líders a l’Anoia

www.veuanoia.cat
Divendres, 29 de setembre de 2017 - 35è any - Núm. 1828 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

A.M. ANOIA
C/. ALEMANYA 2

· IGUALADA · 93 803 93 00 · www.amanoia.com

2

| OPINIÓ

Divendres, 29 de setembre de 2017

L’EDITORIAL

D

Seny i pau

iumenge, malgrat els intents de l’Estat espanyol representat pel Fiscal General, els
catalans estan cridats a participar en un
referèndum organitzat per la Generalitat i
aprovat pel nostre Parlament, en virtut del qual es decidirà si Catalunya esdevé o no un Estat independent. La
cita, històrica, ha rebut tota mena d’entrebancs, alguns
d’ells certament perillosos
i impropis d’una democràcia de la Unió Europea, quelcom que, passi
el que passi demà passat,
comportarà un abans i un
després en les relacions de
Catalunya i Espanya.
Tot i això, des de les institucions, els partits polítics catalans i les entitats
cíviques s’ha animat a la
població a fer del proper
diumenge 1 d’octubre no
només una jornada de reivindicació, justa, legítima i
lícita, sinó una festa popular, en defensa dels nostres
drets i llibertats, clarament explícits en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’autonomia. Drets que
pensem mantenir, costi el que costi.
No agraden actituds xenòfobes que s’han divulgat àmpliament aquests dies des d’Andalusia, terra germana

de molts catalans, obrint velles ferides, ni tampoc les
reiterades referències a presumptes estats de violència
als carrers i places del país, que no s’han vist per enlloc. Sembla que algú esperi mal, per poder-se justificar. Lleig. Condemnable.
Diumenge, tothom és lliure de fer el que la consciència li demani. Acollir-se a la convocatòria de la Generalitat, o quedar-se
a casa i esperar una
nova oportunitat. Hores d’ara, ningú no sap
què passarà, ni què
se’n traurà de tot plegat a partir de la setmana vinent.
Ha estat un llarg camí,
esgotador per a molta gent, apassionant
perquè, més enllà de
punts de vista, formarà
part d’una manera important en les pàgines de la història contemporània
de Catalunya. El que vivim s’estudiarà demà.
El nostre desig és que, llavors, aquelles pàgines siguin plenes de pau, de seny, d’educació, de record
d’un 1 d’octubre on tothom va poder expressar lliurement els seus somnis per viure millor. Diumenge,
fem servir el cap.

El nostre desig és que, el dia de
demà, la història parli d’un 1
d’octubre ple de pau, de seny,
en el que tothom va poder
expressar lliurement els seus
somnis per viure millor.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Edmundo Rodríguez Sobrino, antic
responsable del Canal Isabel II per
Amèrica llatina va signar “un acord
de comissió” amb Sebastiao Cristovam, representant de l’empresa brasilera Emissao en el procés de compra.
L’operació es va materialitzar el 2013
però amb un sobrepreu de més de
vint milions d’euros de diner públic.
Dani Rovira, actor, ha assegurat que
li “fa vergonya ser espanyol”. I ho va
justificar dient “hi ha curses de braus
i els polítics no s’asseuen a debatre el
contenciós català. Els catalans tenen
moltes ganes de parlar. Argumenten
els seus motius amb civisme, cosa
que no es dona entre els polítics d’una
banda i l’altra. S’ha de dialogar, perquè segur que hi ha un punt intermedi i una possibilitat d‘encontre”.

Josep Lluís Trapero, Major dels
Mossos d’Esquadra, va circular
una instrucció interna per “transmetre un missatge de tranquil·litat
als agents” remarcant que la seva
actuació “ha de basar-se en l’adequació de l’ordre jurídic i de relacions amb la comunitat i haurà de ser
especialment restrictiva i acurada
amb l’ús de la força, sempre actuant sota els principis de congruència, oportunitat i professionalitat” i
finalitza el missatge fent una crida
a fer un esforç suplementari atesa
“l’excepcionalitat de la situació i la
necessitat de garantir la seguretat
dels nostres conciutadans.”
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona,
va declarar “El PP ha d’explicar perquè no protegeix a cents de càrrecs
electes quan té milers de policies parats en el port de Barcelona”. Estava
sorpresa de que gairebé no hi hagués
força pública davant un nombrós
grup d’ultradreta, amb banderes
preconstitucionals, que va agredir
a Violeta Barba, presidenta de les
Corts Aragoneses, en l‘acte organitzat a Saragossa en favor del referèndum català.

Mario Vargas Llosa, novel·lista, ha
dit que el referèndum i el procés independentista català, “és una malaltia que desgraciadament ha crescut a
Catalunya. El referèndum no tindrà
lloc. És un disbarat absurd i un anacronisme que no té res a veure amb
la realitat del nostre temps. Espero
que el Govern de la nació tingui prou
energia per impedir aquest cop d’Estat que s’està gestant.”
Antoni Puigvert, articulista i un dels
ideòlegs de la tercera via, va fer un dolorós article a la Vanguardia on explicava “Està culminant la lògica que es
va iniciar amb la pressió per tombar la
reforma de l’Estatut” i l’acabava dient
que “l’apel·lació de Mariano Rajoy al
sentit comú és una manera de obligar-nos a aplaudir el cinisme.”
Carles Puigdemont, president de
la Generalitat, va ser entrevistat en
el programa Salvados i va repetir “la
votació del 1-O es farà” I quan Jordi
Évole li va preguntar si es faria una
DUI en cas de que no es pugui fer i el
president li va respondre “faré el que
em digui el Parlament de Catalunya”
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També ens trobaràs a :

#latevaveu
Rubén
@egel71
La fiscalía se querellará contra todos aquellos
meteorólogos que no pronostiquen fuertes lluvias y vientos de 200km/h en Catalunya el 1-O

Xavier Bermúdez
@xavibermudez
Alguns auguraven que aquest inici de setmana la farien grossa, i no: es reserven pel cap de
setmana. Potser no saben que nosaltres també

Marta Pallarès
@martapal_igd
I així cada dia.. #Referendum #1oct primer els
politics..i després els mitjans de comunicació...

Meritxell Humbert
@Txell_Humbert
Bravo per la UEAnoia, i 45 associacions empresarials més, pel seu suport incondicional al
procès endegat pel Parlament de Catalunya!

Ricard de Copons
@taxisigualada
Suport total a la Mònica Terribas i tot l’equip dels
@maticatradio @rogerescapa Son pocs i covards

Marc Guerrero
@marc_guerrero
La setmana vinent la prima de risc
#ESP tindrà una TRUMPada!!!!

Jordi Cuadras
@jordicuadras
Fins i tot el porta a porta arriba a Barcelona. I
Igualada, q és entre els 200 municipis de Cat q
menys reciclen, hi segueix renunciant...

Maristes Igualada
@igdmaristes
Amb la mirada sempre nova i sense por d’arriscar, el claustre de mestres i professors ens movem
cap a la novetat. #moute #moutemaristesigd

AMPA Dolors Martí
@ampadolorsmarti
Les escoles són dels nostres fills i filles.

Campus Motor Anoia
@campus_motor
Ahir vàrem conèixer els 4 projectes finalistes
del #RepteConnectedCar i ja tenim guanyador:
el projecte CARAVAN. Moltes gràcies a tots!
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

La tribuna

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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e totes les falsedats que el govern
espanyol ha dit sobre la independència, la de que una Catalunya-estat no podria pagar les
pensions és la més innoble. Les pensions en
una Catalunya independent no només estarien garantides sinó que podrien millorar, ja
que el sistema seria més sòlid.
Per aportar llum sobre això, la Generalitat ha
presentat un estudi sobre la situació financera de la Seguretat Social a Catalunya, partint dels comptes del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i la Intervenció General de
l’Estat (IGAE). L’estudi té en compte tant la
part contributiva com la no contributiva de
les pensions i d’altres prestacions socials.
Quines conclusions es desprenen?
1.- Catalunya té un mercat de treball molt
més favorable que l’Estat espanyol, el que fa
més viable el sistema gràcies als majors ingressos per cotitzacions. La taxa d’ocupació a
Catalunya és d’un 70,1%, semblant a la mitjana UE i OCDE, mentre que al conjunt d’Espanya és del 63,9%. El 2016, el 42,1% de la
població a Catalunya estava afiliada a la Seguretat Social, mentre que a Espanya el 37,3%.
2.- La situació de la Seguretat Social ha estat estructuralment sempre més positiva per
Catalunya. En els darrers anys, degut al gran
impacte de la crisi econòmica, el sistema ha
estat deficitari a tot l’Estat, però a Catalunya
ho ha estat menys que a Espanya.
3.- El dèficit de la Seguretat Social pel conjunt d’Espanya el 2016 és de 18.094 milions
d’euros mentre que per Catalunya és de 1.308
milions (el 7,2% del dèficit del conjunt de
l’Estat, un pes molt inferior al de la seva po-

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

Les pensions a la República
catalana podrien millorar

blació, que és del 16%). En relació al PIB, el
dèficit català representa el 0,6% i l’espanyol
l’1,9%.
4.- Per habitant, el dèficit de la Seguretat
Social a Catalunya l’any 2016 va ser de 177€,
mentre que a Espanya va ser de 430€, un dèficit 2,4 vegades superior.
5.- La progressiva recuperació de l’economia
ha fet que, en el període 2013-2016, el dèficit de la part contributiva a Catalunya (la que
té un pes major sobre el total en incloure les
pensions de jubilació i les prestacions d’atur)
s’hagi reduït un 72,5%, de 2.807 M€ a 772
M€, amb previsions que s’equilibri el 2018. A
Espanya, la reducció ha estat del 56,3%.
És important tenir present que la Seguretat
Social espanyola és un sistema de repartiment: això vol dir que les pensions actuals es
paguen amb les cotitzacions actuals i que les
cotitzacions dels pensionistes no estan acumulades enlloc. L’any 2000, en un moment
en què la Seguretat Social tenia superàvit, es

va crear el “Fons de Reserva de la Seguretat
Social”, però les successives retirades de fons
pel govern espanyol han comportat que el saldo estigui proper a zero.
La República catalana assumiria les seves
obligacions en matèria de pensions des del
primer moment en que comencés a recaptar
les cotitzacions, i la voluntat seria de fer-ho
com més aviat millor. Un sistema català propi permetria una revaloració de les pensions
superior a la d’Espanya, limitada al 0,25%,
que genera una pèrdua progressiva de poder
adquisitiu pels pensionistes en un entorn de
previsibles increments de preus.
En conclusió, les pensions dels jubilats de
Catalunya depenen dels treballadors catalans
que cotitzin. Catalunya té un mercat laboral
més favorable que Espanya, amb més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més
alts. Per tot això, les pensions en cas d’independència no només estarien garantides sinó
que podrien millorar.

#L’enquesta de la setmana
Creus que les actuacions de la Guàrdia
Civil (i el que pugui venir) farà canviar
el vot de moltes persones?

Sí 41%

No 59%

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
Demà els igualadins tornarem a ser solidaris en un nou
acapte de sang en forma de Marató durant tot el dia.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!

Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
155. UN MOTIU I 55
RAONS PER DEIXAR-TE
DIUMENGE
Jennifer Roca Civit
Estem a punt de separar-nos, més aviat
de divorciar-nos, no sé si tens enveja de
mi, ràbia o simplement m’has odiat durant tots aquests anys junts. Però ara ho
veig clar, no m’estimes, m’ataques i no
deixes que m’expressi. Davant la forta
tensió que estem tenint els últims dies,
et recordo 1 motiu i 55 raons més que
suficients, per als quals m’estimo a mi
mateixa, que no et necessito per ser feliç, que m’escoltis i que deixis que marxi
per sempre del teu costat sense rancor.
Deixa’m ser lliure. Deixa’m ser feliç.
Motiu 1: No t’aguanto més.
55 raons:
1. M’estimo la meva llengua, el català.
2. “Els segadors” sempre serà el meu
himne.
3. No saps ballar sardanes.
4. No saps qui és l’enxaneta d’un castell.
5. El pa amb tomàquet et resulta fastigós.
6. Vas portar-me de creuer el 20-S en
un vaixell dels Looney Tunes.
7. Mai has deixat que et convidi a una
calçotada.
8. Mai va arribar-te el Tió per Nadal
quan eres petit, cosa que t’ha marcat de
per vida amb un mitjó brut penjat a la
xemeneia.
9. No vols pujar a peu a Montserrat.
10. Els diables i els gegants et fan por.
11. Creus que Sant Jordi anava en burro.
12. No t’agrada la castanyada.
13. Mai has llegit res de Mercè Rodoreda.
14. Vas deixar-me sola tota una nit
quan vaig posar-me a mirar “Las cloacas del interior”.
15. No vols aprendre anglès.
16. Ni tan sols el català.
17. No vols que comprem una vaixella
nova, dius que “un vaso es un vaso y un
plato es un plato”-. No t’entenc.
18. No saps beure amb porró.
19. Ni t’agraden els vins catalans.
20. Odies la crema catalana.
21. Mai vols que posem el caganer
al pessebre.
22. No vols visitar la Sagrada Família de
Barcelona.
23. Ni tampoc el Parc Güell.
24. “El cant dels ocells” et produeix
ansietat.
25. Vas utilitzar la barretina catalana
que va regalar-te la meva mare, en un
moment “estret” al bosc.
26. Quan demano un cigaló a una cafeteria, penses que et poso les banyes amb
el cambrer.
27. Et fa ràbia quan et canto “Patim,
patam, patum, homes i dones del cap
dret, patim, patam, patum no trepitgeu
en Marianet”.
28. No saps per què “Els tres Tombs”
fan tres voltes.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
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29. No t’agrada que et digui que t’estimo, tot cantant “Boig per tu”.
30. Mai vols anar a comprar torrons
d’Agramunt.
31. Vas deixar-me plantada a l’Aquelarre de Cervera.
32. Mai beus cremat per les havaneres
de Palafrugell.
33. Et fan fastig els caragols a la llauna.
34. No vas voler anar a veure el “ball de
bastons” de Sant Bartomeu a Igualada.
35. El gegant del pi et fa por a la nit, ja
t’he dit mil vegades que és un conte infantil.
36. No deixes que jugui a futbol amb la
senyera.
37. Vas manar als matons del barri requisar-me la carta d’amor que et tenia
preparada per l’1 d’octubre.
38. Vas bloquejar-me pàgines web, tot
dient que no eren legals per mi, que ho
vas fer per al meu propi bé.
39. No va agradar-te com vaig tunejar-te el cotxe davant la conselleria la
setmana passada.
40. Sempre trepitges les meves espardenyes.
41. Tampoc t’agrada la mel i mató.
42. No saps trobar l’encant de Cadaqués.
43. Cada any t’has adormit mirant els
pastorets.
44. No vols que comprem una impressora per casa, dius que li donaré un mal
ús.
45. Quan vam decidir fer un referèndum al barri, per treure la placa de la
plaça amb la imatge de “Piolín”, vas dir
que fer un referèndum és il·legal.
46. No saps jugar al joc de les cadires,
creus que és una sèrie de televisió.
47. Quan vas begut dius coses sense
sentit, com això: “Es el alcalde el que
quiere que sean los vecinos el alcalde”.
48. O això: “España es una gran nación
y los españoles muy españoles y mucho
españoles”.
49. El discurs públic que
vas fer davant els pares de
l’escola tot dient nou vegades “Fin de cita”, m’ha fet
repensar molt si vull seguir
o no amb tu.
50. Trobes salades les anxoves de l’Escala.
51. No vols mai sortir a
collir bolets.
52. Fa anys, vas marxar
a buscar crispetes al cine
mentre miràvem Pa Negre i
no vas tornar.
53. Quan et dic que comprem una masia i vivim al
camp, fas que no m’escoltes.
54. Quan et dic que vull deixar-te, parlo seriosament,
no em serveix de res que
em portis la teva tropa verda del barri.
55. Vivim “felices los 4”,
aquests quatre dies que ens

queden junts. I deixa’m lliure. Deixa’m
ser feliç.
Sempre t’estimaré, encara que siguem
veïns, que et casis amb la meva millor
amiga, o encara que no em vulguis parlar mai més. Perquè sóc catalana, i tinc
molt d’amor dintre meu. Adéu.

EMPENYENT DES DE
L’ESTRANGER
Núria Ferrer
Encara que visquem a l’estranger no
ens oblidem que també hem d’empènyer. Hem d’empènyer als polítics, als
periodistes, als governs... dels països on
vivim. No és fàcil perquè som molt poquets. Intentem que ens rebin i que ens
escoltin, però no és fàcil. Les ambaixades espanyoles no paren de posar-nos
pals a les rodes intentant impedir, encara que sigui amb mentides i manipulacions, que aquesta gent ens escolti. Però
nosaltres a “lo” nostre, endavant i sense
por. Si ens mantenim units els acabarem tombant.
Diumenge l’ANC de Suècia, Noruega i
Dinamarca va muntar diferents manifestacions de suport al Referèndum i a
la Independència a les capitals escandinaves.
Per anar a la manifestació de Copenague vam haver de fer gairebé 400 quilòmetres. A Escandinàvia les distàncies
són llargues, però hi anirem les vegades
que calgui.
Es van llegir manifestos, es van cantar
els segadors. A Estocolm van aparèixer
tres espanyols de l’ultradreta cantant el
cara al sol i aixecant el braç.
La gent es va posar a riure, fins i tot algú
va comentar: -no ens els podem treure
de sobre ni emigrant a Suècia!.
Sortosament per ells no hi havia cap
policia. Als països democràtics i civilit-

zats està totalment prohibit alçar el braç
i cridar “sieg heil”.
A la manifestació de Copenhague hi
va assistir un membre del Parlament
danès que dóna suport al Referèndum.
Disset diputats del Parlament danès,
de set partits diferents han demanat a
Rajoy que dialogui de forma immediata amb el govern català. Els hi resulta
incomprensible el que està fent el govern espanyol amb Catalunya.
Els que vivim a l’estranger de fet ja hem
votat, ara us toca a vosaltres!. Endavant i sense por.

