador, un 
corral i el magatzem-botiga del gra; i, a la 
primera planta noble, des d’una imponent 
escala d’arcades i columnes, s’hi accedia 
a través d’un immens rebedor. Es manté 
part d’aquell semblant, tot i les posteriors 
reformes per a adequar la finca a d’altres 
funcions no residencials; de la matei-
xa manera que al bell mig de la columna 
central s’hi conserva l’escut d’armes dels 
Padró, abans de crear vincles amb els Ser-
rals. Reiterats arranjaments de la façana 
permeten descobrir la seva barbacana o 
volada protectora amb l’empostissat reco-
bert amb rajola catalana de vela; una ra-
jola que recobreix també la part inferior 
dels balcons al costat d’altres elements de-
coratius. 
Per últim, els Arcs d’estètica clàssica que se su-
maven a la part posterior dels edificis del carrer 
de Santa Maria, els números parells de la plaça, 
als nostres dies  volen ser un petit conjunt orna-
mental per a aquest indret; de la mateixa mane-
ra que ho és l’Estàtua de Prometeu encadenat: 
una magnífica escultura de bronze de l’escultor 
igualadí Josep Campeny i Santamaria. Estàtua del Prometeu encadenatFaçana posterior de Cal Ratés



FINEART
Igualada 

“Essence du Bénin”. Reportatge d’OAK 
stories, sobre el tràfic il·legal de gasolina 
des de Nigèria cap a Benín.
Dimarts a les 9 del vespre a l’Ateneu Cine-
ma.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Argelagues” de 
Gemma Ruiz. Explica la història de tres 
dones de diverses generacions que lluiten, 
al llarg del s. XX, per obrir-se cam
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

DIMARTS DE DIÀLEGS
Igualada 

Espai de tertúlia, debat i reflexió a l’entorn 
de temes d’actualitat.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de so-
cis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre “El tiempo del ne-
gro” de Mireia Rubio.
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca 
El Safareig.

  DIMECRES 15  

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit el mateix llibre. En aquesta oca-
sió “El mar de les ombres” de Joan Pinyol. 
Es comptarà amb la presència de l’autor.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Piera 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit el mateix llibre. En aquesta oca-
sió “ The Blind Assassin”.
Dimecres a les 5 de la tarda a la Biblio-
teca.

  DIJOUS 16  

HOMENATGE
Igualada 

Acte de record a la figura d’en Salvador 
Riba, persona d’una llarga trajectòria cul-
tural, cívica i polític.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Lluís-Anton Baulenas presenta la seva 
nova novel·la “Amics per sempre”, amb 
què s’ha proclamat guanyador del Premi 
Ciutat d’Alzira. Presentarà l’acte Joan Va-
lentí.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bibliote-
ca Central.

7 D’EXPERIÈNCIES
Igualada 

Presentació del llibre “Pa ciencia, la nos-
tra” de Màrius Belles i Daniel Arbós que 
dediquen part del seu temps a la divulga-
ció científica amb humor .
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

la Música
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Projecció de la pel.lícula per a públic fami-
liar “Cigonyes”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa sona bé. Concert amb 4 NO ON 
A BIT LESS.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Rogelio 
Rojo.

TEATRE FAMILIAR
Vilanova del Camí 

“Contes en un cove” espectacle per a tota 
la família de deParranda. Organitza Xarxa 
Vilanova.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

CONCERT VERMUT
Calaf 

Concert Vermut amb Raimon Garfunkel i 
el Piltafrilla, un trio còmic que destrossen 
èxit de tots els temps.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal.

TEATRE
Calaf 

Darrera obra de la Mostra de Teatre Vila 
de Calaf. La companyia La K-mama de 
Calafell presenta “El pescador d’estels” de 
Josep Mèlich.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal..

