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La Veu de l’Anoia ha lliu-
rat aquesta setmana 9.100€ 
a Càritas Anoia, ingressos 
obtinguts per publicitat de 
la revista especial “La Veu 
Solidària” les passades festes 
de Nadal, en una iniciativa 
inèdita a la comarca.  Pàgina 14
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La Veu lliura 9.100€ 
a Càritas Anoia

Una de les companyies participants en la passada edició, davant d’un nombrós públic. Foto: Joan Guasch.  Pàgines 8-11

Ultimàtum de Generalitat 
i alcaldes a la Hispano  Pàgina 12

La Mostra omple Igualada 
del millor teatre infantil

líders a l’Anoia

Centenari del 
naixement del 
poeta Josep 
Romeu Figueras
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Igualada tindrà 
seu de l’Agència 
Tributària 
Catalana
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                de XAVIER MARTÍNEZ /  Dir. de projectes d’instalacions d’AIA
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“L’enginyeria catalana 
està molt ben 

posicionada a Europa”
Soc nascut a Badalona i des de fa catorze anys visc a Igualada, amb la 
Thais i els meus fills Roger i Laia. A la Facultat d’enginyeria vaig coincidir 
amb molts igualadins i des d’aleshores que conec la ciutat de trepitjar-la i 
compartir-la. Formo part dels Diables d’Igualada i fa deu anys em varen 
fer l’honor de nomenar-me Diablessa, títol que porto amb molt d’orgull.

Com serà la nova àrea esportiva d’Igualada que esteu 
dissenyant?

Pot ser l’inici de la gran zona esportiva que Igualada 
es mereix. El projecte que AIA estem desenvolupant, 

preveu ser l’entrada a la part alta de la zona esportiva, la més 
popular i amb més usuaris. L’àrea tindrà una nova façana. A llarg 
termini significarà una gran remodelació de tot l’espai.

Tècnicament també tindrà millores?

Hi contindrà l’espai per a instal·lar una central de producció de 
calor amb biomassa que donarà servei a tot el complex de Les 
Comes, incloent-hi el camp de Futbol, la pista d’hoquei i la de 
bàsquet. La biomassa en si complica l’emmagatzematge de com-
bustible, però un cop ho has resolt, el sistema és el mateix i el 
preu és més baix.

Fer un projecte que s’ha d’adaptar a un altre ja existent, és una 
complicació?

Les rehabilitacions sempre són complicades. A nivell arquitec-
tònic sempre tens dubte entre fer-ho trencador o continuista. 
Un exemple el podem trobar en la ampliació de l’ajuntament 
d’Igualada. A nivell tècnic només ho compliquen les noves nor-
matives i que sovint els edificis antics no estan preparats per 
acollir els requeriments de les instal·lacions. Si la part antiga té 
passos d’instal·lacions insuficients costa trobar els espais per re-
soldre-ho tècnicament.

Notaran molts canvis els usuaris?

Moltíssims. Per exemple en la quantitat de llum, en la como-
ditat, en els accessos.... la posició de l’edifici ens permet situar 

les grades longitudinals i es podran veure millor els partits. 
Seguirà sent pista de barri. Urbanísticament el pla director 
de l’ajuntament preveu generar noves circulacions entre pa-
vellons per facilitar-ne els accessos

Això forma part de la candidatura d’Igualada a Capital 
Europea de l’esport Jove?

Aquesta és la intenció de l’Ajuntament d’Igualada. La millora 
de les instal·lacions esportives forma part d’aquest projec-
te. També hi ha previst construir uns bungalows per acollir 
equips esportius.

Quan podrem veure el nou pavelló?

Si tot va segons els plans previstos, a finals de l’any vinent.

Es la primera vegada que pot treballar a Igualada?

Sí i és un orgull poder-ho fer. Professionalment és un repte, 
però té l’avantatge que és al costat de casa i el pots anar a 
veure cada dia. Ho valores molt quan has hagut de treballar 
en països molt llunyans.