PEL DRET A VOTAR
Josep Llopart Isart
Aquest diumenge passat hem participat en un acte on una gran quantitat
de persones s’ha congregat davant
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
per reivindicar el dret a votar.
L’acte convocat per les entitats que
varen signar el manifest per demanar
el dret a decidir en el referèndum del
dia 1 d’Octubre, han fet participar a
tothom qui ha volgut de la preparació
de cartells i la seguida enganxada pels
carrers i places del poble.
Cal felicitar a tots els components
(continua a la pàg. 8)
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L’estol,
de Roser López
Espinosa
Many,
de Thomas
Noone
Donem impuls a la dansa a Catalunya
Producció

Amb el suport i la complicitat

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Teatre Zorrilla de Badalona, Teatre Municipal El Jardí de Figueres,
Teatre Municipal de Girona, Teatre Auditori de Granollers, Teatre
Joventut de L’Hospitalet, Teatre de la Llotja de Lleida, Teatre Kursaal de Manresa, Teatre Monumental de Mataró, Teatre Principal
d’Olot, Teatre Fortuny de Reus, Teatre Principal de Sabadell, Teatre-Auditori de Sant Cugat, Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa
Coloma de Gramenet, Teatre Alegria de Terrassa, Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa, Teatre L’Atlàntida de Vic, Atrium Viladecans, Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú

Coordinació i producció executiva
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JAUME SINGLA

MIQUEL SAUMELL

Gent solidària

En absència de violència, tampoc

ls catalans som gent
solidària. Molt solidària. I no ho dic pels
diners que es recapten
en totes les campanyes i maratons televisives. Tampoc ho dic
per les donacions de sang que
es fan periòdicament a tot el país. Ni ho dic per
la quantitat d’entitats sense ànim de lucre que
tenim a Catalunya. Ho dic, avui especialment,
per la quantitat de campanyes que s’han muntat en poques hores per tal de tenir operatius
diversos equipaments ciutadans, amb la vista
posada en la jornada... bé, vosaltres ja sabeu a
què em refereixo.
L’Estat espanyol ens ha posat totes les traves
per a tapar-nos la boca. I nosaltres, el conjunt
de la ciutadania, anem trobant camins i solucions que encara que ens costin mes, també les

n absència de violència
es pot parlar de tot. Segur que des de la mort
de Franco aquesta frase l’heu sentit moltes vegades en
boca de dirigents polítics espanyols. Alguns els van fer confiança i se la van creure, o ho feien veure. Però quan
es tracta del tema català altres sempre hem dubtat
de les bones intencions dels governants espanyols,
siguin d’esquerres o de dretes, i hi hem mostrat
públicament les nostres reticències. No anàvem
gens desencaminats. Ara ja podem confirmar que
estem davant d’una altra falsedat, la del relat ensucrat de la transició. Espanya ens ha estat enredant
i caldria que tothom en fos conscient.
S’ha acabat d’enfonsar el gran mite de la presumptament exemplar transició espanyola que han estat
predicant durant quatre dècades. Ara s’està posant
en evidència que tot aquest procés polític que s’ha
venut arreu del món com una gran fita espanyola
era una enganyifa. En quaranta anys s’ha passat
del franquisme a una cosa molt llunyana a una democràcia amb tots els ets i uts. I no només això
sinó que en els últims anys estem reculant clarament. Així, ara es troben fortament qüestionades
determinades llibertats individuals i col·lectives
que en una democràcia haurien de ser intocables.
En els últims deu anys hem pogut constatar que
l’autonomia de Catalunya ha anat quedant reduïda
al no-res. En les últimes setmanes ja hem perdut
l’autonomia financera així com el control de la
nostra policia i, el que és més greu, Espanya s’ho
ha carregat prescindint de les seves pròpies lleis.
No ha de sorprendre, doncs, que una part molt
important dels catalans ja no confiï en Espanya.
Quan tothom tenia al cap la violència del conflicte
basc ens van intentar convèncer que en absència
de violència es podia parlar de tot. Però ara que ja
no hi ha violència, ni a Euskadi ni enlloc, veiem
que aquelles promeses eren falses. En mitja dotzena de manifestacions multitudinàries en favor de
la independència no s’ha trencat ni una paperera.
Però l’argument de la correcció ciutadana no sem-

@jaumesingla
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sabem tirar endavant.
El govern del corruPP està ultrapassant tots
els límits del que s’entén com a Estat de Dret.
S’han carregat la separació de poders, els drets
dels ciutadans, la confidencialitat del correu,
la llibertat d’expressió, les garanties jurídiques,
han detingut persones sense cap motiu i davant
dels seus fills... però tot i que això és el que podíem esperar dels fills del franquisme, no hi ha
cap dubte que han anat molt més enllà del que
es podia preveure i esperar.
Tant alt és el nivell de barroeria del gobierno de
España, que fins i tot “les tropes” que es desplacen a Catalunya des de diversos punt d’Espanya, són entusiàsticament acomiadades amb
el cant barroer de: “A por ellos!” sense que els
sempre atents fiscals de l’Estat intervinguin.
A mi personalmente em sap molt més greu el
que està fent determinada esquerra, espanyola
i catalana, que lluny de defensar els drets dels
ciutadans, es dediquen amb un entusiasme
digne de millor causa, a afegir mesures repressores i a exigir garanties democràtiques... al
referèndum d’autodeterminació de Catalunya,
de diumenge vinent. Això es extrapolable a la
premsa espanyola -i a la catalana unionistaque publica tot el que pugui fer mal als càrrecs
electes de Catalunya.
És com si als nedadors catalans els lliguessin els braços a l’entrar a la piscina i els
exigissin una marca mínima per competir
a les Olímpiades.
Per sort aquests dos propers dies la societat catalana que és molt solidària, farà tots els esforços possibles per a mantenir oberts i operatius
els espais on exercir la llibertat i aixecarem la
veu de la millor manera possible: dipositant un
vot –al Sí o al No- a l’urna de la llibertat.

@MiquelSaumell
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A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Ara es troben fortament qüestionades
determinades llibertats individuals
i col·lectives que en una democràcia
haurien de ser intocables
bla suficient per poder tractar el nostre conflicte de tu a tu amb el país veí. Ara el nou discurs
espanyol és que en absència de violència es pot
parlar de tot... menys d’allò que interessa a la
majoria dels catalans, que no és altra cosa que
decidir democràticament el seu futur. El resultat és que molts catalans mentalment ja han desconnectat d’Espanya. Ja no hi ha marxa enrere,
això s’acabarà traduint en una separació que a
tots ens aniria bé que fos amistosa i ordenada. I
diumenge, a votar!
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JOAN AGRAMUNT

del lector
(ve de la pàg 4)
d’aquesta organització per la seva entrega i esforç en
tots els preparatius.
Veure amics i veïns fen rotllanes expressant opinions, era emocionant. Tots els que participaven
en aquestes converses reflectíem la indignació per
les actuacions del govern del Partit Popular, que de
manera tan contundent ha vulnerat principis fonamentals en una democràcia fent detencions i registres com a l’època que molts vàrem viure en temps
del Franco. La Guàrdia Civil al llarg dels quaranta
anys de democràcia, ja ens la miraven com un cos
armat que formava part del passat i fins i tot la seva
presència i actuacions passaven bastant desapercebudes. Ara, amb les amenaces i el desembarc de milers d’agents, torna aquella imatge del passat repressiu. No tenim por tot i que no sabem con acabarà tot
el procés, però sí que sabem una cosa molt positiva:
la gent està unida per defensar els seus drets i té ganes de votar per un nou país.
Observant les moltíssimes firmes d’adhesió al manifest que la gent firmava, es podia llegir sobre la signatura expressions com Visca un nou País! Pel Dret
a Decidir! Per ésser Lliures! Per la Nova República
Catalana! i moltíssimes més. Sincerament ha sigut
emocionant.
Aquest acte que avui molts hi hem participat, em fa
sentir orgullós del nostre poble: els Hostalets de Pierola veient tan jovent treballant il·lusionats i tanta
gent gran amb una brillantor als ulls recordant un
passat de lluita, que ens pensàvem que no tornaria a
passar. Doncs, sí, i torna a passar! i és per això, que
pensem.. com pensem.. davant d’un fet històric com
el que estem vivim, la gent feia una pinya amb un
objectiu dominant: Volem Votar.

A FAVOR DEL DRET A DECIDIR
Decidim Igualada
Des de Decidim Igualada cridem a la ciutadania a
defensar els drets i llibertats individuals i col·lectives,
a defensar el dret a decidir i a les nostres institucions.
Denunciem la resposta repressiva de l’Estat Espanyol, amb actuacions judicials i policials que suposen un greu retrocés en matèria de drets humans i
llibertats. Estem vivint i patint actuacions antidemocràtiques. Ens trobem davant de la suspensió de facto de l’autonomia de Catalunya, que denunciem com
a involució democràtica.
Creiem fermament que ni les amenaces ni la repressió són la solució a la qüestió nacional de Catalunya.
Han de ser els i les polítiques, ni la judicatura, ni
fiscalia, ni les forces policials, els que han de posar
tots els mitjans al seu abast per a buscar una sortida
política al conflicte, com en qualsevol altre país democràtic.
Com hem fet els últims dos anys, ens manifestem a
favor del dret a decidir i que el pròxim 1 d’octubre
es pugui exercir el dret a votar lliurement, amb total
respecte per les diferents opcions que hi puguin haver en l’exercici d’aquest dret.
Per tot això, animem a la ciutadania defensar els
drets fonamentals i a participar en les mobilitzacions
de defensa de l’autogovern, amb unitat i respecte a la
diversitat d’opinions i sentiments.
Considerem que qualsevol atac contra les urnes també és un atac contra la democràcia. En aquest sentit,
fem una crida a la ciutadania a actuar com un sol
poble, i defensar el nostre país amb unitat, serenor i
determinació.

Portaveu del PP a l’Ajuntament d’Igualada

Junts, millor!

D

avant la situació econòmica i social
que hem patit els darrers anys, una
part de la societat catalana considera
que la solució a tots els problemes reals que afecten el conjunt de la ciutadania, al conjunt de catalans, quedarien resolts amb la secessió
de Catalunya respecte a la resta d’Espanya. No ho
comparteixo ja que en cas de secessió (cosa improbable per altre part), trencaríem els marcs legals,
jurídics, constitucional i estatutari que tots plegats
vàrem dotar-nos i acceptar que ha estat la garantia
dels últims 39 anys, que ens ha portat creixement,
estabilitat, seguretat i benestar. Un territori que no
respecti les regles poca confiança pot generar.
Quan es canvien unilateralment les regles i les
lleis, a part de no ser seriós, s’entra en una espiral
d’inseguretat econòmica, administrativa, jurídica
i social que no és recomanable per a cap territori,
però sobretot per a les persones que viuen i conviuen en aquella societat.
En aquests moments, per encarar els reptes que
cada vegada són més globalitzats, s’ha de respondre amb solucions conjuntes, reals i efectives i
això no s’aconsegueix reduint territori i nombre
de població. Quan tot i tothom s’obre al món, no
és pot anar en la direcció contrària.
El President de la Generalitat de Catalunya és la primera autoritat de l’Estat a Catalunya, i en l’acceptació del seu càrrec va jurar i/o prometre respecte a les
lleis que configuren el nostre Estat de dret.
Espanya, en l’actualitat, ja és dels països més descentralitzats en el marc polític i legislatiu, amb moltes
competències per als seus Parlaments autonòmics. Tot
i això el Parlament de Catalunya no té competències
per a la convocatòria d’un Referèndum per demanar
la secessió o independència d’una part del País, Estat o
Nació. Entraríem en un empobriment generalitzat tal
i com va succeir a l’antiga Iugoslàvia, amb una dècada,
com a mínim de pobresa. Baixarien molt les mitjanes
de les rendes per càpita i estaríem a nivells de països
com Xipre, Grècia i Macedònia entre d’altres. Les conseqüències podrien derivar en efectes perversos, cauria el PIB com a mínim entre un 25 i un 30%, possible
fugida de capitals davant de les incerteses que generen
aquests processos, amb l’afegitó del propi deute actual, que a tancament de 2016, és de 75.098 milions
d’euros, dels quals 50.037 corresponen al FLA (Fons
de Liquiditat Autonòmic). La resta del deute són 8849
milions amb entitats bancàries i financeres nacionals i
6147 milions amb entitats de l’exterior. La resta, 4346
milions són per a projectes amb entitats público-privades. En l’actualitat el 72% del deute total de la Generalitat ho cobreix i està finançat i en mans de l’Estat.
Malauradament, també el deute públic està situat al
nivell de “Bono Basura” per les tres agències qualificadores més remarcables Fitch, Standard&Poor´s i
Moody’s. La pregunta és evident, com es finançaria
aquest hipotètic nou Estat?
El més greu de tot, és que amb els Tractats Internacionals a la mà, estaríem ipso facto, fora de la Unió
Europea i de la moneda euro (Art. 49), i que per tornar-hi a entrar es necessitaria la unanimitat de tots
els estats membres d’Europa.
Evidentment, al meu entendre, és una clara destrucció
dels mercats unificats, de les economies d’escala i d’un
mercat actual de més de 520 milions de persones i de
la lliure circulació d’aquestes persones, béns, mercaderies, serveis, capitals financers i econòmics. De fet el
propi President Junker i altres membres de la UE ho
poden dir més alt, però no més clar. Si una part d’un

Espanya, en l’actualitat ja és dels països
més descentralitzats en el marc polític i
legislatiu, amb moltes competències per
als seus Parlaments autonòmics.
Tot i això el Parlament de Catalunya no
té competències per a la
convocatòria d’un Referèndum
Estat membre se secessiona, automàticament queda
exclòs de la UE, per no ser part integrant de l’Estat
membre annexat.
Reitero, per tornar a ingressar a la UE fa falta la unanimitat de tots els països membres. Sincerament fóra
difícil a curt o mig termini, i que com a mínim passarien 10-15 anys per tornar a ser membres de ple dret,
del que a hores d’ara ja tenim.
Deixaríem de tenir com a societat els avantatges de
pertànyer a l’euro, i la immediata conseqüència negativa de les polítiques aranzelàries (increment del 7%),
amb el comerç de tot tipus d’articles i productes que
venem a la resta d’Espanya que és un 50% del total de
vendes i a Europa, més del 30%, a més de deixar de
rebre els ajuts econòmics d’Europa.
També tenim l’efecte de les deslocalitzacions d’empreses. No m’agradaria que es portessin a terme amb empreses catalanes de tota la vida, però malauradament
ja està passant. En els últims 10 anys, 7956 empreses
han traslladat la seva seu social a d’altres indrets, marxant de Catalunya i en aquest mateix període de temps
han decidit establir-se a Catalunya 5332 empreses,
però tot i així, com a resultat el teixit empresarial de
Catalunya ha disminuït en 2700 empreses menys, que
en termes orientatius pot significar uns 900 milions
d’euros de facturació menys a l’any, segons l’Associació
d’Empresaris de Catalunya.
Realment he constatat la preocupació de moltes persones, amb frases de l’estil: com quedaran les pensions? Jo sempre explico i parlo de xifres, de dades, i no
del com m’agradaria que fos tot plegat.
En els últims anys l’Estat ha fet aportacions per complementar les pensions dels catalans, és a dir, en els
últims anys amb els treballadors-cotitzants a Catalunya no es podrien pagar les pensions dels propis catalans. Crec sincerament que les finances públiques
d’una Catalunya independent foren encara molt pitjors que les actuals.
L’any 2014 Catalunya va aportar a la caixa de les Jubilacions 17.342 M€, i l’Estat en va posar 21.886 M€ per
pagar els pensionistes catalans, és a dir 4.544 M€ de
diferencial. L’any 2015 el diferencial va ser de 3.193
milions d’euros i el 2016 Catalunya va aportar 16.529
milions d’euros i l’Estat en va pagar 21.278 milions
d’euros amb un diferencial de 4.749 M€. En els últims
tres anys l’Estat a complementat la pensió dels Catalans en 12.486 Mil.lions d’euros, i el que més em sobta
és que ningú en parla d’això.
Això no treu, que jo sigui el primer en defensar un
millor finançament per a Catalunya dintre el règim
comú de la Llei LOFCA. (Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes).
Sempre estaré per al diàleg, consens i acords, ja que
crec que hi ha més coses que ens uneixen que no a
l’inrevés, i que per millorar els problemes i els nous
reptes de futur, des de la unitat, ens fa més forts, i no
des de la divisió, ja que entenc, això ens afebleix a tots.
En definitiva apostar per la legalitat vigent, ordre constitucional i Estat de Dret, garantia de Democràcia.
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Igualada i l’Anoia es preparen per una jornada històrica el proper
diumenge, amb una crida a la calma i al dret a votar
Es crea el canal “Moute pel Referèndum” al
Telegram i a Twitter
per seguir al moment el
que passi el dia 1, també ho podreu veure a
través de Veuanoia.cat