  DILLUNS 13  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Maria Maestre. “Descobrint el voluntariat 
a Igualada”. La Maria, estudiant d’infer-
meria, ens vindrà a exposar la seva experi-
ència com a voluntària en diferents projec-
tes de l’Anoia. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CINEMA
Igualada 

Projecció del documental “Són bojos, 
aquests catalans?!” amb la presència del 
director i lingüista David Valls. Amb mo-
tiu de l’inici dels cursos de català.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

  DIMARTS 14  

FINEART
Igualada 

“Joana Biarnés. Una entre tots”. Pel·lícula 
dirigida per Òscar Moreno i Jordi Rovira. 
Documental sobre Joana Biarnés, la pri-
mera fotoperiodista espanyola.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

  DIVENDRES 10  

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 anys 
que han llegit tots el mateix llibre. En 
aquesta ocasió “Estimades feres” d’Albert 
Bonmatí.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 

El Menú de La Mostra d’Igualada. El di-
rector artístic de La Mostra d’Igualada, 
Pep Farrés, presentarà la programació de 
la fira de teatre.
Divendres a les 9 del vespre a l’auditori 
del Museu de la Pell.

TEATRE
Igualada 

“El darrer dia del Cafè de la Granota”. Una 
comèdia plena d’humanitat, basada en 
l’obra de Jesús Moncada, sobre el darrer 
dia de l’antic poble de Mequinensa.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Tro. Tro és una banda 
de jazz formada per joves músics de l’esce-
na barcelonina.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Piera 

Tertúlia per parlar i comentar sobre un lli-
bre i la seva pel.lícula. En aquesta ocasió 
“Rastres de Sandal” d’Aixa Miró.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

MÚSICA
Vilanova del Camí 

Nit d’òpera amb l’Escola Artístic. La màgia 
del Belcanto.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al centre 
polivalent de Can Papasseit.

  DISSABTE 11  

TEATRE
Igualada 

“El darrer dia del Cafè de la Granota”. Una 
comèdia plena d’humanitat, basada en 
l’obra de Jesús Moncada, sobre el darrer 
dia de l’antic poble de Mequinensa.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Trobada de guitarres. Les escoles de mú-
sica de les comarques de l’Anoia i l’Alt i el 
Baix Penedès associades a l’ACEM (Asso-
ciació Catalana d’Escoles de Música) par-
ticipen en una trobada de guitarres..
Dissabte a la 1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Muñeco + Tercer Se-
metre.
Dissabte a les 7 de la tarda a laBastida.

FINEART
Igualada 

Taller de llum Artificial
Aprèn com fer fotografies amb llum arti-
ficial.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a les instal.
lacions de l’Agrupació Fotogràfica.

DISSABTES INTANTILS
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat Story-
time: Under the sea.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula per a tota la famí-
lia “Ice Age. El gran cataclisme”.
Dissabte a les 6 de la  tarda a l’auditori 
Cal Figueras.

HISTÒRIA
Sant Martí de Tous 

Visita guiada al Tous medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni 
Dissabte a les 11 del matí des del local de 
l’AECOM (c/ Major, núm.1)

  DIUMENGE 12  

TEATRE
Igualada 

“El darrer dia del Cafè de la Granota”. Una 
comèdia plena d’humanitat, basada en 
l’obra de Jesús Moncada, sobre el darrer 
dia de l’antic poble de Mequinensa.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE FAMILIAR
Igualada 

“La rateta que escombrava l’escaleta” amb 
Festuc Teatre. Una adaptació del conegut 
conte de Charles Perrault, que Festuc Tea-
tre posa en escena amb els seus trets par-
ticulars.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Roman Perucki (orgue), organista titular 
de la Catedral de Gdansk-Oliwa i Maria 
Perucka (violí) – Polònia -, violinista del 
quartet “4PM”. Concert per a violí o orgue, 
amb composicions de Bach, Corelli, Vival-
di i Rheinberger.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 

El Duet Oriol Rosés contratenor, i David 
Murgadas tiorba i guitarra barroca ens 
ofereixen un tast, en tó íntim i proper, de 
les aries més importants dels compositors 
del segle XVII
Diumenge a les 7 de la tarda al bar 
musical Hot Blues.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec del Quartet Altimira, 
integrat per Luís Peña i Joan Mestre als 
violins, David Andújar, viola i Mariona 
Tusset, violoncel, acompanyats per Edu-
ard Sáez al piano. Organitza els Amics de 
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Crims a Navarra A Montbui • El guardián invisible