El de Bakú ha estat el seu treball més important?

Va ser molt important per les seves dimensions, importàn-
cia... i perquè està situat a l’altra banda d’Europa. Vàrem 
construir les seus d’onze de les vint-i-cinc disciplines es-
portives dels Primers Jocs Europeus. Vàrem treballar amb 
equips humans de molts països. Va ser una experiència molt 
important. Actualment estem treballant en projectes a Al-
gèria, a Suïssa, estem en temes de Sud Amèrica. Bakú va ser 
una inflexió en la meva carrera.

D’on li ve l’afecció als Diables?

De petit. A partir dels dotze anys vaig començar a córrer corre-
focs. Tenia amics als Diables de Badalona i vàrem entrar dins la 
colla. El foc forma part de la cultura popular catalana. Els diables 
són personatges molt atractius amb la dualitat de personatge di-
vertit i perillós.

I ara és la Diablessa d’Igualada.

Hi vàrem entrar amb la Thais fa quinze anys i en fa deu que em 
varen proposar per a diablessa. Conjuntament amb Llucifer som 
els dos personatges principals en correfocs i cercaviles i els por-
tant-veu en el ball parlat, on recitem els versots que hem elaborat 
tota la colla. Aquesta crítica satírica que representem cada any la 
preparem entre tota la colla, i val a dir, que de moment, és ben 
acceptada per tothom.

Quines bèsties de foc porteu?

Els Diables d’Igualada som els portadors del bestiari de foc de la 
ciutat: el Drac d’Igualada i les víbries, la vella i la jove. Aniria bé 
l’entrada de gent jove als Diables per a poder portar tot el bestiari 
de la ciutat en moments intensos com la Festa Major.

L’arquitectura catalana té molt de prestigi. L’enginyeria també?

L’arquitectura catalana té molt prestigi però també l’enginyeria 
està molt ben posicionada, no solament al conjunt de l’Estat, sinó 
també a Europa. Molt sovint treballem de la mà d’arquitectes ca-
talans i altres vegades amb arquitectes locals dels països on de-
senvolupem la tasca.

Jaume Singla, @jaumesingla
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Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV
PVP: 141.061€ - Oferta: 41.900€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150 CV  
PVP: 41.053€ - Oferta: 26.000€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.896€ - Oferta: 18.800€

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV
PVP: 27.373€ - Oferta: 17.000€ 

Audi TT S 2.0 TFSI Coupé quattro S tronic 310CV
PVP: 66.212€  - Oferta: 44.200€ 

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edition 190CV
PVP: 56.376€  - Oferta: 43.600€ 

18.500km

19.800km

La nostra no és una comarca especialment rica en aigua. Més aviat al contrari. Cada dos per tres tenim episodis de sequera que ens porten malde-
caps, sobretot quan tots ho visualitzem fàcilment en comprovar com el nivell de la bassa natural de Capellades baixa tant que literalment desapareix. 
És llavors quan ens recordem que tenim un aqüífer sobreexplotat, ens lamentem de la desgràcia que plana històricament sobre l’Anoia en el tema de 
l’aigua, i arriben les restriccions, en alguns llocs més freqüents que en altres.... Per això un dia es va fer el transvassament d’aigua del Ter-Llobregat 
fins a Igualada i, anys més tard, de la Llosa del Cavall fins a la Conca d’Òdena, una obra faraònica que ha costat una fortuna... Doncs cap municipi, 
fins avui, ho aprofita. Imagineu-vos que a casa, amb l’aigua de l’aixeta, tinguéssim aigua vinguda del Pirineu, gairebé aigua mineral. Això avui ja 
és possible, però la canonada està tancada per l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Generalitat, que diuen que extorsiona alcaldes perquè els ajunta-
ments paguin una suma astronòmica, que, no siguem il·lusos, acabaria afectant les nostres factures... La guerra està servida.