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
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a jornada de referèndum per l’autodeterminació de Catalunya
prevista per diumenge segueix, almenys a l’Anoia, tal
i com estava prevista. A tots
els municipis de la comarca,
inclosos els set governats pel
PSC que s’han negat a cedir
locals municipals, s’hi podrà,
en principi, exercir el dret de
votar, en propietats de la Generalitat.
A Igualada, es podrà votar
als llocs habituals, a excepció, del col·legi Monalco, i el
local de l’associació de veïns
de Les Comes, que han estat
substituïts pel col·legi Garcia
Fossas i el Cap Nord, respectivament, per decisió de
l’Ajuntament. A l’Anoia, els
col·legis electorals seran els
habituals, a excepció dels municipis governats pel PSC, on
es votarà únicament a les escoles públiques o als instituts.
Diumenge, campanya
“Mou-te pel Referèndum”
A Igualada i la Conca d’Òdena, diverses entitats, encapçalades per l’ANC i Òmnium, i
partits polítics sobiranistes,
van reunir-se dimecres al vespre, i van decidir organitzar
una campanya sota el lema
“Mou-te pel Referèndum”.
Ens han explicat que “es tracta d’una campanya unitària
de coordinació entre les entitats i partits independentistes. Com a tal, hem acordat
algunes mesures per coordinar els nostres esforços per
tal de fer possible el referèndum i la màxima participació
a Igualada i les poblacions
veïnes de la Conca d’Òdena.
També volem llançar una crida important a la ciutadania
per destacar les crides horàries amb diferents opcions”.
Trobada a les 6.30
al Foment d’Igualada
Així, es fa una crida per a
tothom qui pugui i vulgui a
trobar-se el mateix dia 1 a les
6.30h davant el Foment, a la
rambla Sant Isidre, per distribuir-se per col·legis. A la
població es demana “anar a
votar de bon matí (7.30h si és
possible) i passar tantes hores
com es pugui al col·legi electoral”. També, diuen s’ha d’estar atent a “informar-se de les
instruccions que llançarem al
llarg del dia 1 a través del ca-

Protesta d’estudiants, dimarts, pels carrers de la ciutat.

L’ANC, Òmnium,
diverses entitats i col.
lectius, i partits polítics, es coordinen per a
que el referèndum sigui
possible
nal “Mou-te pel Referèndum”
a l’aplicació de missatgeria Telegram”.
També es podran seguir les recomanacions i altres informacions que s’aniran publicant
al perfil @moutereferendum
de Twitter. Els nostres lectors
podran seguir tot el que succeeixi el dia 1, en temps real, a
www.veuanoia.cat.
Des dels partits i entitats independentistes diuen que “volem animar a tothom a anar a
votar el proper diumenge, en
un acte de democràcia i llibertat que no podem permetre
tenallar per les estratègies repressives i d’excepció de l’Estat
espanyol. Som conscients que
l’Estat desplega totes les seves
estratègies per impedir que els
catalans ens expressem en un
acte tan genuïnament democràtic com ho és un Referèndum, però també volem manifestar el nostre convenciment
de que si tots empenyem el
diumenge podrem votar com
dignament ens mereixem.
Som a molt poques hores del
moment d’obertura dels col·
legis electorals i cal ser conscients que només serà amb la
força de tots nosaltres que fa-

rem possible aquest pas endavant en l’autodeterminació del
nostre poble. Calma, serenitat,
fermesa i mobilització. El diumenge 1 d’octubre volem votar i ho farem!”.
Manifestació estudiantil
davant la caserna
Dimarts, uns 400 alumnes

d’ensenyament secundari d’escoles i instituts de la ciutat es
van manifestar pels carrers del
centre i van protestar davant
de la caserna de la Guàrdia
Civil. Els instituts públics no
van tenir pràcticament gens
d’activitat el dimecres, i especialment ahir dijous.

Ple municipal suspès
D’altra banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va suspendre dimarts la sessió ordinària
de Ple Municipal, en base a
“les circumstàncies excepcionals relatives al referèndum
de l’1 d’Octubre” i amb la resolució de convocar una nova
sessió “quan hagin desaparegut les esmentades circumstàncies”. L’alcalde igualadí no
ha estat citat, de moment, a
declarar davant de la Fiscalia,
malgrat estar “investigat”.

On haig d’anar a votar?
Taules informatives dels punts
de votació per a l’1-O. Avui divendres 29, de 19 a 21 hores, i
dissabte 30, d’11 a 14 hores, al
Foment.

Seguiment de resultats
El Casal Popular d’Igualada,
El Foment, romandrà obert
durant tota la jornada. Comptarà amb tota la infraestructura necessària per poder-ho
seguir com cal, amb una pantalla gegant i actualitzacions a
cada moment. Ràdio Igualada
(103.2 FM) farà un programa
especial.

Transport gratuït per
anar a votar

400 joves es van manifestar davant la caserna de la Guàrdia Civil.

Amb motiu del Referèndum
d’aquest diumenge, a Igualada s’organitza un servei per
acompanyar a votar amb cotxe les persones majors d’edat o
que per motius de salut necessitin ajuda per desplaçar-se al
seu col·legi electoral.
Les persones que compleixin
aquest perfil poden trucar al
627 860 703 i concretar el domicili, el nom, un telèfon i les
necessitats especials de la persona (si s’escau) que necessita
fer ús del servei, que s’efectuarà l’1-O de 9 a 12h i de 16 a
19h. El vehicle també comptarà amb una cadira de rodes.
El telèfon estarà actiu cada dia
de 10 a 20h.
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La Guàrdia Civil s’endú d’una nau de l’empresa Events,
al polígon de les Comes, milions de paperetes i sobres
T. CASELLAS/J. PUIGGRÒS / LA VEU
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fectius de la Guàrdia
Civil es van personar
ahir a la tarda al polígon de les Comes, a la seu de
l’empresa igualadina Events,
coneguda per ser la responsable de l’organització d’activitats del FC Barcelona, a la
recerca de material del referèndum. Els agents van marxar poca estona després d’entrar sense trobar res.
Urnes del Barça
Poc després, però, van dirigir-se a una llau llogada darrere de l’empresa Palibex, al carrer Països Baixos, just al costat
de l’estació ITV. Després d’un
llarg registre, dues furgonetes
es van endur 2,5 milions de
paperetes, 4 milions de sobres,
i sembla que 100 urnes, si bé
aquestes últimes no eren per
a la jornada electoral de diumenge vinent, sinó les que
s’utilitzen habitualment en
les eleccions del FC Barcelona i altres clubs esportius de
futbol espanyols. Recordem
que Events SL, dirigida per
Antoni Fusté i Roc Aguilera,

Prop de 2,5 milions de
paperetes, i 4 milions
de sobres, en una
nau del polígon de les
Comes, al costat de
l’estació de l’ITV
és una empresa igualadina de
molt renom en l’organització
d’activitats lúdiques, especialment per al FC Barcelona.
Habitualment dirigeix l’animació dels partits al Camp
Nou, la presentació del primer equip, o les zones per
afeccionats blau-granes en
cites esportives de primer nivell, com la Copa del Rei.

Una part d’aquesta nau encerclada, llogada per Events SL, guardava urnes, paperetes i sobres.

Josep M. Palau (ERC): “Hi
haurà paperetes diumenge”
El portaveu d’ERC a Igualada,
Josep Maria Palau, va confirmar des de davant de la nau
industrial que “efectivament,
aquestes paperetes s’havien
d’utilitzar diumenge vinent. Se
n’estan imprimint des de molts
llocs, centenars o milers, i per
part de moltes entitats i institucions. De paperetes oficials
no en faltaran, d’això en pot

Una furgoneta de la Guàrdia Civil, enduent-se material de la nau, a les Comes. Foto: Ton Casellas.

D’aquesta nau van emportar-se el material.

estar tothom segur. Se’n faran
les que calguin, les vegades que
calguin”. Palau va reiterar que
“no hi haurà cap problema per
a que l’Anoia es voti diumenge, hi ha desenes de naus amb
paperetes a punt. Animem a la
gent a participar”.
L’alcalde Marc Castells, pocs

minuts després d’acabar l’escorcoll, va desmentir “categòricament” que la Guàrdia
Civil s’hagués endut urnes per
a la jornada de 1 d’octubre de
les instal·lacions d’Events. “Es
tracta de propaganda per desanimar-nos”, deia l’alcalde.
Davant de la nau industrial,
al carrer Països Baixos, es van

congregar desenes de persones, mobilitzades especialment des d’ERC i la CUP, però
també a través de les xarxes
socials per moltes persones
a títol individual. De fet, la
paraula “Igualada” va esdevenir Trending Topic a la xarxa
Twitter durant bona part de la
tarda d’ahir dijous.

Joieria Sara Castells modifica el seu horari
Sara Castells joiera a partir
de l’ 1 d’octubre modifica el
seu horari d’atenció al públic.
Al llarg d’aquests anys tots
vosaltres m’heu fet confiança
per transformar les vostres
Il·lusions en Joia… i és imprescindible la reflexió prèvia, escoltar-vos i parlar-ne...
aquest procés requereix d’un
temps concret i específic,
personalitzat, per cada disseny i per cadascun de vosaltres
Per poder fer aquest servei
més àgil i acurat, per poder

oferir-vos dissenys nous i exclusius a la meva botiga em
cal TEMPS. Per aquest motiu
modifico l’HORARI D’ATENCIÓ PÚBLIC.
OBERT
Tardes: de dilluns a divendres

de 17 a 20:30. Dissabte: de 10
a 13:30 /17 a 20:30.
Matins tancat
Aquest canvi em permetrà
dedicar-me molt més al que
més m’agrada el disseny, i la
creació de Joies... que de mica
en mica fan créixer Sara Castells.joiera com La marca creadora d’il·lusions
PER ALTRA BANDA EM
TROBAREU PER QUALSEVOL CONSULTA a
www.saracastells.com
sara@saracastells.com
667 00 74 64

NOU HORARI

A PARTIR

1D’OCTUBREOBERT

TARDES : DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17 a 20:30.
DISSABTE : DE 10 a 13.30 i de 17 a 20:30.

MATINS Tancat
Per més informació a: sara@saracastells.com o bé al 667 00 74 64
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Jordi Sánchez (ANC) omple la plaça de l’Ajuntament
El president de
l’Assemblea Nacional
Catalana diu que “facin el que facin tenim
un objectiu: arribar a
l’1-O, perquè si hi arribem, guanyarem”

REDACCIÓ / LA VEU

E

l president de l’ANC,
Jordi Sànchez, va ser
dissabte a Igualada en
l’acte central de l’entitat davant
la jornada de l’1-O, just quan
el fiscal de l’estat va anunciar la intervenció dels Mossos
d’Esquadra. Davant una plaça
de l’Ajuntament plena de gom
a gom, Sánchez va afirmar que
“el govern espanyol, sense cap
marc legal, ha tornat a entrar
per la porta del darrere per
acabar culminant el nou cop
d’estat”. En aquest sentit, Sànchez va dir que el govern espanyol vol prendre el comandament de la policia catalana
perquè “com que no troben
les urnes i estan ‘cagadets’ que
l’1-O omplim el país amb vots,
volen que no hi arribem i ens
volen provocar”.
El president de l’ANC va ironitzar sobre la “incompetència” del govern espanyol per
trobar les urnes i es va preguntar “com volen parar un

país si no troben les urnes”.
Sànchez també va recomanar
“evitar les provocacions”. Va
criticar durament la decisió
de l’Estat de controlar el cos
dels Mossos d’Esquadra i va
agrair la resposta del conseller

d’Interior, Joaquim Forn, i del
major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, de “no acceptar les
seves ordres”.
En aquest sentit, Sànchez creu
que el de dissabte era “només
un esglaó més en la deter-

minació d’aixafar la voluntat
democràtica del nostre país”.
Sànchez ha dit que fins a l’1-O
“encara tindrem molts entrebancs en el camí” però creu
que, malgrat aquests entrebancs, “estem més vius, més

forts i més decidits que mai a
anar a votar l’1-O”.
Amb tot, Sànchez va deixar
clar que “facin el que facin
tenim un objectiu: arribar a
l’1-O, perquè si hi arribem,
guanyarem”. El president de
l’ANC també va demanar a la
ciutadania “evitar les provocacions” perquè, segons ell, l’estat espanyol “seria feliç que en
qualsevol moment a les places
comencessin a haver-hi ‘tumults’”. “El seu somni humit
de totes aquestes nits és veure quan arriba la violència a
Catalunya, doncs no arribarà
perquè aquest poble és pacífic
i no caurem en provocacions”,
va deixar clar Sànchez.

Joana Ortega, en l’acte central de campanya del PDeCAT
REDACCIÓ / LA VEU

D

issabte es va fer l’acte
central de l’Anoia del
PDeCat, amb una
paella popular amb més de
200 persones al Parc de l’Estació Vella, amb la presència de
Joana Ortega, ex-vicepresidenta de la Generalitat i condemnada pel 9N, la Diputada
de Junts pel Sí, Maria Senserrich i l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells.
La comarca va voler fer-se visible amb la presència de diversos alcaldes, així com amb
centenars de veïns que van
mostrar cívicament i festivament, el seu suport a les institucions catalanes, el seu rebuig clar a l’ofensiva de l’Estat
i el clam a la democràcia amb
el crit “votarem”.
Maria Senserrich, va iniciar
els parlaments amb un clar
compromís del Parlament de

Catalunya a seguir sense cap
por amb el mandat democràtic del poble de votar el 1
d’Octubre, alhora, la Diputada
va “agrair als alcaldes de tots

els Ajuntaments del país, que
com el Marc Castells, donen la
cara a cada ciutat per fer possible que el ciutadà exerceixi el
seu dret a decidir el seu futur”.

L’alcalde Marc Castells per la
seva part, va animar a la participació i a seguir treballant
perquè es garanteixin els drets
fonamentals i no es vulneri la

democràcia com està passant
aquests darrers dies per part
de l’Estat espanyol. Va destacar el feu ferm compromís
i convicció amb el moment
històric que estem vivint, alhora que va agrair la resposta
cívica dels ciutadans.
La cloenda de l’acte va anar
a càrrec de Joana Ortega,
que va recordar als assistents
l’exercici democràtic del 9N
i com l’Estat condemna per
promoure el vot i la participació democràtica. Va voler donar un missatge contundent
de suport al govern de la Generalitat, fent referència a la
presència de l’Àngels Chacón,
actualment Directora General d’Indústria, alhora que
tinent alcalde de l’Ajuntament
d’Igualada i a tots els alcaldes
de la comarca, a no tenir por
i a fer possible que els ciutadans puguin votar el dia 1
d’Octubre.

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454
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Una broma de Whatsapp interceptada per la
Guàrdia Civil provoca l’escorcoll d’una imprempta
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Guàrdia Civil va entrar divendres al matí
a la impremta Innovapack del Pla de les Gavarreres,
per fer-hi un escorcoll buscant material relacionat amb
el referèndum. El director de
l’empresa, Llorenç Vilanova,
va explicar a La Veu que els
agents van accedir a l’empresa
preguntant per urnes i paperetes, però en van marxar poc
després sense endur-se res.
La sospita es produïa per una
broma en un grup de WhatsApp dels empleats de la impremta. Els treballadors van
rebre dijous a la tarda un palet
que provenia d’una altra empresa d’embalatges, amb cartonatges de cosmètica, i en el
qual, de broma, posava: “Material per a paperetes i urnes”.
Els empleats van fotografiar
l’etiqueta i la van enviar per
WhatsApp amb comentaris
irònics sobre el paquet.

La policia va entrar a
Innova Pack, al
Pla de les Gavarreres,
pensant-se que hi havia
urnes i paperetes
de l’1-O
Però d’alguna manera, la
Guàrdia Civil va assabentar-se’n i aquest divendres,
amb deu agents i cotxes no
logotipats, va accedir a l’empresa sense cap ordre judicial
i comunicant que volien fer
un registre. Els responsables
de l’empresa, que van permetre l’entrada, els van assegurar
que no van fer cap feina pel
referèndum però tot i així els
agents van obrir igualment
tots els paquets.
A l’exterior de la impremta s’hi
va poder veure des del primer
moment a l’alcalde Marc Castells, que va ser entrevistat per
diverses ràdios nacionals en
directe. Tot i que es va fer una

Innova Pack, divendres al matí, i les capses rotulades “de broma”.

crida per les xarxes socials
i que l’indret es va anar om-

plint de gent, els guàrdies van
marxar al cap de poc temps.