RAMON ROBERT / 

El cinema policíac espanyol se-
gueix en bona ratxa, tant artís-
tica com comercial. Després 

de títols com No habrá paz para los 
malvados, Grupo 7, Que Dios nos per-
done o Tarde para la ira, ens arriba 
ara El guardián invisible. Realitzat per 
Fernando González Molina, aquest es 
un atmosfèric i absorbent thriller que 
combina elements d´intriga, dramatis-
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me (de caire familiar) i paisatgístic. De 
fet, si a La isla mínima esdevenien de-
terminants els aiguamolls del Guadal-
quivir, en aquesta son fonamentals els 
paisatges humits i boirosos de Navarra. 
I es en els densos i plujosos boscos na-
varresos on apareix un quart element 
d´importancia, aquest de caire fantàs-
tic, i que la pel.lícula, com la novel.la de 
Dolores Redondo, només deixa veure 

Trotskystes
A Igualada (Cicle Gaudí) • El elegido

RICARD FUSTÉ / 

El dijous dia 16 a les vuit del ves-
pre, a l’Ateneu Cinema, dins del 
Cicle Gaudí, el Cine-club pre-

senta la producció catalana-mexicana 
del 2016  El elegido, dirigida per An-
tonio Chavarrías. La pel·lícula narra 
la història verídica del català Ramon 
Mercader, un jove republicà a qui, l’any 
1937, va reclutar el servei d’espionatge 
soviètic perquè –d’acord amb les ordres 
de Stalin- assassinés Trotsky, qui vivia 
refugiat a Mèxic. Seguirem el seu peri-
ple, d’Espanya a Rússia, d’allà a París 
i, finalment, fins a Mèxic, i sabrem de 
la seva relació amb la Sylvia, una jove 

trotskista que, ignorant les seves inten-
cions, li facilitarà l’entrada en el cercle 
més íntim del seu objectiu.

       Antonio Chavarrías té una llarga tra-
jectòria com a productor i director. 
Amb molta habilitat per al cinema de 
gènere (Susanna), demostra aquí la 
seva perícia. El elegido és una barreja 
de cinema negre, polític i d’aventures, 
molt ben ambientat en la época que 
retrata, també molt ben interpretat pel 
mexica Alfonso Herrera i un reparti-
ment internacional en què destaquen 
Hannah Murray (Juego de tronos), 
Henry Goodman o Julian Sands.

Oscar a la millor 
pel·lícula estrangera
A Igualada • El viajante

RAMON ROBERT / 

Asghar Farhadi, cineasta iranià, 
és autor d´algunes pel.lícules 
molt notables. La més nova, 

El viajante, que ha estat recompensa-
da amb l´Oscar a la millor pel.lícula de 
parla no anglesa. La pel.lícula concen-
tra la seva atenció en els personatges 
d´Emad i Rana, una parella que ha de 
deixar el seu pis al centre de Teheran a 

de manera subtil.

     Interpretada per Marta Etura, Elvira 
Mínguez, Francesc Orella i Itziar Aiz-
puru, El guardián invisible ubica la seva 
trama en la vall navarresa del Baztán, 
en els marges del riu Baztán, on apareix 
el cos nu d’una adolescent en circums-
tàncies que relacionen aquest crim amb 
un assassinat ocorregut temps enrere. 
La inspectora Amaia Salazar (Marta 

Etura) dirigeix   la investigació, la qual la 
portarà de tornada al poble d’Elizondo, 
on ella va créixer i del que ha intentat 
fugir tota la vida. Enfrontada amb les 
complicades derivacions del cas, amb 
una germana que l’odia i els seus pro-
pis fantasmes, la investigació d’Amaia 
és com una carrera contra rellotge per 
trobar un implacable assassí, en una 
terra fèrtil en supersticions i bruixeria. 

causa dels treballs que s’estan efectuant 
i que amenacen l’edifici. S’instal·len en 
un altre lloc, però un incident relacio-
nat amb l’anterior inquilí canviarà dra-
màticament la vida de la jove parella.

      Crònica existencial i humana de pri-
mer ordre, El viajante és una obra sen-
zilla i honesta, una pel.lícula plena d´e-
moció i sempre atenta a la complexitat 
de l’ésser humà



ES POR TU BIEN  
Espanya. Comèdia. De Carlos Therón. Amb José Corona-
do, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro.  
El pitjor malson que un pare pot tenir amb una filla és que 
aquesta creixi i arribi el dia en què li presenti al seu prete-
nen, i que aquest sigui un tipus menyspreable que cerca una 
sola cosa de la seva preuada i estimada nena. I aquest dia 
és precisament el que els arriba a tres pares, a Arturo, Poli i 
Chus: les seves dolces filles han decidit llençar el seu futur a 
les escombraries, anant amb tres paios abominables.