El conseller Carles Mundó (ERC) anima tothom a
participar “d’una gran jornada democràtica”
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Parc del Garcia Fossas
va registrar dijous passat una bona participació de públic en l’acte central
de la campanya del SÍ que va
organitzar ERC a l’Anoia, i que
va comptar amb la presència
del conseller de Justícia del
govern català, Carles Mundó.
A més, l’acte es va fer quan encara hi havia destacats càrrecs
de la Generalitat, militants
d’ERC, detinguts per la Guàrdia Civil, que a l’endemà van
ser alliberats. Per això, als habituals crits d’Independència
o Votarem, es va sentir també
molt el de Llibertat Detinguts.
An l’acte hi van participar
també el diputat d’ERC al
Parlament Roger Torrent i
la senadora Mirella Cortés,
a més de la diputada igualadina Alba Vergés, de notòria
actualitat en les últimes setmanes per haver coordinat
totes les intervencions al
Parlament de la comissió sobre l’Operació Catalunya.
Mundó va fer una crida a que
“s’imposi la serenor, el seny,
perque el que ells volen és la
violència. No ho aconseguiran, farem de l’1-O una gran

jornada democràtica”, deia.
Tots els ponents gairebé no
tenien veu i se’ls notaven
hores sense dormir, després
dels fets dle dia abans, dimecres al vespre, a l’exterior
de la seu del departament
d’Economia de la Generalitat, on hi treballa l’exalcalde
de Jorba i actual portaveu
d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada, Josep Maria Palau.
“El govern central ha decretat,
un estat d’excepció encobert a
Catalunya, però ha de tenir
molt clar que aquest camí que

hem engegat ja fa molt temps
és imparable”, deia Mundó,
qui va assenyalar el president
Mariano Rajoy, l’exministre Jorge Fernández Díaz i el
ministre d’Hisenda Cristóbal
Montoro com a “poca-vergonyes”. Per al conseller “ells
són els responsables d’aquesta
repressió contra Catalunya,
perque tenen pànic a la participació el proper diumenge
1 d’octubre”. Com ja s’ha dit
fins a la sacietat la darrera setmana, la convocatòria de diumenge vinent “ja no va d’in-

El titular de Justícia de
la Generalitat va titllar
Mariano Rajoy, l’exministre Jorge Fernández
Díaz i al ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro de “poca-vergonyes”
dependència sí o no, sinò de
la dignitat i la llibertat de les
persones i els seus drets com
a ciutadans d’un país lliure i
democràtic”.

El moviment escolta
CAU canvia la data de
la “festa dels Passos”
per la convocatòria
del Referèndum

L’Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia
Salvà d’Igualada, més conegut com “CAU”, ha notificat a tots els seus socis que
canvia la data prevista de la
seva “Festa dels Passos”, que
en principi estava prevista el
diumenge 1 d’octubre.
En el correu explica que “enguany, com sabeu, el diumenge de Passos cau en la
celebració del referèndum
d’autodeterminació de Catalunya, i veient la magnitud que
està prenent aquest esdeveniment les últimes setmanes,
hem decidit, a nivell de Consell de Caps, moure la Festa
de Passos una setmana més
endavant. La Festa, per tant,
tindrà lloc el cap de setmana
del 7 i 8 d’octubre”.
La decisió suposa tota una novetat en aquesta entitat, que
mai ha intercedit per un motiu polític o ideològic, i per
això reflexionen en el comunicat sobre aquest motiu. “Com
sabeu, al Cau no eduquem
segons una ideologia política,
i per tant el motiu del canvi no
és fer campanya pel sí o pel no.
El motiu és molt més profund
i molt més essencial: defensar
el dret a la llibertat. L’Escoltisme és un moviment que educa
per la pau, i que predica amb
els valors lligats a la llibertat
d’expressió, a la llibertat de
pensament i al dret a exercir
aquesta llibertat.
Com bé deveu saber, les últimes setmanes s’han vulnerat
aquests drets essencials, i és
per aquest motiu que creiem
encertat canviar el calendari, ja
que els Caps i Quel·les volem
prendre part activa el proper
diumenge 1 d’octubre en defensa d’aquestes llibertats.
En aquest enllaç us deixem el
posicionament pel que fa al referèndum que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, l’entitat
escolta a la qual formem part,
ha publicat a la seva pàgina web:
https://www.escoltesiguies.cat/
noticia/23113/a-favor-de-la-democracia-i-de-la-llibertat-dexpressio”.
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Ràdio Igualada crea unes audioguies gratuïtes sobre
la història de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

A

lguns dels principals
monuments i atractius turístics d’Igualada oferiran, a partir del mes
d’octubre, informació de les
seves característiques i la seva
història que serà accessible a
través dels dispositius mòbils.
El visitant hi trobarà un panell
informatiu amb un codi QR i,
fent-ne la lectura, accedirà al
nou servei d’audioguies Igda.
cat, que també es podrà consultar accedint en qualsevol
moment al web www.igda.
cat. Segons ha explicat la regidora de Turisme, Patrícia Illa,
aquesta eina de difusió del
patrimoni històric i arquitectònic d’Igualada s’emmarca
en el Pla de Turisme d’Igualada, actualment en desenvolupament, i va dirigida a la gent
d’Igualada i comarca, però
especialment a aquells que
visiten la ciutat.

A través del mòbil i
amb codis QR, els visitants de cada indret
poden conèixer
la història de
monuments i edificis
Es tracta d’un projecte de Ràdio Igualada, amb la col·laboració el departament de Turisme de la ciutat d’Igualada.
Segons han explicat aquest 27

de setembre Xavier Dàvila i
Xavier Amat en representació
de l’emissora, la idea va sorgir
de la secció radiofònica sobre
patrimoni arquitectònic que
fa l’historiador de l’art David
Martínez i, a partir d’aquí, es
va buscar una fórmula ràpida
i àgil de poder escoltar aquella informació des del mateix
indret comentat.
Aquesta eina permetrà conèixer, tot parant l’orella, el ric
patrimoni de la capital de
l’Anoia i, per això, posarà a

l’abast del visitant vuit espais
de la ciutat, comentats en tres
idiomes; català, espanyol i anglès. A banda de l’explicació
narrada, també s’hi inclouen
imatges històriques i actuals i
informació d’utilitat, com ara
horaris de visita.
Els monuments inclosos en
aquesta primera fase són
L’Origen d’Igualada i les Muralles, la Basílica de Santa
Maria, la Plaça de l’Ajuntament, la Capella de la Mare
de Déu de Montserrat, la

Igualadina Cotonera, la Llar
del Sant Crist, l’Escorxador
i l’església de Sant Jaume Sesoliveres. Els impulsors de la
iniciativa, però, ja treballen
per ampliar-ne l’abast l’any
2018 amb nou espais més,
entre els quals hi haurà el Cementiri Nou d’Enric Miralles
i Carme Pinós.
La igualadina Instint, que treballa en l’àmbit de l’estratègia
digital, el disseny i la programació, entre altres, ha col·laborat en el projecte.

Demà dissabte, torna la Marató de Donació de Sang a l’Ateneu
l’objectiu d’afavorir la conscienciació de la necessitat de donar sang. Les maratons volen
fer viure l’hàbit de la donació
de sang com una festa familiar
i cívica, de compromís social.
Gràcies a la mobilització, es

REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte 30 de
setembre, de 10 a
22h, al Teatre Municipal de l’Ateneu, Igualada
acull una nova edició de la
Marató de Donació de Sang
organitzada pel Banc de Sang
i Teixits (BST), l’Ajuntament
d’Igualada, l’Ateneu, l’Associació de Donants de Sang de
l’Anoia i MIPS Fundació. En
aquesta ocasió, està dedicada
a la difusió dels grups sanguinis i la importància que tenen alhora de necessitar una
transfusió de sang.
Aquest és el motiu central
de les Maratons de Donants
que s’organitzen aquest 2017
arreu de Catalunya ja que,
segons l’última enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO), quatre de
cada deu catalans no sap quin
grup sanguini té.
Saber el grup sanguini també serveix per conèixer a qui
podem ajudar amb la nostra
sang i de quins grups en podem rebre. Tots les persones
que donen sang reben, passats
uns dies, una carta a casa amb
els resultats de l’analítica de la
donació i el grup sanguini.
El Teatre Municipal de l’Ateneu acollirà activitats durant
tot el dia amb la col·laboració

poden duplicar o fins i tot triplicar les donacions recollides
en una campanya habitual.
Des de l’inici de les maratons,
més de 110.000 persones s’han
solidaritzat activament amb la
donació de sang.

Activitats durant tot el dia

A partir de les 10 i
durant dotze hores,
es podrà donar sang
al Teatre de l’Ateneu,
amb un apretat calendari d’activitats
durant tot el dia
de diverses entitats i comerços d’Igualada. A mesura que
avanci el dia, s’anirà actualitzant el Marcador electrònic
amb els donants que es vagin
comptabilitzant.
“La teva sang diu coses. Comparteix-les”
Amb aquest nou eslògan la
Marató vol posar de relleu la
informació que es pot saber

d’una persona a partir del
grup sanguini, com ara de qui
pot rebre sang, a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir
la seva sang.
Cal recordar que pot donar
sang qualsevol persona que
tingui bona salut i que compleixi les següents condicions:
- Tenir més de 18 anys
- Pesar 50 quilos o més
- No estar embarassada
Per donar sang no cal estar
en dejú.
Al web www.donarsang.gencat.cat es dóna resposta a les
preguntes més freqüents sobre
la donació de sang.
Des de 2002, el BST organitza
maratons de donació de sang
per tot Catalunya. Cada any
se’n fan unes 60. S’hi involucra
tot el teixit associatiu i les institucions dels municipis amb

10:00h Inici de la Marató
Durant el matí:
• Xocolata per als donants
• Presència dels Bombers de
la Generalitat.
Durant tot el dia:
• Sorteig d’una TV TV-LG
LED de 32 polzades, HD Ready, 300HZPMI (gentilesa
de la Mútua Igualadina), entre tots els donants.
• Espai infantil
11:00h La cercavila de la
Marató!, , els Petits Diables
d’Igualada, Mal Llamp i l’Associació Esportiva Hoquei
Línia Igualada! (Sortida des
de la Plaça de l’Ajuntament)
12:00h Acte d’agraïment de
la Marató
12:15h Actuació de dansa
(Companyia de Dansa Espai
d’Arts)
12:30h Actuació de dansa
(Estudi de Dansa i Expressió
Dell’arte).
Durant la tarda:

• Xocolatada per als donants
(Associació de Veïns de Sant
Crist).
16:30-19:00h Passejada amb
carro de cavalls per a la mainada (Antic Gremi de Traginers)
18:45h Actuació de dansa
(Sweet India)
19:00h Actuació de dansa
oriental i tribal (Escola Luna
Mora)
19:30h Actuació de bollywood i dansa polinèsia (Bollywood Igualada)
Serveis
• Refrigeri especial (amb la
col·laboració de comerços
d’Igualada)
• Ticket de pàrquing d’una
hora gratuït (Saba)
• Marcador electrònic (temps
i hora donants)
• Suport en l’organització (Les
dones de les tardes dels dimecres).
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La junta gestora del Club Natació Igualada veu viable l’entitat,
i l’anterior directiva pot acabar als jutjats
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ls números vermells del
Club Natació Igualada
espanten, i el futur de
l’entitat continua essent negre.
Però menys que fa tres mesos.
La raó principal és el titànic
treball de la junta gestora de
l’entitat, que ha intentat treure
fang del desastre en què l’anterior junta directiva va convertir una de les entitats amb més
història de la ciutat. Un pou
amb més fondària del què es
pensava: 70.000€ de deute. La
situació va arribar a ser tan punible que fins i tot els nedadors
no comptaven amb assegurança, ni el club tenia una simple
pòlissa de responsabilitat civil.
El grup que, durant aquest
estiu, ha tingut cura de posar
al dia els números de l’entitat, ha pogut reduir el deute a
59.000€, després de tornar el
que ha pogut als legítims creditors, i de trucar moltes portes.
Dilluns al vespre, va tenir lloc
una assemblea extraordinària
de socis, a les Comes, en les

L’històric club tenia un
deute de 70.000€, que
ha rebaixat en dos mesos a 59.000€, i compta amb uns ingressos
anuals de 72.000€
que es va informar de la situació i es va encaminar el club
cap a unes eleccions on s’haurà
d’escollir una junta directiva
que porti l’entitat. La situació
és tan delicada que ni tans sols
es va poder constituir una junta electoral, perquè només un
soci dels presents va aixecar el
dit. Al final, s’haurà de decidir
per sorteig qui convoca i tutela
el procés electoral...
Entre els deutes més importants, destaquen 6.900€ amb

la Federació Catalana -a tornar fins el 2020-, 9.000€ amb
l’Infinit, 7.200€ de l’edició
del llibre sobre la història del
club, 5.000€ a la Seguretat
Social, 9.500€ amb el Banc
de Sabadell, o 8.500€ de salaris pendents.

Assemblea del CNI, dilluns al vespre a les Comes. Foto: JP

Es va presentar un pressupost
per a la temporada que acaba
d’iniciar, amb uns ingressos
anuals de 72.000€ i unes despeses previstes de 54.000€, amb la
qual cosa es preveu un marge
suficient per anar reduint els
números vermells. La major
part de les despeses són per
als entrenadors del club, que
compta amb 54 nedadors i 67
waterpolistes. La intenció és
aconseguir patrocinadors, més
socis, i no perdre presència en
les competicions.

El portaveu de la junta gestora, David Ramis, explicava que
“creiem que el deute es pot assumir en els propers anys i el
club és viable, hem hagut de
treballar molt dur, perquè

els números no quadraven
per enlloc. La nostra feina
ja s’ha acabat, ara és hora de
convocar eleccions”. Ramis
no va descartar que membres de l’actual junta gestora
presentin candidatura per a
fer-se càrrec del club.

La nova junta haurà de decidir

La nova junta haurà de
decidir si inicia accions
penals contra l’anterior
president i gerent
si inicia accions penals contra
l’anterior president i el gerent
de l’entitat, i civils contra tots
els membres de l’anterior junta
directiva. “En el cas del president i el gerent, ens diuen que
hi ha possibilitats molt fermes
de penes de presó”, es va dir durant l’assemblea.

OBRA NOVA EN VENDA A LA PLAÇA
DEL REI
D’IGUALADA
Propera construcció
de 8 habitatges exclusius
amb amplis espais.
Pisos de 4 habitacions,
dúplexs amb grans terrasses
i un pis de 2 habitacions.
Local comercial, pàrkings
i trasters.
Promotor:

Constructor:

Arquitecte:

Comercialització:

Informació i vendes:

T. 93 803 43 40
Plaça de la Creu, 2, Igualada / www.finquesrambles.com

Segueix-nos a facebook
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Les obres de l’ampliació de les pistes poliesportives
de les Comes començaran la propera primavera
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament ha informat aquesta setmana
que aquest mes finalitzarà el projecte executiu del
futur pavelló poliesportiu del
complex de Les Comes, que
consistirà en una ampliació
de les actuals “pistes exteriors”,
que tenen molta demanda per
part de les entitats esportives.
El projecte es farà en el marc
de la candidatura per ser Ciutat
Europea de l’Esport l’any 2019.
El futur edifici s’ubicarà a la
part superior del complex,
on ara hi ha l’skate parc –que
serà reubicat– i annexa a les
quatre pistes poliesportives
ja existents al c/ Carles Riba.
D’aquesta manera, es vol respondre a la creixent demanda
d’espais de pràctica esportiva
per part dels clubs de la ciutat
amb una infraestructura moderna i funcional.
El pavelló que s’ha projectat
contempla els estàndards que
estableix el Consell Català de
l’Esport, amb pistes de futbol
sala, handbol, bàsquet i voleibol de dimensions reglamentàries i una alçada de sostre
de 7 metres. A peu de carrer
comptarà amb vestidors, despatxos de gestió i serveis públics i, a una alçada de 2,70
metres sobre el carrer, hi haurà les pistes, una graderia amb
capacitat per 275 espectadors,
els vestidors i els magatzems.
Serà un edifici d’arquitectura
lleugera, amb molta llum natural, plenament accessible,
comunicat amb els pavellons
colindants i alimentat per una
caldera de biomassa. La previsió és licitar les obres durant
el quart trimestre d’aquest any
2017, començar-les a l’inici de
l’any vinent i que la instal·lació
pugui estar operativa durant la
primavera de 2019. El pressu-

Les obres s’acabaran a
inicis del 2019,
costaran 2,4 milions
d’euros i preveuen una
sala amb tres pistes,
calefacció amb
biomassa i una graderia per a 275 persones
post per a la seva construcció
és de 2,4 milions d’euros.
L’alcalde Marc Castells i el
tinent d’alcalde de Vialitat,
Jordi Pont, van presentar dimecres aquest projecte. Alhora, es va informar que abans
de l’estiu també estarà acabat
el nou aparcament gratuït del
poliesportiu -davant de la piscina-, amb capacitat per a 150
places. La inversió total que
es farà a la zona esportiva de
les Comes -al poliesportiu i al
camp de futbol- superaran els
7 milions d’euros.
L’Ajuntament d’Igualada, des
de les seves regidories de Qualitat Urbana i Esports, va iniciar l’any 2016 el Pla Integral
de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals. Té per objectiu posar al
dia les instal·lacions esportives
municipals, en molts casos envellides pel pas de les dècades
i pels milers d’usos anuals, renovant-les i ampliant-les per
a assolir també la distinció de
Ciutat Europea de l’Esport
l’any 2019, un segell que atorga la Federació de Capitals i
Ciutats Europees de l’Esport
(ACES Europe), d’acord amb la
Comissió Europea.
La de Ciutat Europea de l’Esport és una designació que reconeix les polítiques esportives
locals que contribueixen a millorar el nivell general de salut
dels seus habitants, a través de
la cultura de la salut, l’exercici

Vistes virtuals del nou pavelló annexe de les Comes.

i l’activitat física, la transmissió de valors com el joc net i
l’enfortiment del sentiment
de pertinença a la comunitat.

Aquest reconeixement implica
una major visibilitat internacional per les ciutats distingides,
l’intercanvi d’experiències i ini-

ciatives amb altres municipis
reconeguts i l’accés a diferents
subvencions de la Unió Europea en l’àmbit esportiu.

Oberta la convocatòria per demanar ajuts per a joves
emprenedors acollits al Programa de Garantia Juvenil
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts, 26 de setembre va sortir la convocatòria referent a
l’ORDRE TSF/181/2017, de 27
de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions
per afavorir l’autoocupació de
joves inscrits al programa de

Garantia Juvenil (DOGC núm.
7424, de 1 d’agost de 2017).
Es tracta d’un ajut econòmic
per tal de facilitar la inserció
laboral de les persones joves
menors de 30 anys acollides al
Programa de Garantia Juvenil,
mitjançant l’autoocupació.
Per a aquesta convocatòria hi
ha una línia A: a joves acollits
al Programa de Garantia Juve-

nil que es donin d’alta com a
treballadors autònoms.
El termini de presentació de
sol·licituds, que es farà de
forma telemàtica, començarà a partir de dimecres 27 de
setembre fins al dia 10 d’octubre. L’import de la subvenció
serà de 9.100,00 euros per a
persones joves inscrites a la
Garantia Juvenil que roman-

guin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al
RETA o règim alternatiu.
Podeu consultar la convocatòria i les bases en els següents
enllaços: Bases convocatòria
L.A 2017 Convocatòria Garantia Juvenil Línia A 2017
La Garantia Juvenil és una
iniciativa d’ocupació europea
per a reduir l’atur juvenil im-

pulsada a Catalunya a través
del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC). Els interessats/es us podeu inscriure
a l’Oficina Jove de l’Anoia enviant un correu electrònic a
garantiajuvenil@anoiajove.cat,
enviant un missatge de Whatsapp al 679.964.669 o bé trucant
al 93.805.15.85 ext4 i demanar
cita prèvia.
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La Generalitat fa un pas endavant per a que l’Adoberia Bella
sigui seu del Centre Europeu de la Pell de Qualitat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Comissió de Política
Territorial i Urbanisme
de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori
i Urbanisme, Agustí Serra, ha
aprovat aquesta setmana el pla
que permetrà la instal·lació a
Igualada del Centre Europeu
de la Pell de Qualitat, annex a
l’actual Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada.
El nou museu ocuparà les
antigues Adoberia Bella i
Adoberia Bernades, situades
en la cantonada del Camí del
Rec amb el carrer doctor Joan
Mercader i que s’han rehabilitat i adaptat a la nova funció.
Les adoberies estaven qualificades per a usos industrials
i ara la Comissió ha aprovat
la seva requalificació com a
equipaments públics.
Així es podrà completar l’illa
on s’ubica el Museu de la Pell
i Comarcal, seguint l’estratègia
de l’Ajuntament de recuperar i
regenerar el patrimoni industrial del barri del Rec i potenciar la projecció de la indústria adobera del municipi.
Aquesta aprovació suposa un
pas definitiu en la conversió
d’aquests espais en un referent
públic per a un dels sectors
tradicionals de la ciutat i un
dels que més i millor ha sabut
reinventar-se davant l’amenaça de la crisi econòmica que
es va iniciar el 2008. A més, ha
comptat amb el suport inequívoc del govern municipal, que
ha apostat d’una forma decidida per incrementar el valor
del sector dels curtits a Igualada dotant-lo d’eines per a la

recerca i la innovació, buscant
convertir-lo en un referent europeu en pell de qualitat.
Els adobers d’Igualada tenen
més de set segles de trajectòria
en el tractament de pell i avui
són reconeguts arreu, exporten el 80% de la seva producció a les principals marques
del món de luxe, tant a Europa
com a Àsia i Amèrica. Actualment, a la ciutat hi ha actives
una trentena d’adoberies que
donen feina a més de 1.200
persones, que produeixen
100.000 kg de pell tractada i
facturen en conjunt uns 170
milions d’euros anuals.
Dos edificis bessons
Recordem que el conjunt arquitectònic que esdevindrà
Centre Europeu de la Pell de
Qualitat el formen dos edificis
bessons, les adoberies J. Bella i
Bernades, amb una façana davantera al carrer del Rec i una
façana posterior al pati del
Museu de la Pell d’Igualada.
Es tracta de dues estructures de propietat municipal,
adquirits respectivament els
anys 2013 i 2007, de tres plantes i amb una superfície total
de 1.060 metres quadrats. El
primer edifici es va començar
a aixecar a finals del segle XIX
i, amb successives ampliacions
es va constituir, a començament del segle XX, el conjunt
que avui es pot apreciar.
Obeeixen a una tipologia
típica d’adoberia pròpia del
barri del Rec, amb arquitectura modesta i responent
més als criteris funcionals
que exigia aleshores la seva
activitat industrial, que no
pas a criteris estètics.

Interior de l’Adoberia Bella.

L’Adoberia Bella és la seu del Gremi de Curtidors i el referent d’aquest sector industrial a la ciutat.

ERC i CUP incorporen nous consellers
al Consell Comarcal de l’Anoia

Meritxell Umbert.
REDACCIÓ / LA VEU

M

eritxell Humbert
Figueras (Vilanova del Camí, ERC)
i Pere Masana Nadal (Pujalt,
ERC) van prendre possessió com a nous consellers del
Consell Comarcal de l’Anoia al
ple de dimarts 26 de setembre.

Pere Masana.

Sílvia Rotger.

Meritxell Humbert substitueix
Cristina Mas -alcaldessa dels
Prats de Rei- com a consellera d’Obres i Habitatge, i Pere
Masana pren el lloc de Jaume
Gorrea -de Cabrera d’Anoiaal capdavant de Camins rurals
i Prevenció d’incendis. Ambdós consellers han deixat el
càrrec per acord de govern.

Les incorporacions de Humbert i Masana se sumen a la
de Silvia Rotger Gomila (CUP,
Masquefa) el mes de maig passat, en substitució de l’igualadí
Albert Mateu Martínez que va
deixar el càrrec per motius
personals. El Consell compta amb un govern bipartit del
PDeCAT i ERC.

Acord d’Unesco Igualada amb
el Parc Àudiovisual de Catalunya

Miquel Segura, representant del Centre Unesco d’Igualada, i Cristina Bradner, gerent del Parc
Audiovisual de Catalunya, van signar recentment un acord de col.laboració, en el marc de la candidatura de Terrassa, que acull el Parc, com a “Ciutat Creativa”.
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La Fundació Bofill tria un projecte d’innovació
educativa amb participació anoienca
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Fundació Bofill ha
seleccionat un projecte
d’innovació educativa
amb participació anoienca
per al seu programa Fem Educació. En la proposta hi participa el col·lectiu disseny=igualada i l’estudi Quartada
de la Cooperativa Integral de
l’Anoia, i porta per nom (des)
vestint aliments.
El recorregut i la naturalesa dels aliments
Conèixer la distància que ha
recorregut un producte fins
arribar a les nostres mans, saber si és de comerç just o no, si
és de temporada... són alguns
dels indicadors del joc (des)
vestint aliments, un projecte
de l’Associació (des)vestint
aliments que vol promoure, a
través de l’Art i l’educació, el
pensament crític en relació a
allò que mengem.
Durant un any, gràcies a la
col·laboració de diferents
persones i col·lectius d’artistes i pedagogs, s’han desenvolupat diferents accions
artístico-didàctiques orientades a reflexionar sobre la traçabilitat dels aliments: la distància i les condicions de la
seva producció, el malbaratament, la cadena de subministrament i els seus processos,
les diferents reivindicacions
i moviments socials que han
existit i existeixen al voltant
del món agroecològic, etc.
Tots els continguts de la iniciativa, premi Llaurant Barcelona 2016, s’elaboren amb
llicència Creative Commons
de reconeixement d’autor,
perquè puguin tenir la màxima difusió.

btt rigida

a partir 150€ mes

btt doble suspensio
a partir 200€ mes
12 quotes sense
interessos

En la proposta hi
participen des de
l’Anoia el col·lectiu
disseny=igualada i
l’estudi Quartada de la
Cooperativa Integral de
l’Anoia, i porta per nom
(des)vestint aliments

Un joc i una audioguia
permetran, entre d’altres coses, conèixer com
són i de quina manera
arriben els aliments a
les nostres mans
El projecte (des)vestint aliments, vol impulsar el joc (des)
vestint aliments, amb l’objectiu
de promoure els valors del projecte a través d’un nou format,
el joc, amb caràcter intergeneracional i pensat per ser un
espai de trobada entre família
i escola. A més del joc, a través
de la campanya també volem
promoure la creació d’una audioguia que permeti un nou
format més inclusiu.
Joc i audioguia
L’estudi de disseny Quartada,
membres de la Cooperativa
Integral de l’Anoia i del col·
lectiu disseny=Igualada i la
dissenyadora, Sara Lorite, realitzaran el joc i l’audioguia,
respectivament.
Un dels impulsors del projecte, l’anoienc Ricard Espelt, ha
indicat que “per recompensar
les persones que participeu
a la campanya, a més del joc,
us oferim una cistella de productes agroecològics de la
cooperativa Quèviure, una
bossa que dissenyarem amb la
plataforma de cooperativisme
agroecològic Katuma i l’obra
de teatre “Queviures”, de la
companyia deParranda, que
recupera l’encant de les botigues de tota la vida, fomentant
els bons hàbits alimentaris. A
més, en cas de ser necessari,
enviarem totes les recompenses a través de la cooperativa

de la importància d’un consum responsable, fomentant
un pensament crític.
- Informar sobre els beneficis socioeconòmics locals
derivats de la promoció dels
circuits curts de comercialització i l’agroecologia.
- Conscienciar de la importància de la producció i
consum agroecològic, amb
l’objectiu d’evidenciar les connexions ambientals, socials i
polítiques.
- Assumir una visió holística
que faciliti la pedagogia en
relació al consum.
- Participar en la consolidació
i divulgació de l’Economia
Social i Solidària.
Actualment, el projecte és en
campanya de microfinançament: https://ca.goteo.org/
project/des-vestint-aliments

Trèvol, pionera en ecomissatgeria”.
(des)vestint aliments també
ha esdevingut una associació, amb la intenció de poder
continuar abordant projectes
nous vinculats al consum responsable, els circuits curts de
comercialització, l’agroecolo-

gisme i en el marc de continuar sumant esforços i persones.
Els fins de l’associació són:
- Contribuir a la consolidació
d’un model de consum més
sostenible basat en principis
de sostenibilitat ecològica,
econòmica i de justícia social.
- Conscienciar la ciutadania

Fem Educació
Fem Educació acull i dóna
suport a 13 projectes d’innovació educativa que, des del 7
de setembre, cerquen finançament. La Fundació Bofill, mitjançant la fórmula del matchfunding, duplicarà la quantitat
de diners que aconsegueixi cadascun dels projectes a través
de la campanya.
Més informació a:
desvestintaliments.cat

carretera

btt

e-bikes

ciutat

aparells de fitness
.

IGUALADA | 17

Divendres, 29 de setembre de 2017

Igualada se suma aquests dies
a la Setmana Europea de l’Esport
REDACCIÓ / LA VEU

F

ins al 30 de setembre se
celebra la Setmana Europea de l’Esport, una
iniciativa engegada el 2015
per la Comissió Europea, amb
la voluntat de promoure l’esport i l’activitat física a tot el
continent.
El tema central de la campanya és “#BeActive”, amb el què
s’anima tothom a romandre
actiu durant aquests dies i al
llarg de tot l’any. El departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada s’hi suma
aquest 2017 i anima les entitats, clubs i ciutadania a prendre-hi part, alhora que recorda
la importància i els beneficis
per la salut de la pràctica esportiva regular i de mantenir
una vida activa. L’àmbit d’actuació de la campanya aquest
any se centra específicamen-

ten l’entorn educatiu, el lloc
de treball, les activitats a l’aire lliure i els clubs esportius i
gimnasos.
Des del departament d’Esports es convida tots els organitzadors d’activitats esportives de la ciutat, ja siguin
competitives o de lleure, a
accedir al web www.esportigualada.cat, on podran trobar
la informació necessària per a
sumar les seves iniciatives al
calendari de la Setmana Euro-

pea de l’Esport. Algunes de les
activitats que es duen a terme
a Igualada al llarg d’aquesta
setmana són el 7è Torneig de
Pàdel Comarcal, el 12è Open
Frontennis Molí Nou, la formació per tècnics aquàtics i
la 16a Triatló Infantil d’Igualada. A més, es proposa a tota
la ciutadania, fins el dia 30 de
setembre, penjar a les xarxes
socials les fotos i vídeos practicant esport amb els hashtags
#BeActive i #esportcat.

Apinas inicia un cicle de conferències
en ocasió del seu 50è aniversari
REDACCIÓ / LA VEU

E

n ocasió del seu 50è
aniversari, l’entitat Apinas d’Igualada ha organitzat un interessant cicle de
conferències, que s’iniciarà la
setmana vinent i durarà tot el
mes d’octubre. Les xerrades es
faran a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Cal Font, i
són obertes a tothom.
Així, el proper dimarts 3 d’octubre, s’iniciarà el cicle, a 2/4 de
7, amb la conferència Família i

discapacitat, a càrrec d’Eduardo Brignani; el dimarts 10
d’octubre, també a les 18.30 h,
s’exposarà el documental sobre
els 50 anys d’Apinas i es farà un
posterior col·loqui.
El dimarts 17 d’octubre, a les
18 h, es parlarà d’Àlbums, lli-

bres i contes il·lustrats: el valor
de la literatura pels més petits, a
càrrec de Montse Colilles i Mariona Trenchs.
El dimarts 24 d’octubre, a les
18.30 h, les xerrades continuaran amb el tema de la Discapacitat intel·lectual amb malaltia
mental, a càrrec del Dr. Tomàs
Castelló. Finalment, el cicle
acabarà el dilluns 30 d’octubre,
a les 18.30 h, tractant l’Envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual, a càrrec de
Marisol Matamoros.

La Síndica d’Igualada signa un manifest
en favor dels drets democràtics
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Síndica d’Igualada,
Rosa Sánchez, ha signat un manifest al costat d’altres defensors locals de
tot el país. Diu el següent:
“El nostre rebuig cap a qualsevol tipus d’acció clarament
contrària als drets fonamentals recollits constitucionalment i estatutària, i que pugui
ser antagònica al que recullen
els tractats internacionals ratificats pel propi Estat espanyol,
com ho són la Declaració Universal dels Drets Humans de
1948 i el Conveni Europeu de
Drets Humans.

És per això que la crida a declarar de càrrecs electes, així
com la retenció de treballadors públics i privats, creiem
que no afavoreixen en absolut al diàleg. Considerem que
aquestes mesures posen en
perill, directament, les llibertats d’expressió i d’informació,
quan resulta que aquests drets
són les bases que han de sostenir qualsevol model polític
democràtic, això sense entrar
a valorar que tota acció judicial, així com qualsevol acció
encaminada a combatre fets
delictius, ha d’esta inspirada
pel principi de proporcionalitat, tal i com queda recollit

en l’art. 5è del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La defensa dels drets és la
funció més bàsica que compartim els Síndics, les Síndiques, els Defensors i les Defensores locals de Catalunya;
per tant, condemnem qualsevol acció que pugui impedir l’exercici ple d’aquests
drets, i manifestem públicament que seguirem treballant per garantir-los.
Respectem la pluralitat social,
però volem expressar la importància que tenen els drets
aconseguits amb molts esforços per aquelles persones que
ens han precedit”.