    BLINKY BILL, EL KOALA
Austràlia. Animació. De Deane Taylor. B
linky Bill és un coala amb molta imaginació. El seu pare, un 
gran explorador, va desaparèixer fa temps i Blinky és l’únic 
que creu que segueix amb vida. Quan descobreix una nova 
pista sobre el parador del seu pare, decideix embarcar-se en 
una gran aventura que el portarà més enllà de les fronteres 
de Green Patch.

MASAAN
Índia-França. Drama. De Neeraj Ghaywan. Amb Richa 
Chadda, Sanjay Mishra, Vicky Kaushal. 
Relat sobre dues famílies atrapades en les restriccions hin-
duistes. Benarés, la ciutat santa a la vora del Ganges, no 
té compassió amb aquells que no respecten les tradicions. 
Quatre personatges a la recerca d’un futur millor, atrapats 
entre l’època moderna i les tradicions, les imposicions de 
les castes.

T2 TRANSPOITING
Regne Unit. Drama. De Danny Boyle. Amb Ewan McGregor, 
Robert Carlyle, Jonny Lee Miller. 
Han passat 20 anys des que Mark Renton abandonés Escòcia, 
i l’heroïna. Ara, Renton torna al seu Edimburg natal amb l’ob-
jectiu de refer la seva vida i retrobar-se amb els seus amics de 
tota la vida: David “Spud” Murphy, i Simon “Sick Boy” Willi-
amson; al mateix temps que Francis “Franco” Begbie surt de 
la presó amb set de venjança... Seqüela de Trainspotting. 

EL FARO DE LAS ORCAS
Espanya- Argentina. Drama. De Gerardo Olivares. Amb 
Maribel Verdú, Joaquín Furriel, Joaquín Rapalini Olivell. 
Lola viatja amb el seu fill autista, Tristán, fins a la fi del món 
per a trobar-se amb Beto, un home que té una relació molt 
especial amb les orques salvatges a la Patagònia Argentina. 
El motiu del viatge: Tristán ha mostrat una estranya empatia 
i resposta d’estímuls davant la visió de les orques. Basada en 
fets reals. Molt recomanable.

RINGS
Estats Units. Terror. De F. Javier Gutiérrez. Amb Matil-
da Anna, Ingrid Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Vincent 
D’Onofrio. 
Una dona jove es preocupa pel seu company quan ell de-
cideix explorar una fosca subcultura. El centre d’atenció 
és una misteriosa cinta de vídeo que, aparentment, mata a 
l’observador set dies després que aquest l’ha vist. La jove es 
sacrifica per salvar el noi i al mateix temps fa un terrible 
descobriment: hi ha una “pel·lícula dins de la pel·lícula” que 
ningú ha vist abans.

EL VIAJANTE 
Iran. Drama. D´ Asghar Farhadi. Amb Shahab Hosseini i 
Issia Oneara. 
Emad i Rana han de deixar el seu pis al centre de Teheran a 
causa dels treballs que s’estan efectuant i que amenacen l’edi-
fici. S’instal·len en un altre lloc, però un incident relacionat 
amb l’anterior inquilí canviarà dramàticament la vida de la 
jove parella. Oscar a la millor pel.lícula de parla no anglesa. 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

ES POR TU BIEN 
Dv: 16:15/20:20
Ds: 18:05/20:20
Dg: 18:00/20:15
Dll: 16:15/19:30
Dm: 16:00
Dc: 16:05/20:20
Dj: 16:05/18:20
EL VIAJANTE (VOSE)
Dv: 18:05/22:10
Ds i Dc: 20:00
Dg, Dll i Dj: 22:00
Dt: 17:45/22:00
BLINKY BILL, EL KOALA
Ds i Dg: 11:00/16:15 
Dc: 18:00
Dj: 18:15/22:35
EL ELEGIDO (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00
DOCUMENTALS FINEART
‘Joana Biarnés, una entre tots’
‘Esscence du Bènin’
Dt: 20:00