Matinal de l’Associació
d’Esclerosi Múltiple
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació d’Esclerosi
Múltiple a l’Anoia, organitza la seva matinal de
tardor, amb una visita a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, conjunt modernista situat
a Barcelona i que fou projectat
per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
Serà el dissabte 21 d’octubre,
amb sortida a les 8.15 h. de
Vilanova del Camí, des del col·
legi Marta Mata, i a les 8.25 h.
des de l’Estació d’Autobusos
d’Igualada. El preu, amb visita
guiada, és de 9€ per persona.
L’Associació és fa càrrec del
desplaçament i del seu cost. La
visita té una durada d’1 hora i
quart, vol dir que si tot va bé,
entre dos i tres quarts de dotze,
es tornarà a casa.
Hi ha 50 places, però cal que
confirmeu la vostra assistència el més aviat possible per tal

de poder fer el pagament de
la reserva. En el supòsit de no
ser un mínim de 30 persones,
la sortida és cancel·laria. Us
podeu inscriure per correu: aemanoia@gmail.com, o truqueu
al 609109777 (Dolors). Podeu
fer reserva fins a l’11 d’octubre.
L’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau és un conjunt modernista va ser construït entre
1902 i 1930 en dues fases: la
primera, duta a terme per ell
mateix entre 1902 i 1913, consta de tretze edificis modernistes; la segona, realitzada pel
seu fill Pere Domènech i Roura
a partir de 1920, compta d’uns
altres sis edificis d’un modernisme moderat, així com d’altres construccions posteriors.
Tot i no haver-se desenvolupat
íntegrament tot el projecte original la seva notorietat ha estat
reconeguda amb diversos premis. És Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
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ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Montoro reconeix dèficit fiscal de quasi 10.000 milions/any a CAT.
Per Generalitat, amb metodologia rigorosa, són 15.000 (40 milions/dia)

Quan es comença,
el caos no importa,
només ens mou l’objectiu.

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
Se tiende hacia el oligopolio, hacia la concentración.

Una innovació pot consistir
en la introducció d’un sol i
únic canvi important o d’una
sèrie de petits canvis progressius que junts constitueixen
un canvi significatiu.

La selecció de personal:
“És un procés de
coneixement mutu”.

EDUARD GRAELL

PILAR PRAT

TERESA CODINA

TERESA CODINA
SAF GESTIÓ EMPRESARIAL
teresa@gestioempresarial.cat
VOLEM EMPRENDRE .....
PER ON COMENCEM?

Q

Signem tots la petició: demanem a Europa + coratge polític i exigim
respecte pels drets fonamentals i la democràcia.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

uan s’inicia un projecte, els emprenedors fan de tot. No hi ha horaris ni caps
de setmana i falten hores el dia, però
així ha de ser. Hem de ser conscients
que la capacitat física de les persones té un límit i
aquest ritme no és pot seguir per sempre i l’empresa
ha de créixer un cop s’ha posat en marxa.
Quan es comença, el caos no importa, només ens
mou l’objectiu. Però en el moment de creixement, el
caos potser el nostre pitjor enemic, esgotar-nos físicament i paralitzar el creixement de l’empresa.
S’han de fer les coses ben fetes, ens hem d’organitzar
de manera eficient, formar-nos i formar als treballadors, fixar procediments y controlar resultats.
Aquesta organització ha de ser EFECTIVA: per
aconseguir els objectius. EFICIENT: per obtenir els
millors resultats amb els mínims recursos. SEGURA: garantint que els recursos de què disposa l’empresa estan ben custodiats i no s’adquireixen compromisos que no corresponen.
L’efectivitat acostuma a ser la prioritat. S’ha de
fer arribar al client el producte o servei tal com
l’hem definit en la proposta de valor.
L’eficiència és fàcilment acceptada. S’han de fer
les coses invertint els mínims recursos. Aquí les
claus són l’ordre, la comunicació, la formació i
l’ús de les tecnologies.
L’assegurar els actius i limitar les obligacions (control intern) és la part que moltes empreses van més
coixes i és necessari per a garantir que l’empresa no
perd actius de manera innecessària. Els principals
actius d’una empresa són el seu immobilitzat: terrenys, edificis, mobiliari, maquinària, vehicles....
Al principi són pocs i controlables, però quan l’empresa creix es fa necessari un sistema de control de
l’immobilitzat. En segon lloc tenim les existències.
És vital una bona gestió de magatzem per saber en
tot moment quantitats i preu del que tenim. I per
últim la tresoreria que ha de comportar control i
transparència. L’obtenció de comprovants de totes
les operacions i la participació de diferents persones de manera que la informació sigui creuada,
serà clau per evitar errors o fraus.
Tot això amanit amb un toc d’il·lusió i molta actitud,
segur que podem arribar allà on ens proposem.

T. CODINA

E. GRAELL

P. PRAT

EDUARD GRAELL
Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

H

QUÈ VOL DIR INNOVAR?

i ha conceptes de moda que de tant repetir-los ens hi familiaritzem encara que no
sapiguem massa bé què volen dir. Aquest
és el cas del terme “Innovació”. En els últims anys s’ha parlat molt sobre la importància de la
innovació... Sembla que la innovació ho ha de canviar
tot i que ha de marcar el futur de la nostra societat.
Està canviant el model d’empresa, el model educatiu, i
el nostre dia a dia. Però què és realment la innovació?
Què vol dir realment innovar?
Segons el manual d’Oslo de la OECD aquesta és la
definició d’innovació:
Una innovació és la introducció d’un nou, o significativament millorat, producte (bé o servei), d’un procés,
d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode organitzatiu, en les pràctiques internes de l’empresa,
l’organització del lloc de treball o les relacions exteriors.
De la definició anterior es desprenen vàries idees. La
primera és que innovar no és el mateix que inventar o
investigar. Per parlar d’innovació hi ha d’haver una introducció al mercat de la idea que tinguem en ment.
És a dir, si inventem un nou producte i per motius de
rendibilitat econòmica no l’acabem traient al mercat,
no es considera que haguem innovat. Haurà quedat en
recerca, desenvolupament, coneixement, I+D (un altre
terme molt de moda)...que potser podrem aprofitar
més endavant per treure altres productes, però que de
moment no ens ha generat cap valor ni rendiment.
Una segona idea que podem extreure de la definició
són els quatre tipus d’innovació existents: Innovació de
Producte, Innovació de Procés, Innovació de Màrqueting i Innovació d’Organització. Per tant, tan innovado-

ra és una empresa que treu un producte que revoluciona
el mercat, com Apple amb l’smartphone; com la que busca nous canals de distribució, com telepizza i el servei a
domicili; o la que optimitza els processos de producció,
com Zara amb la capacitat d’escurçar els temps de producció i distribució de la seva roba.
Finalment, una ultima idea que es desprèn de la definició
és la distinció entre Innovació Incremental o Disruptiva.
Una innovació pot consistir en la introducció d’un sol i
únic canvi important o d’una sèrie de petits canvis progressius que junts constitueixen un canvi significatiu.
Quan es parla d’innovació moltes vegades es fa referència a la innovació tecnològica, però com hem vist, aprofitar les noves tecnologies per treure productes al mercat
només és una de les formes d’innovar. No fa falta tenir
grans centres d’I+D per innovar. Qualsevol empresa per
petita que sigui, pot introduir petits canvis de gestió, d’organització interna, de comunicació, de millora del servei... que es poden considerar innovacions. Potser sense
saber-ho estem sent més innovadors del que pensàvem,
i és que són aquestes ganes de millorar i de respondre a
les necessitats canviants dels clients el que defineixen una
empresa innovadora. En el fons, encara que la definició
no ho digui, la innovació és una actitud.

PILAR PRAT JORBA
Psicòloga. Núm colegiada 18704
pilarpratjorba@gmail.com
LA SELECCIÓ DE PERSONAL:

S

ovint es veu la selecció de personal només des la perspectiva del qui cerca un
nou col·laborador. Com si s’anés al mercat per triar, remenar i acabar comprant
el que creu el millor pel que s’està disposat a pagar.
I no és així. És un procés de coneixement mutu.
I el resultat ha de fer possible que ambdues parts
se sentin satisfetes, perquè la col·laboració sigui
llarga i fructífera. Per això s’ha d’afrontar des de
la transparència. I les entrevistes són essencials.
S’ha de tenir ben clar què vol realment l’organització. Lamentablement no sempre s’explica amb
claredat, ni tampoc es concreten els objectius
que es volen assolir. Després s’ha de fer el guió
de l’entrevista per no deixar-se res del què volem
aclarir, explicar i preguntar. Si es pot, va molt bé

ajudar-se amb tests psicològics. Així hi haurà més garanties de que el
candidat s’adapti a l’entorn on ha de treballar, sabent el perfil dels qui
tindrà a l’entorn. I ajuden molt tècniques com la grafologia o la psicomorfologia. L’empresa també ha de tenir preparades les respostes,
que el bon candidat segur que farà abans de decidir incorporar-s’hi.
És doncs un procés de gran importància, ja que no només és important el “feeling” que es genera entre persones, sinó que ha de permetre assegurar que les competències del candidat, els valors i plans de
l’empresa estan en sintonia.
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Decidim Igualada,
molt crític amb el
govern de Marc Castells
pel nomenament de
càrrecs de confiança
Decidim Igualada se suma a
l’onada de rebuig que ha pro·
vocat l’últim nomenament de
càrrecs de confiança del go·
vern de Marc Castells que ha
fitxat els alcaldes de Castellolí
i Veciana, Joan Serra i Jordi
Servitje, respectivament.
Falta de transparència
i comunicació
La plataforma de confluència
ciutadana retreu a l’Ajunta·
ment la falta de transparèn·
cia i comunicació una altra
vegada sobre aquest tema, i li
demana per ètica que almenys
limiti els seus salaris per ocu·
par els càrrecs públics que
ocupen.
Decidim Igualada no com·
parteix la suma de càrrecs de
confiança de l’actual govern
que és el que més n’ha acu·
mulat. I sobretot, critica que
s’hagin nomenat dos alcaldes.
Joan Serra, de Castellolí, i Jor·
di Servitje, de Veciana, s’ocu·
paran de captació d’inversi·
ons i de promoció turística
amb retribucions anuals de
50.000 euros cada un.
El regidor de la plataforma,
Dario Castañé, es fa ressò del
malestar del seu grup i afirma
que és una retribució que “ens
sembla excessiva”. Decidim
Igualada té un codi ètic que
apliquen els seus càrrecs i que
limita els sous a dues vegades
el salari més baix a l’Ajunta·
ment com a retribució neta
mensual màxima, incloent-hi
dietes. En el cas dels nous càr·
recs això suposaria uns 35.000
€ anuals aproximadament.
Decidim Igualada també en·
tén que els dos alcaldes “hau·
rien de renunciar a qualsevol
compensació econòmica per
la seva ocupació com batlles
mentre estiguin pluriempleats
a l’Ajuntament d’Igualada”.
A part de la limitació de
sous, el codi ètic de Decidim
Igualada també exigeix la no
duplicitat de càrrecs i la re·
núncia dels càrrecs públics a
regals i privilegis.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

La UEA signa un acord amb Centrem per
ampliar serveis d’internacionalització
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia i el Centre Me·
tal·lúrgic (CENTREM)
han firmat un conveni de col·
laboració per oferir als asso·
ciats de la UEA els serveis del
pla de promoció internacio·
nal que ofereix el Centrem, i
així ampliar els serveis d’in·
ternacionalització de la pa·
tronal empresarial anoienca.
El Centre Metal·lúrgic, associ·
ació patronal de les empreses
del sector metal·lúrgic, dispo·
sa d’un ampli pla d’internaci·
onalització, un dels objectius
del qual és el d’endegar polí·
tiques d’internacionalització
estructurades sectorialment
que donin resposta a les ne·
cessitats de l’entorn competi·
tiu actual dels diferents sec·
tors, ja sigui actuant en els
sectors o segments de negoci
amb potencial de creixement
o incidint en els elements in·
ternacionals que condicionen
la cadena de valor per contri·
buir a la competitivitat de les
empreses.
El CENTREM, tot i ser una
associació del sector metal·
lúrgic, ofereix el servei in·

ternacional a qualsevol tipus
d’empresa i sector econòmic.
En aquest sentit, els serveis
dels quals podran benefici·
ar-se totes les empreses as·
sociades a la UEA engloben
des de missions comercials a
participació agrupada a fires,
entre altres.
També es té previst oferir un
assessorament presencial a
les empreses anoienques que
ho sol·licitin, mitjançant un
consultor/a especialitzat/da
que atendrà les consultes de
les empreses interessades,
a les pròpies oficines de la
UEA, una vegada al mes.

Aquest acord es fruit de les
accions que s’estan portant
a terme des de la Comissió
Internacional de la UEA, que
va renovar les seves línies de
treball al 2016. Un dels ob·
jectius que es va marcar és
reforçar les aliances estratè·
giques amb d’altres entitats
i organismes que siguin un
referent dins del camp de
la internacionalització de
l’empresa i això s’està acon·
seguint mitjançant convenis
de col·laboració com el del
Centrem o el de la Cambra
de Comerç, firmat al març
de 2016.

Exposició de Mans Unides
REDACCIÓ / LA VEU

D

ins el marc de l’Oc·
tubre Solidari or·
ganitzat per Igua·
lada Solidaria, Mans Unides
d’Igualada portarà a terme un
any més la mostra solidaria,
on hi haurà manualitats re·
alitzades per voluntaris i pro·
ductes provinents de països
del tercer món.

Serà als locals de la Parròquia
de Santa Maria, des del dia 4
fins el 15 d’octubre, en horari
de dilluns a dissabte de 2/4 de
7 a 2/4 de 9 del vespre i diu·
menges i el dia del Pilar de 2/4
de 12 a 2/4 de 2 del migdia.
Amb la vostra col·laboració
faran possible el finançament
del projectes que du a terme
l’entitat. Sou tots convidats a
venir a l’exposició que inaugu·

Es necessita

pastisser amb experiència
jornada completa
a Igualada.
Interessats enviar CV a:
classificatsveuanoia@gmail.com

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

L’11 d’octubre, Dinar
UEA sobre la
importància dels valors
en el lideratge

raran el dijous dia 5 d’octubre
a les 7 del vespre.

El proper 11 d’octubre, a la 1
del migdia, tindrà lloc al Res·
taurant Sesoliveres una nova
edició del Dinar UEA, en
aquesta ocasió sobre “La im·
portància dels valors en el li·
deratg”, a càrrec de Carme Gil,
Màster Executiu en Direcció
de Recursos Humans i Màs·
ter en Lideratge i Coaching
Organitzacional per EADA.
Dirigeix el Servei de Coac·
hing d’EADA i el Programa de
Desenvolupament de Liderat·
ge que organitza la UEA.
El preu de soci són 20 € / No
soci 25 €. Pagament en efectiu
al mateix restaurant. Més in·
formació per inscripcions a la
UEA 93 805 22 92

Taller gratuït
de Patchwork al Casal
del Passeig
Al Casal del Passeig, de la
Generalitat de Catalunya, al
Passeig Verdaguer,67, us es·
peren per iniciar el curs de
patchwork, per aprendre a
fer aquest tipus de labors tant
entretingut i vistós. Cada di·
marts de 17.30 a 19 hores, del
3 d’octubre al 28 de novembre.
El taller és gratuït i el material
va a càrrec del participant.
Apunteu-vos per telèfon
938033312 o presencialment
al Casal. Places limitades.

Des de l’Associació d’Esclerosi Múltiple, us convidem a
la nostra matinal de tardor. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, conjunt modernista situat a Barcelona i que
fou projectat per l'arquitecte Lluís
Domènech i Montaner.

Dissabte 21 d’octubre
Sortida de Vilanova del Camí 08:15h
(col·legi Marta Mata)
Sortida d’Igualada 08:25h (Estació Hispano)
Visita Guiada 9,00€ per persona
L’Associació es fa càrrec del desplaçament i del seu cost.
Hem d'estar allà a 3/4 de 10h, la visita té una durada d'1
hora i quart, vol dir que si tot va bé, entre dos i tres quarts
de dotze haurem acabat i ja podem tornar a casa.
Tenim 50 places, però cal que confirmeu la vostra
assistència el més aviat possible per tal de poder fer el
pagament de la reserva. En el supòsit de no ser un
mínim de 30 persones, la sortida es cancel·laria.
Per poder reservar la plaça cal enviar
un correu aemanoia@gmail.com
o trucar al
609 109 777
amb les següents dades:
Nom i cognoms, DNI, Telèfon i número de participants
Podeu fer reserva des del 29 de setembre a l’11 d’octubre.
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Vilanova participa en un programa d’immersió
político-tècnica en matèria d’innovació local
VILANOVA DEL C. / LA VEU

R

epresentants polítics
i tècnics de diferents
ciutats de Catalunya
i Espanya adherides a la Red
Innpulso, es van donar cita
dilluns a Terrassa. Des de primera hora del matí participen
en diferents activitats relacionades amb la innovació local.
Vilanova del Camí també hi
està representada en la figura
del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Francisco Palacios i de la tècnica de
l’àrea, Míriam Codina.
L’Alcalde d’Èrmua, Carlos
Troika, i el tinent d’alcalde
de Cultura, Innovació i projecció de la ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu
Aguado, van obrir el programa. Tot seguit, els representants de les ciutats participants presentaven, en tan sols
dos minuts, els seus projectes
i l’àrea d’especialització local
que estan treballant.
Vilanova aposta per un canvi de model energètic
En el seu torn d’intervenció,
Francisco Palacios va par-

lar d’eficiència energètica i
apuntava les línies estratègiques del govern local per
fer possible un canvi de model energètic a Vilanova del
Camí. Un canvi que passaria
per la substitució progressiva
de les més de 2.200 lluminàries actuals a la via pública,
la majoria de vapor de sodi,
per altres de tipus LED, “amb
una major eficàcia lluminosa
i major rendiment”.
A banda de millorar el rendiment i l’eficiència, Palacios
assegurava que el canvi de
model implicaria un estalvi
econòmic important i donava xifres. Actualment es consumeix més d’un milió i mig
de kw/h, mentre que la nova
lluminària reduiria el consum a un terç, ja que s’estima que no seria superior als
500.000 kw/h.
El cost del servei també seria
molt diferent, explicava Palacios, passant dels prop de
290.000 € anuals als 87.000
€ estimats amb les noves lluminàries. Cosa que “suposa
un estalvi de més de 200.000
€ que es podrien invertir”,
deia Palacios, “en el disseny

i la implantació d’accions
d’eficiència energètica en les
instal·lacions municipals, en
campanyes d’informació i
sensibilització i fins i tot en
un canvi d’hàbits de consum”.
Les intervencions dels representants de les ciutats de
la Red Innpulso, que es van
allargar fins a migdia, es van
tancar amb una ponència
marc sobre les noves tendèn-

L’Ajuntament de Vilanova recupera
enguany la Festa de l’Esport

cies i les claus estratègiques
per a innovar als ajuntaments
i un taller per grups.
La Red Innpulso posa en valor els projectes compartits i
les sinergies
Després d’una pausa per a
dinar, es van reprendre els
actes amb una nova ponència, aquesta vegada sobre
les oportunitats de finança-

L’Esplai de Creu Roja a
Vilanova del Camí ja forma
part de la xarxa CRAJEC
VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí recuperarà aquest any la Festa
de l’Esport que no es celebra
al municipi des de 2011. Ja
s’ha posat data a l’esdeveniment: serà el proper diumenge 8 d’octubre, a les 19 h, a
Can Papasseit.
Aquesta setmana s’ha fet ar-

ribar a les entitats i clubs esportius una carta per convidar-los a presentar les seves
propostes, tant a nivell individual com d’equips, tenint
en compte els mèrits esportius de les darreres temporades. Després, el Jurat, seleccionarà els candidats que
optaran als prop d’un centenar de premis que s’ha previst lliurar a la cerimònia.