1/ KONG: LA ISLA CALAVERA (16A)
Dv. Dll a Dj: 17:25/19:50/22:15
Ds i Dg:11:50/14:45/17:30/20:00/22:30

2/ BALLERINA (7A)
Dv. Dc i Dj: 17:00
Ds i Dg: 12:45/15:10/17:00
2/ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
(16A) 
Dv a Dg. Dc i Dj: 19:05
Dll i Dt: 17:00/19:05
2/ KONG: LA ISLA CALAVERA (3D)
Dv a Dj: 21:15

3/ LA GRAN MURALLA (7A)  
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:35
Ds i Dg: 18:00/20:10
3/ T2 TRANSPOTTING (18A)  
Dll, Dt i Dj: 22:40 
3/ LA LA LAND (TP)
Dv i Dc: 22:40
Ds i Dg: 22:20
3/ BATMAN LEGO (TP)
Ds i Dg: 11:45/13:45/15:45

4/ ES POR TU BIEN (7A)
Dv Dll a Dj: 18:25/20:45/22:50
Ds i Dg: 12:15/14:20/16:20/18:25/
20:45/22:50

5/ LOGAN (16A)
Dv. Dll a Dj: 19:00/21:50
Ds i Dg: 12:30/16:30/19:15/22:00

6/ EL GUARDIÁN INVISIBLE (18A)
Dv. Dll a Dj: 17:10/19:45/22:20 
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:05
6/ VAIANA (TP)
Ds i Dg: 12:20/14:25

7/ CANTA (TP)
Ds i Dg: 12:00/14:10
7/ 50 SOMBRAS (16A)
Dv. Dll a Dj: 17:30/20:00/22:45
Ds i Dg: 16:35/19:10/21:40

8/ GOLD (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:05/19:35/22:05
Ds i Dg: 12:50/16:00/18:30/21:50 

SALA AUDITORI

EL GUARDIÁN INVISIBLE
Dv: 18:15/20:40
Ds:16:15/18:40/21:00
Dg:16:15/18:40/21:00

SALA PETITA

T2 TRAINSPOTTING
Dv: 18:15 
Ds: 16:15/18:30
Dg.: 16:15/18:30
RINGS
Dv: 20:45 
Ds: 20:45
Dg: 20:45

EL FARO DE LAS ORCAS (apta)  
Dg: 18:00
MASAAN (7 anys)
Dg: 19:40

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Sudokus
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Dificultat: Mitjana

1
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6 4 8 9 7 5 2 1 3
3 5 7 1 2 4 6 8 9
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Dificultat: Baixa

6 3 1 7
4 3

7 2 8
3 9 5

5 8
7 5 2

6 9 4
4 5

1 9 7 3

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

Dificultat: Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament a 1 any al 0% interès
 

Estalvieu un 30 %
en el consum de gas

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

RENOVEU LA CALDERA I ESTALVIEU

HORITZONTALS: 
1. Que és tafanera, no s’ocupa ni de rentar la seva roba! Aigua d’aquí li daria, perquè escarmen-
tés... / 2. Surto del pregon. Venuda, però no traïdora / 3. Tercera en discòrdia. Mesura planetària 
per saltar. I quarta en dislèxia / 4. Massa colla, per un divendres. Segui de qualsevol manera, 
que les guies estan malmeses / 5. Anima de tieta. Quin pàjaro, el de la taula! / 6. Del bestiar no 
apallissat ans servit de ranxo. D’ençà que era petit que balla d’esquena / 7. Esclaten a riure. Turc 
siberià alternant l’arc voltaic. Si hi vols oli canta / 8. Arbust d’hàbitat crucigramístic. Fa de mal 
recitar, un comportament tan poc centrat / 9. Endurí la tropa, Aguirre inclòs. Xarxa de pubilla 
/ 10. Destaroten el cap de qualsevol. Arma blanca per tallar pàgines d’enciclopèdia / 11. P amb 
crossa. Pitet per nens que ragen. I amb arc / 12. Xop com un vestit de rosada. Impost molt apre-
ciat pels nobles, el del mes / 13. Meitat final dels braços. Documents que fan pujar la mosca al 
nas de les empreses.