Escolars i destacats de l’esport
base; destacats de les entitats,
premis i mencions especials ,
finalistes absoluts masculins
i femenins... són algunes de
les categories que es premiaran en aquesta nova edició
de la Festa de l’Esport que
aposta clarament per l’esport
com a instrument d’educació
en els valors, de cohesió i integració social.

ment europeu per a projectes compartits i la detecció
de possibles projectes conjunts que es puguin adequar
a les convocatòries de finançament actuals.
També es va plantejar un outdoor training sobre el sisè hàbit, “sinergitzar”, on la suma
1+1 és igual a 3.

Un curs més, Creu Roja Anoia, inicia l’Esplai a Vilanova del
Camí amb la mateixa il·lusió i
empenta de sempre, tot i que
com assenyalen des de l’entitat aquest curs fan un pas més
en la consolidació d’aquesta
oferta de lleure. La novetat és
que l’esplai ha passat a formar
part del CRAJEC, projecte que
pertany a Creu Roja Joventut
i que engloba i unifica tots
els esplais de l’entitat, amb
l’objectiu de promoure l’associacionisme, la participació
social dels infants i joves i la
transmissió de valors de Creu
Roja Joventut.
L’activitat de l’Esplai va destinada a nens i nenes d’entre 6 i
12 anys. A Vilanova del Camí
es porta a terme al Centre
Obert-Ludoteca “El Cireret”.
Les inscripcions per al nou

curs es realitzaran el dissabte
7 d’octubre, de 16:00h a 18:00h
en aquest centre. El mateix dia
ja començaran les activitats.
Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos al telèfon 93
803 07 89 o a l’adreça electrònica: anoia@creuroja.org
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La Fundació de la Tossa
promou millores
dels espais i l’entorn
MONTBUI / LA VEU

Els membres de la Fundació
de la Tossa fan matinals periòdiques voluntàries, per a la
neteja, manteniment i preservació dels espais i entorn de
La Tossa.
En la darrera matinal de manteniment voluntari es van fer
millores de reparació del terrat
de la torre de defensa, popularment anomenat Castell de
la Tossa, donat que hi havia
diverses filtracions d’aigua cap
a la planta baixa on hi ha les exposicions de fotos històriques i
d’eines del camp.

El cost dels materials per poder fer aquesta intervenció de
manteniment, ha estat possible
gràcies a la col·laboració econòmica dels Amics de la Tossa.
Si voleu formar part d’Amics
de La Tossa, i contribuir a la
cura d’aquest espai històric i
paisatgístic, podeu omplir el
fulletó-formulari que trobareu
a la Tossa, contactar amb la
Fundació (tel. 653 653 167) o
accedir al web www.latossa.cat
Per estar al dia de les activitats,
podeu seguir la plana de Facebook www.facebook.com/LaTossaDeMontbuiAnoia/

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

L’ESPELT / LA VEU

D

Dijous, acapte de sang a
Montbui
El proper dijous 5 d’octubre,
entre les cinc de la tarda i les
nou del vespre es durà a terme
al CCC La Vinícola un acapte
de sang ordinari. Els equips
del Banc de Sang i Teixits es
desplaçaran per rebre la solidaritat dels montbuiencs i
montbuienques, que podran
donar sang si tenen 18 anys o
més i pesen 50 quilograms o
més, i tenen bona salut.
Des del Banc de Sang recorden que cada dia es necessiten
1.000 donacions per garantir
que tothom tingui sang quan

Bona diada cervesera a l’Espelt

es necessita, especialment en
hospitals per a intervencions
quirúrgiques,
tractaments
oncològics, trasplantaments i
accidents greus.

issabte l’Espelt va tornar a acollir la Fira de
la Cervesa Artesana
per sisè any consecutiu.
Al voltant de 3000 persones
van passar un moment o altre per la Fira per tastar alguna cervesa, gaudir de la bona
música en directe, menjar una
mica en alguna de les diverses
food trucks que hi havia instal·lades i passejar per l’espai
que ocupaven les parades d’artesans que oferien bons embotits, formatges, llaminadures,
olives o garapinyats.
A les 11 del matí es va donar
el tret de sortida amb un esmorzar conjunt de tots els
cervesers presents a la Fira,
gentilesa de l’Associació La
Bromera, entitat organitzadora. Cap al migdia els primers
visitants van arribar a l’Espelt
per passar una bona estona,
tastar les cerveses de tota
mena que portaven la quinzena de cervesers i gaudir de
l’entorn. Durant tota la tarda
i fins al vespre, el degoteig de

visitants va ser constant i els
tiradors de les cerveseres no
paraven d’omplir gots. Bona
companyia, bona música a
càrrec de Lis & The Cavemen,
Roger Argemí, els Black Kiss
Superstar i final de festa amb
el DJ Efa i el bon menjar que
oferien les food trucks van fer
que la vetllada fos un èxit.
Des de La Bromera volem
agrair l’ajut del patrocinador
InVia, dels col·laboradors

Centre de l’Espelt, I-enginy,
Mapamundi, Gràfiques Pons,
Ajuntament d’Òdena i a l’Escola Municipal d’Arts Gaspar
Camps, que ens han permès
tornar a gaudir de la Fira de
la Cervesa Artesana de l’Espelt i us emplacem a reviure-la el proper setembre a la
7a edició.
Salut i cervesa!

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

ASSESSORIA LABORAL - FISCAL - COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av. Gaudi, 45 - 08700 IGUALADA

Tel 93 803 3612 - Fax 93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

22

| COMARCA

Divendres, 29 de setembre de 2017

Els avis i àvies de Montbui viuen intensament
la Setmana de la gent gran

Vols participar en
el passatge del terror de Montbui?

MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

quarts de quatre, continuaven les activitats, en aquest
cas amb una doble xerrada
de salut a càrrec de professionals del CAP de Montbui.
Ahir dijous a partir de les
sis de la tarda s’organitzà a la
Sala Gran de Mont-Àgora un
espectacle de “play-back”, a
càrrec del grup “Il·lusió”.

M

ontbui està celebrant des del passat
dijous la 26a edició
“Setmana de la Gent Gran”.
Una setantena de persones va
veure dijous, a la sala de petit format de Mont-Àgora, la
pel·lícula Nuestro último verano en Escocia, en una sessió
de cine-fòrum organitzada
per la Fundació La Caixa.
L’endemà divendres una vintena d’avis montbuiencs van
poder conèixer un dels edificis amb més història de
Montbui, l’antic Palau dels
Comtes de Plasència, més
conegut com la “Casa Gran”.
Aquest imponent edifici barroc ja apareix al segle XII
com la domus de Montbui i
a partir del segle XVII es va
convertir en el centre de poder polític i econòmic del
llinatge
Lanuza-Montbui.
Aquesta activitat es va dur a
terme amb la col·laboració de
l’empresa local de turisme patrimonial, Anoia Patrimoni, a
càrrec de l’historiador montbuienc Daniel González.
Dilluns es va dur a terme una
Caminada, amb esmorzar saludable per finalitzar.
Aquest dimarts ha estat el
torn de la tradicional excursió que organitza la Gent
Gran de Montbui. A les set

del matí els els avis i àvies van
marxar en autocar amb destinació a Viladrau (Osona),
on van visitar l’”Espai Montseny”, a Viladrau, un sorprenent centre turístic pensat
per endinsar els visitants en
les històries i llegendes de
bruixes i bandolers que van
caracteritzar durant segles les
terres properes al Montseny.
L’”Espai Montseny” de Vila-

drau recrea aquests espais i
les històries de diferents personatges en un centre de visitants equipat amb tecnologia
multimèdia. A continuació
els avis i àvies montbuiencs
van desplaçar-se en autocar
fins el Maresme, a Tordera,
on van dinar al restaurant “La
Masia” i on també van gaudir
amb animació i espectacle.
Dimecres, a partir de dos

Properes activitats
Divendres a partir de dos
quarts de cinc de la tarda
s’organitzarà un Campionat de Petanca per a la gent
gran, a les pistes de La Vinícola. En cloure l’activitat, hi haurà pica-pica per
als participants. Dissabte a
partir de les 11 del matí els
jardins de l’Ajuntament acolliran una “Tirada popular
de bitlles”. Hi haurà un petit
refrigeri per als participants
en aquest campionat.
Les activitats de la 26a Setmana de la Gent Gran clouran el 8 d’octubre, data del
Dinar dels Avis i Àvies per
al qual ja es poden adquirir
els corresponents tiquets, al
preu de 10 euros. Es poden
adquirir a la taquilla del bar
de la Gent Gran que es fa al
CCC La Vinícola, a l’oficina
de CaixaBank de Montbui
i també al Bar La Vinícola-Rubio. La data límit per
comprar-los és el 5 d’octubre.

Des de l’organització del Passatge del Terror de Montbui
s’està treballant per aconseguir el màxim nombre de
col·laboradors per a aquesta
propera edició, que tindrà
lloc, com ve sent costum, el
proper 31 d’octubre a la nit.
Des de la passada edició l’organització d’aquest esdeveniment va a càrrec de l’Ajuntament de Montbui, amb un
nombrós grup de col·laboradors i voluntaris, el nombre
dels quals es vol augmentar.
D’entrada, un dels objectius dels organitzadors és
implicar el màxim de persones per aconseguir “crear
el màxim nombre d’escenes
terrorífiques de qualitat”,
com explica Abel Fanega,
regidor de Joventut montbuienc i un dels principals
membres de l’organització.
Aquelles persones interessades a formar part del repertori d’actors i actrius del Passatge 2017 poden adreçar-se
a Mont-Àgora (Passseig Catalunya s/n) i a Mont-Jove
(carrer Sant Miquel, 6) a les
tardes, o bé els divendres al
matí a l’Ajuntament montbuienc. També hi ha un grup
de Facebook on poden rebre
tota la informació.

Millora d’elements lúdics i de mobiliari a la plaça de la Unió
MONTBUI / LA VEU

L

a plaça de la Unió del
barri de Vista Alegre
de Montbui ha vist com
durant les darreres setmanes
es canviaven i es dignificaven
alguns elements de mobiliari lúdic i urbà. Especialment
s’han posat al dia i canviat
aquells elements lúdics que
són més utilitzats pels infants.
Aquesta mesura, duta a terme
per l’Ajuntament de Montbui,
s’ha realitzat tenint en compte
les demandes dels veïns i també tenint present que aquest
parc, per la seva ubicació i
proximitat al riu Anoia, serà
un dels espais que “canviaran
de cara” radicalment un cop
es dugui a terme el futur Parc
Fluvial del Riu Anoia a Montbui. Es tracta, així doncs, d’un
actuació que es completarà en
un futur amb una ambiciosa

intervenció urbanística que
canviarà la cara a un dels
principals accessos del Nucli
Urbà montbuienc.
Tenint en compte la previsió
de dur a terme aquesta futur
parc fluvial, els canvis i millores en aquest parc responen
a “garantir la seguretat en el
dia a dia en la utilització dels
elements del parc. Ens vam
comprometre amb els veïns
de la zona a fer aquestes mesures correctores, a millorar
la seguretat i a dignificar l’espai. Però no podíem fer ara
una inversió més ambiciosa
en una zona que en un futur
proper canviarà completament. Una vegada engeguem
el futur Parc Fluvial del riu
Anoia a Montbui tot aquest
espai guanyarà moltíssim, i
serà l’hora d’avaluar els canvis realitzats. A dia d’avui,
l’actuació ha volgut sobre

tot, garantir la seguretat dels
petits i grans que utilitzen
el parc”, explica l’alcalde Teo
Romero. Precisament aquest
futur Parc Fluvial és un dels
reptes per a aquest mandat
2015-2019. Malgrat les complicacions administratives i

la necessitat de finançament,
des de l’equip de govern municipal es té avançada la feina
“i l’objectiu és poder acabar
de concretar el finançament
i disposar dels permisos corresponents, tenint en compte que l’Agència Catalana de

l’Aigua hi té molt a dir. Pensem que Montbui mereix en
aquest entorn un espai lúdic i
d’esbarjo, de confluència amb
el nostre riu. Un espai que sigui per al gaudi dels nostres
veïns” conclou el màxim responsable municipal.
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Una nova trobada del
Club de lectura, entre la
realitat i la ficció de ‘La
cinquena planta’
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E
La Colla Excursionista de Vilanova fa
la ruta de l’Estany de Montcortès des
de Senterada
VILANOVA DEL C. / LA VEU

P

reparats novament amb
les motxilles i amb
moltes ganes de sortir
a fer una bona caminada, un
grup de 35 excursionistes van
sortir amb la Colla vilanovina, el passat diumenge, per
anar fins a Senterada, on va
començar l’excursió.
Els vocals van portar el primer tram de la ruta per l’antic
camí de Montcortès fins a
l’estany. Segons explica la cronista de la sortida, Francesca
Cullerés, “pel camí van gaudir dels primers signes de l’arribada de la tardor, amb els
colors canviants dels arbres
i l’ambient humit de les últimes pluges, que li han donat
encara més encant al bosc”.
Un cop al llac de Montcortès
(que també anomenen el cinquè llac) el grup va esmorzar,
“i la nostra companya Teresa
celebra amb nosaltres el seu
aniversari amb mistela i galetes”, explica Cullerés, tot
afegint que a aquella hora del
matí i després d’una bona caminada els va obrir la gana.
Tot seguit es fan fer la foto de
grup amb uns companys d’excepció: “uns cavalls que pasturen al nostre voltant i agraeixen l’afecte i llaminadures
dels amics de la colla”.
El grup continua la caminada fins a Mentui. Poc després
agafen un corriol pedregós
que baixa pel barranc de Ruixoufins a La Pobleta de Bellveí, un petit i bonic poble
on fan la parada per dinar,
“aprofitant el magnífic dia i el
lloc per descansar, tranquil i
acollidor”, descriu Cullerés.