VERTICALS: 
1. Zoològic segons el mètode Pere Quart. Per un dibuix així cal una certa traça / 2. Al fons de 
l’embalum. Massa feina per compaginar-ho amb la processó. La meitat de molt / 3. Son germà 
neda en brou i ella en lleteta. Com la sardina però més grossa i remuntant el corrent / 4. 1.000 
quilos a l’ascensor. És a la llacuna com a la lluna el lunar / 5. Doncs ell es presenta com a solter. 
Esfumà en un guirigall d’àvies / 6. Centre de totes les enveges. Fa mesos que fa vacances, i encara 
n’hi queden / 7. Màxima autoritat en mambo. No solen anar d’excursió quan es posen el passa-
muntanyes. Poc de poc / 8. Travessa el cartutxo de baix a dalt. Policromada per la pluja / 9. No és 
del Pujol, aquesta, ans del Puig. Símptomes clars de plegament / 10. Tota la perifèria li és raval. 
Fuet del que no es menja perquè fa mal / 11. Un campió a casa. Aquestes truites tampoc són co-
mestibles, ans somiables. Posen límits a la maternitat / 12. Amb tres ja ets pots muntar una òpera. 
Vanagloriades com si fossin sentències de Juli Cèsar.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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Març
10: Simplici; Macari; Càndid.

11: Eulogi; Àurea; Rosina. 
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes.

13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir.  
14: Arnal; Matilde; Florentina.

15: Madrona; Ramon de Fitero; Lluïsa de Marillac; Climent 
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham; Eusèbia.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Ricard Riba i Marsal

Igualada, març de 2017

Ha mort cristianament a Sant Cugat, a l’edat de 84 anys, el dia 8 de març del 
2017.La seva esposa Maria Carme Tomàs i Riera; els seus fills Ricard i Ester, 
Carme, Teresa, Josep Maria i Olga; els seus nets, Ricard, Ester, Sara, Toni, 
Carles, Ròmul, Edu, Anna, Marc, Carles i les seves parelles; cunyades Mª Neus 
i Paquita; i família tota ho fan saber als seus amics i coneguts. La cerimònia va 

tenir lloc ahir 9 de març a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Pepita Saumell i Malet

Els teus estimats: fills, Montserrat i Ramon, Ramon (†) i Dolors; netes, Sònia i Jordi, 
Montse i Artur, Berta; besnets, Jan, Ona  i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i 
coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat dimecres dia 8 a l’arxiprestal basílica de Santa Maria.

Vídua de Francesc Prats i Bisbal
Ha mort cristianament  havent rebut els Sants Sagraments i la benedicció apostòlica

 el passat dimarts dia 7  de març als 94 anys.
A.C.S.

Igualada, març de 2017
Funerària Anoia, S.L.

En record de:

Igualada, març de 2017

Teresa Queraltó Solà
En el 1r aniversari de la mort de:

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.

ACS

El proper divendres dia 10 
de març, a ¾ de 8 del vespre, 
i a l’església del Roser tindrà 
lloc el segon dels Misereres 
o Divendres de Pregària al 
Sant Crist d’Igualada. En 
aquesta ocasió, la celebració 
anirà dedicada a l’ordre dels 
Frares Caputxins d’Igualada, 
que tindran cura de la lectu-
ra, ofrenes i pregàries. Pre-
sidirà la celebració un dels 
seus membres, Fra Fran-
cesc M Sànchez. Dirigirà els 
cants  el Sr Florenci Oliva, 
mentre que acompanyarà a 

l’orgue el Sr Lluís Victori.
El proppassat divendres tin-
gué lloc el primer dels Mi-
sereres. Sota la presidència 
de Mn. Josep Massana, prior 
eclesiàstic, primerament hi 
hagué el trasllat de la imatge 
del Sant Crist des de la seva 
capella fins al manifestador 
de l’Altar Major de Santa 
Maria. En aquesta ocasió 
tingueren cura de les lec-
tures, pregàries i ofrenes la 
Comunitat de les Germanes 
Vedrunes d’Igualada.

Avui, segon divendres 
de pregària al Sant Crist 
d’Igualada El dissabte dia 4 de febrer al 

migdia va tenir lloc la bene-
dicció i inauguració del Centre 
d’Orientació Familiar (COF). 
El bisbe Romà va beneir el local 
després d’una breus parlaments 
dels delegats de Família i Vida, 
Ramon Guzman i Teresa Serra-
dell. Més d’una vintena de per-
sones vinculades amb la pasto-
ral familiar, així com voluntaris 
i coneguts de la delegació, van 
aplegar-se als locals de la parrò-
quia de la Pietat de Vic.!
Al costat mateix del despatx ar-
xiprestal es troba l’espai destinat 
a acollir i fer un servei d’aten-
ció a les famílies que es troben 
amb dificultats derivades de 
problemes de comunicació, re-

lació, etc. La finalitat de l’equip 
del COF és justament atendre, 
orientar, derivar si cal. Un al-
tre objectiu és també preparar 
les parelles que volen contraure 
matrimoni.!
L’equip el formen un conjunt 
d’especialistes en temes de pare-
lla, matrimoni i família:
piscòlegs, mediadors, advocats, 
metges, infermeres, professors i 
sacerdots que realitzen el servei 
de forma voluntària i gratuïta.! !
Principis del COF!
Respecte totes les conviccions 
morals i religioses, així com 
també garantia del secret pro-
fessional.!
El COF és un lloc d’acolliment 
per a donar suport i ajuda a fa-

mílies que necessitin atenció, 
orientació i assessorament en 
els diferents àmbits humans: 
piscològic, moral, afectiu, espi-
ritual i de relació.! !
Serveis que ofereix!
- Preparació al matrimoni, 
acompanyament i formació. !
- Atenció a parelles amb dificul-
tats, separades o divorciades. !
- Acolliment de noies embaras-
sades soles. !
- Ajuda postavortament, pro-
jecte Raquel. !
- Assessorament a famílies amb 
diverses problemàtiques. !
- Acompanyament en el dol. !
- Cursos de formació sexual.! !
Contacte als telèfons:
659 248 064 i 938 861 260.!

El Bisbat de Vic posa en marxa un
Centre d’Orientació Familiar gratuït



              

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

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

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

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

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

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

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 10: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 11: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 12: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 13:  LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 14: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 15: JUVÉ
Av Montserrat, 27

Dia 16: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

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

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

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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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



                 de NÉSTOR RAMÍREZ / Director general d’ABC Leather

Divendres, 10 de març de 2017

“Tot el que fem a la vida 
quotidiana, es química”

Soc nascut a Igualada, tinc 31 anys, estic casat i tinc un fill. He estudiat ciències empresarials 
a la Pompeu Fabra i he fet un MBE i un Master amb EADA i la UEA per seguir formant-
me. He estat jugador d’hoquei de l’Igualada HC i de la selecció nacional de Colòmbia. Fa 
vuit anys vaig entrar a l’empresa familiar ABC Leather de productes químics

A que és dedica ABC Leather?

A fabricar i distribuir productes químics per als ado-
bers i altres indústries. Tenim dues plantes a Iguala-
da, una per a líquids -amb capacitat de fabricar deu 

tones diàries- i una altra per a sòlids -amb quaranta tones diàri-
es- però encara no hem arribat al límit de fabricació.

La pell d’Igualada té tanta capacitat de consum?

No. Exportem el vuitanta-cinc per cent de la nostra producció. 
Per a fabricar cuiro es requereixen mols quilos de productes 
però pensi que incinerar la pell costaria molt més. Ara mateix el 
punt fort del cuir es troba en l’automoció.

Això vol dir que els vostres productes són d’alta qualitat. 

No fem cap producte que no compleixi les màximes prestacions. 
La legislació és molt rigorosa i no es poden utilitzar productes 
que siguin tòxics ni per a les persones ni per al medi. Tenim un 
laboratori que controla i investiga i tots els nostres productes 
tenen certificació de qualitat.

Per als adobers d’Igualada, els vostres productes són quilò-
metre zero?

La nostra idea és servir als clients a través de distribuïdors i -ex-
cepte a Igualada- a tot arreu ho fem així. Als fabricant d’Igua-
lada els servim productes específics per a les seves necessitats 
concretes.

On exporteu?

Europa, Amèrica, Àsia....

No teniu por que us copiïn els productes?

No perquè nosaltres fabriquem a partir de productes europeus 
d’alta qualitat i certificats i si algú de fora vol fer el mateix que 
nosaltres ho farà amb matèries primeres de menys qualitat. A 
banda que els coneixements dels nostres tècnics estan molt per 
sobre del que hi ha a l’exterior.

Un tren de mercaderies us aniria perfecte?.

Tot i que les carreteres no són prou competitives, penso que a 
l’Anoia estem molt ben situats per a arribar al Port de Barcelona. 
Estar situats el centre de Catalunya ens dóna moltes possibilitats, 
però si poguéssim carregar contenidors en un tren, millorarí-
em molt. Formar part del clúster de la pell ens facilita la millora 
constant.

Quin és el secret de l’èxit d’ABC Lehater?

El factor humà. Som disset persones treballant i tothom sap que 
és imprescindible per a l’èxit de l’empresa. Nosaltres treballem 
per a altres empreses, amollant-nos a les seves necessitats i tam-
bé tenim una gamma de productes propis, sempre d’alta qualitat 
i processos molt rigorosos. Nosaltres hem optat per la qualitat, 
perquè quan optes pel preu baix, acabes tancant-te. A banda no-
saltres tenim el compromís de la responsabilitat social corpora-
tiva respecte dels nostres treballadors i del medi ambient. Estem 
inscrits a la ONU amb un decàleg de deu normes que s’han de 
complir.

Evolucioneu molt els productes?.

Des de fa tres anys tenim un laboratori que, a més de controlar 

la producció, també investiga la millora dels nostres processos. 
També treballem amb la Càtedra, amb altres laboratoris per a 
adaptar-nos a les noves legislacions.

Teniu les fàbriques en un entorn urbà

Tots els components sòlids que treballem són inerts. Tenim un 
bon sistema d’aspiració per evitar la pols. Tots els nostres residus 
es reciclen i la nostra aigua residual està controlada i va directa a 
la depuradora d’Igualada.

Què representa el premi que us ha donat la Unió Empresarial 
d’Igualada?.

La nostra aposta és sempre el canvi i la millora és el nostre ob-
jectiu. Si l’equip està còmode i aporta millores, mirem de fer-les 
reals. Això ens porta a fer canvis constantment, que és el que la 
Unió Empresarial ens ha reconegut.

Que el va portar a jugar a hoquei?

L’ambient d’Igualada. El pare jugava a bàsquet però tant el meu 
germà bessó com jo ens vàrem decantar per l’hoquei. El meu 
germà com a porter i jo com a jugador de pista.

Troba a faltar l’hoquei?.

Molt. He jugat hoquei durant vint-i-cinc anys. En tenir doble 
nacionalitat em va sorgir l’oportunitat de jugar amb la Selecció 
de Colòmbia -els meus pares són colombians- i això em va per-
metre viure sis campionats mundials com a capità.

Jaume Singla, @jaumesingla

Aquests comerciants que tenim a Igualada no tenen sort, carai. No en tenien prou que el Rec.0 vagi al seu rotllo -quina novetat!- i avanci les dates 
dinamitant la campanya de primavera dels comerços de moda de la ciutat que la “Botiga al Carrer” del passat dissabte va esdevenir un problema... 
quan es va fer fosc. Resulta que moltes de les paradetes que havia muntat l’organització no tenien llum, de manera que van acabar produint-se 
imatges tan modernes i adaptades al segle XXI, com per exemple veure dependents mirant les talles de la roba amb un lot a la mà, o llums de 
“carburo” penjant a la paradeta, amb una tènue il.luminació més pròpia d’un sopar romàntic en un restaurant car, que una botiga de roba per 
molt a l’exterior que sigui. Vaja, un desastre. Es veu que hi havia més d’un conegut comerciant igualadí fent baixar del cel a tots els sants un rere 
l’altre. Això sí, al responsable de la desfeta no se’l va veure per enlloc. Devia ser a l’estranger en un altre viatge, deien.
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Audi Q5 2.0 TDI S line Quattro S Tronic 190CV
PVP: 66.983€ - Oferta: 53.770€ 

Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV 
PVP: 141.061€ - Oferta: 42.000€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150CV
PVP: 41.053€ - Oferta: 27.130€

Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin 90CV
PVP: 22.964€ - Oferta: 15.300€ 

5 Audi A3 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 26.819€  - Oferta: 17.900€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.896€  - Oferta: 18.800€€ 

9.179km