La sortida va acabar on va
començar, amb els excursionistes “molt contents per un
dia fantàstic”. Des de la colla
han fet arribar l’agraïment als
vocals Ramón Codina, Montserrat Ramonjoan, Teresa Feliu i Joan Piernas.
La propera sortida consistirà en la 2a etapa del camí de
Sant Jaume català
La propera cita de la Colla
serà el diumenge 8 d’octubre. Seguiran el camí de Sant
Jaume català. Serà la 2a etapa
que transcorre entre Biure
(on la Colla va acabar la 1a

etapa) i Borrassà, a l’Alt Empordà. Sortiran amb autocar
des de Vilanova del Camí
a les 6 del matí i tornaran,
aproximadament, a les vuit
del vespre.
Tothom que ho desitgi pot
demanar les seves credencials en el moment de fer la
inscripció. Cal recordar que
es poden fer tots els dilluns i
dijous de la setmana de l’excursió, de 19 a 20.30 hores, a
la seu social.
Les reserves es poden fer telefònicament al 627 64 65 12
o per correu electrònic a: cevcami@hotmail.com

Advocats

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA
DIMECRES AL MATÍ
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
EMPRESA

Societats
Contractes
Concurs de creditors

FAMÍLIA

Herències
Divorcis
Incapacitats

IMMOBILIARI

Arrendament
Compravenda
Finques rústiques i urbanes

PROCESSAL

Reclamacions judicials
Responsabilitat civil. Indemnitzacions
Accidents de trànsit
Clàusules terra

C/ Retir, 40 , 1r Pis. Igualada

Tel. 93 237 42 01 · luismir@icab.es

www.lmabogadosbarcelona.com

l mes d’octubre, el Club
de lectura de Vilanova
del Camí reprèn les seves trobades amb el comentari de la novel·la La cinquena
planta de Manuel Baixauli.
L’autor de L’home manuscrit,
narra en aquest llibre una història inspirada en els dies que
va estar ingressat en un sanatori i a l’UCI paralitzat per la
síndrome de Guillain-Barré,
sense mobilitat ni parla. La
trobada del club vilanoví serà
el divendres 6 d’octubre, en
doble sessió, la primera a les
15:30 h i la segona, a les 19:30
h, a la Biblioteca de Vilanova.
Estarà moderat per Montserrat Farrés. La inscripció és
gratuïta i es pot fer al taulell
de préstec.
“Em passa una cosa molt
curiosa, amb ‘La cinquena
planta’. És un llibre del qual
tinc la impressió que no l’he
escrit, sinó que m’ha succeït”,
això explica Manuel Baixauli
d’aquesta obra on recull l’experiència que va patir i que el
va deixar, en pocs dies, completament paralitzat, però
amb capacitat de pensar i de
sentir. Al cap de sis llarguíssimes setmanes, va començar a

recuperar la mobilitat i, més
endavant, l’autonomia.
Durant el procés de rehabilitació, Baixauli va conèixer els
singulars personatges que poblaven el sanatori i es va obsessionar amb l’última, inaccessible, cinquena planta. “La
novel·la parteix de fets reals,
però no són ni unes memòries ni una crònica” segons va
explicar l’autor en una entrevista al diari Ara, el febrer de
2014: “per a mi, la ficció és la
millor manera d’acostar-se a
la veritat. Ho pots contar absolutament tot, fins i tot el que
s’amaga al subconscient. La
ficció pot travessar les portes,
com els fantasmes”.
Manuel Baixauli (Sueca,
1963) és pintor i escriptor. És
autor de la premiada novel·la
L’home manuscrit, Premi Mallorca de Narrativa, 2006; Premi Salambó de Narrativa en
Català, 2008 i Premi Nacional
de la Crítica Catalana, 2008,
entre altres. Abans de L’home
manuscrit, que l’ha convertit
en una referència per a lectors i crítics, havia publicat la
novel·la Verso (Premi Ciutat
d’Alzira, 2001) i la seva òpera
prima, Espiral (Premi Ciutat
de Badalona, 1998), volum
insòlit de contes breus.
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La Festa Major d’Orpí 2017 ha estat tot
un èxit

La Torre de Claramunt
celebra la seva 20a
bicicletada popular
LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l passat diumenge 24
de setembre La Torre
de Claramunt va celebrar la seva bicicletada popular amb uns 350 inscrits,
persones de totes les edats
que van compartir un matí
d’esport entre amics i família.
Enguany, la jornada complia
la seva vintena edició i el municipi s’hi va bolcar per a celebrar-ho.
Així, a les deu del matí ja era
plena la Pl. del Mil·leni per a
les inscripcions i les recollides de dorsals. Tothom lluïa
la mateixa samarreta especial
de l’edició d’aquest any.

Els participants van poder
escollir entre dos recorreguts
de diferents dificultats, a banda també hi va haver un circuit pels més petits que s’ho
van passar d’allò més bé. En
acabar, tothom va gaudir d’un
pica-pica i finalment, es va fer
el tradicional sorteig d’una
bicicleta i altres objectes cedits pels comerços locals.
L’activitat, que és gratuïta per
a tothom, l’organitza el grup
Torrebikers amb el suport de
l’Ajuntament i dels comerços
del municipi. En aquest sentit,
l’entitat ciclista agraïa la participació de tothom tant del públic,
com de l’administració, com
dels botiguers i botigueres.

Nova maquinària per al
manteniment del pavelló
poliesportiu
MASQUEFA / LA VEU

Aquest mes de setembre,
l’Ajuntament de Masquefa –a
través de la Regidoria d’Esports- ha adquirit una nova
màquina de neteja professional que serà destinada al
manteniment del pavelló poliesportiu.
Un cop finalitzats els treballs
de remodelació de l’equipament i un cop aquest ja
es troba a ple rendiment
amb l’inici de la temporada 2017/2018, el consistori
ha procedit a l’adquisició
d’aquesta maquinària especialitzada que permetrà,
segons el regidor d’Esports
Enrique Gómez, “garantir en
tot moment que els nostres
esportistes puguin fer qualsevol tipus d’esport al pavelló

de forma segura i amb una
pista adaptada a les seves necessitats i als requeriments de
les diverses competicions”.

ORPÍ / LA VEU

L

a Festa major va començar amb la projecció de la pel·lícula
infantil “Canta”. Tot seguit es
va celebrar el primer concurs
de truites en que van participar 22 truites i que va guanyar
l’Helga amb el que va ser considerada la millor truita de patates d’Orpí 2017.
En acabar el concurs es va projectar la pel·lícula “Lalaland”
Divendres van continuar els
actes de festa major que es
van iniciar amb el tradicional pregó dut a terme pels
“The Orpí Brothers” que van
encarnar al president Puigdemont i la Elena Garcia Melero
que van fer una tertúlia sobre
el Referéndum de l’1-O.
Seguidament va tenir lloc
el Sopar, a càrrec del Fornet
Vermell, que enguany ens va
deleitar amb estupendo fricandó. Hi van assistir més de
100 persones.
Despres va tenir lloc un petit debat amb el Xavier, senador d’ERC, i tot seguit les
havaneres a càrrec del grup
“Xarxes” que es va acompanyar del tradicional rom
cremat per escalfar una
mica la vetllada ja que feia
una mica de fred.
Finalment va començar el
2n torneig de futbolí i es va
acompanyar de la festa jove
a càrrec del PD “Selle” i amb
la barra a càrrec dels Diables
de Carme.
El dissabte al matí va engegar
amb la caminada i esmorzar
popular que enguany va durar 3 hores amb un circuit
circular iniciat i finalitzat a
Santa Càndia.
A la tarda una trentena de
nens van poder gaudir de la

Ludoteca mobil, i una xocolatada per berenar.
Diumenge van continuar els
actes amb la Missa de Festa
Major cantada pels amics de
la Parròquia de Carme, i tot
seguit l’actuació dels Bastoners de Sant Quintí.
A les 14 va tenir lloc el Dinar
popular, a càrrec del Fornet
Vermell, que ens ha ofert un
molt bon arròs negre.
A la sobretaula els “Improacatomba” ens van fer riure

moltíssim amb el seu teatre
d’improvització, que van fer
participar a tot el públic.
També es van dur a terme
dos bingos i el guanyador del
Ral·li fotogàfic va ser el David Borràs.
El concert de les “2Princeses Barbudes” van tancar la
Festa Major amb un acte per
tots els públics que va acollir
força gent.
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Vallbona tanca amb èxit
una Setmana de la Gent
Gran plena d’activitat
VALLBONA D’A. / LA VEU

Vallbona d’Anoia ha celebrat del 18 al 24 de setembre la Setmana de la Gent
Gran. Ha estat una setmana
plena d’activitats destinades
per a aquest col·lectiu però
que també estàvem obertes
a tota la població.
Xerrades, cinema, sortides culturals, dinars, teatre,
bingo, concerts,... han estat
algunes de les activitats programades. Els seus organitzadors, el Casal d’Avis de Vallbona amb la col·laboració de

l’Ajuntament fan un balanç
molt positiu de la participació que ha tingut.
El diumenge, per tancar la
setmana de la Gent Gran va
tenir lloc el dinar de germanor en el decurs del qual es
van fer els homenatges a la
gent gran i al matrimoni de
més edat que assistien al dinar. Així, els reconeixements
van ser a Felipe Guitierrez Bonilla i Rosa Bartrolí Samper i
al matrimoni Andres Molina
- Glòria Péreza. Seguidament
es va comptar amb l’actuació
de la coral “Ara i Aquí”.
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L’Institut de Vallbona d’Anoia obre el
curs amb moltes novetats
VALLBONA D’A. / LA VEU

H

a començat un nou
curs escolar i, després del parèntesi
estival, els centres educatius
han recuperat la tònica acadèmica. L’Institut de Vallbona d’Anoia ha presentat un
curs amb moltes novetats,
projectes nous i reconfiguracions adoptant nous canvis
per adaptar el model educatiu
a les necessitats formatives i
socials de l’alumnat de secundària de la comarca anoienca.
En aquest curs 2017-2018
s’estrena la implantació
del treball cooperatiu amb
l’alumnat on, a través de projectes dissenyats per professorat de diverses matèries, es
fomentarà el treball en equip
i de manera transversal, que
contrasta amb els models
més individualitzats o competitius que es marcaven en
models educatius anteriors.
L’equip directiu ha dissenyat
també la implantació d’una
nova configuració horària
en què l’únic pati que hi havia ha estat dividit en dues
franges, fet que permet dividir el descans de l’alumnat i
fer que les classes siguin més
profitoses. Aquesta nova
configuració també fa possible dur a terme de manera
més definida l’hora de lectura al centre. D’altra banda, i
fomentant la motivació de
l’alumnat, s’han obert espais
de classe en què alumnes de
1r a 4t d’ESO es troben per a
realitzar optatives transversals, on es fomenten el gaudi
i el seu creixement personal.
El professorat ha realitzat
13 propostes de tallers on es

HORARI:

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

realitzaran activitats competencials de diferents temàtiques, com per exemple
els tallers de música, teatre,
periodisme, joves científics,
First Lego League, cal·ligrafia artística, ball, dinamització esportiva, club de lectura,
enginy, taller tecnològic, esmorzars saludables, eTwinning... que han estat molt
ben acollides per l’alumnat.
Continuaran també els projectes que han anat agafant
força en els cursos anteriors,
com la participació en el
programa d’Escoles Verdes,
el Grup d’Experimentació
per al Plurilingüisme, l’Impuls a la Robòtica, el Servei
Comunitari, la Setmana de
la Ciència i les Humanitats,
l’English Day i la participació a d’altres programes
i projectes, tant comarcals
com nacionals i internacionals, que veuran la llum
aquest nou curs.

També com a novetat, enguany gaudirem d’una auxiliar de conversa d’anglès al
centre, que vindrà procedent
del Regne Unit, i donarà classes de conversa a tot l’alumnat
del centre des d’octubre fins a
maig. A nivell interancional,
també cal destacar l’intercanvi
que estrenem en llengua francesa amb el Lycée Jeanne d’Arc
Saint Ivy, situat a Pontivy, a la
Bretanya Francesa.
I com a cirereta especial, tenim la celebració del 10è
aniversari de l’institut, que
va obrir portes el curs 20082009 i ja ha format a més de
mig miler d’alumnes de la
comarca. I és per això que,
encetem un nou curs amb
molta motivació i amb les
carpetes plenes de propostes perquè sabem que un cop
més, tal i com deia Miquel
Martí i Pol, tot està per fer i
tot és possible!
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El Pieradegusta s’estrena amb bona nota
PIERA / LA VEU

L

a primera edició del
Pieradegusta va sorprendre molt positivament per l’oferta gastronòmica variada i de qualitat,
la nombrosa afluència de
visitants i el bon gust en un
muntatge acurat i acollidor
El passat dissabte es va celebrar el primer festival Pieradegusta. Es tracta d’una
proposta lúdica i gastronòmica que va voler reunir en una mateixa jornada
restauradors, productors i
persones rellevants del món
gastronòmic de Piera.
Les activitats es van posar
en marxa a les 11.45 del
matí. Durant tot el dia hi va
haver una vintena de parades al carrer amb una àmplia oferta de menjar i beure. L’objectiu principal de la
iniciativa va ser que els pierencs poguessin tastar plats
diversos a preus populars.
La jornada va oferir un programa d’activitats molt variades dins de l’àmbit gastronòmic, tallers i xerrades, que
es va complementar amb els
concerts oferts per grups pi-

erencs. El concert vermut de
les 13 h va estar amenitzat pels
músics pierencs Saidax (Aïda
López), presentant temes del
seu nou àlbum, i el Pubill del
Raval, que va engrescar el públic amb un repertori molt
original i divertit.
A la tarda, berenar a base de
pa amb oli i xocolata i cata
de cava sensorial, a la Sala
d’Exposicions
Municipal,
amb el guiatge de Jaume Vilaseca i l’acompanyament del
violoncelista Edmon Bosch.
Entre les propostes del vespre, showcooking i reconeixement a la tasca professional
de tres veïns que han excel·lit

en diversos àmbits relacionats amb la gastronomia: Miquel Guarro, Josep M. Mora
i Jaume Vilaseca. Per finalitzar, concert amb un altre dels
grups pierencs, Gall Mut, a la
plaça del Peix i fi de festa amb
música del DJ Marcos.
Cal dir que es van superar les
previsions i expectatives. A
l’hora de dinar la majoria dels
expositors havien exhaurit les
existències, que van haver de
renovar per poder acabar la
jornada amb una mitjana de
10.000 tapes servides.
Finalment, des de l’Ajuntament de Piera es vol transmetre un agraïment a tothom qui

Pedalada a consciència inclosa en la
Setmana per la Mobilitat sostenible

ha fet possible l’èxit d’aquesta
primera edició: els estands
participants, els músics, la

Curs de coneixements
laborals per a persones
estrangeres
PIERA / LA VEU

D
PIERA / LA VEU

Gairebé un centenar de participants van pedalar el passat
diumenge coincidint amb el
final de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Un any més, l’Ajuntament de
Piera va organitzar la pedalada popular en el marc de
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. Una cita

anual que se celebra en l’àmbit europeu i que, en el cas
de Piera, es va centrar en la
pedalada que va arrencar uns
minuts més tard de les 9 del
matí des del camp de futbol
municipal. El recorregut va
comptar amb avituallament a
Ca n’Aguilera i tornada amb
refrigeri i obsequi de record
al mateix punt de sortida.
Sota el lema ‘Mobilitza’t per

un aire més net’, la iniciativa
pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’optar per desplaçar-se a peu, en
transport públic o utilitzant
mitjans més sostenibles com
és el cas de la bicicleta.
Cal agrair la gran feina de
coordinació del Club Ciclista Piera, així com el suport i
acompanyament de la Policia
i ADF de Piera.

brigada municipal, l’empresa
Vadefoodies, la Policia Local,
TV Piera i Ràdio Piera.

el 3 al 26 d’octubre
s’impartirà un curs
gratuït de coneixements laborals a Piera. Aquesta formació està adreçada a
persones estrangeres majors
de 16 anys amb l’objectiu que
coneguin els seus drets i deures laborals tant si han d’accedir al món laboral com si estan treballant i desenvolupant
una carrera professional.
El curs tindrà una durada de 16 hores i s’oferirà
els dimarts i dijous de 18 a
20 hores a l’aula de la Nau
(carrer Copèrnic, 12 1r pis).
Constarà de 5 mòduls que
tractaran temes d’interès
com la normativa bàsica sociolaboral, els drets i deures
dels treballadors, el funcionament del mercat laboral,
la informació sindical i el
mercat de treball i la recerca

Aquesta formació
gratuïta permetrà als
assistents aconseguir un
certificat que els servirà
per formalitzar
tràmits relacionats
amb l’estrangeria
i la nacionalitat
d’ocupació.
Els alumnes hauran d’assistir, com a mínim, a un 75 %
de les classes per poder obtenir un certificat que tindrà
validesa per realitzar tràmits
relacionats amb l’estrangeria
i la nacionalitat.
Les persones interessades
tenen temps per formalitzar
la inscripció al Centre de
Serveis la Bòbila fins al 29
de setembre.

Alejandro Sánchez Mesa
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Sistemes per estalviar aigua a casa

H

i ha diversos aparells
i sistemes que permeten reduir el consum
d’aigua i, d’aquesta manera, afavorir l’economia domèstica i el
medi ambient.
L’estalvi d’aigua és important
per diversos motius, des de la
reducció del cost de la factura
de la llar fins raons mediambientals. Per aconseguir-ho, hi ha
una sèrie d’hàbits i costums que
convé incorporar, però també
hi ha alguns dispositius que
permeten maximitzar l’aprofitament de l’aigua i, en conseqüència, gastar menys. Aquest
article descriu alguns d’aquests
aparells, com les cisternes de
baix consum, el cap de dutxa de
flux reduït, les aixetes monocomandament, les rentadores de
baix consum i els sistemes de
recirculació de l’aigua.
Dispositius per consumir
menys aigua a la llar
Hi ha moltes maneres d’estalviar aigua a la llar. Algunes
d’aquestes fórmules tenen a
veure amb hàbits i costums: no
deixar l’aixeta oberta mentre
un es renta les dents o frega els
atuells de la cuina, dutxar-se
en lloc de banyar-se, descongelar els productes a l’interior

guir la temperatura desitjada.
Rentadores amb programes
de baix consum. En renovar
la rentadora, és convenient
adquirir un model amb programes de baix consum d’aigua. La inversió és una mica
més gran en el moment de la
compra, però després permet
estalviar aigua, diners i energia elèctrica al llarg de tota la
seva vida útil.

de la nevera en comptes de ferho sota l’aixeta oberta, regar el
jardí a primera hora del matí
oa l’última de la tarda, etc.
D’altres, en canvi, es relacionen amb la instal·lació de
diversos aparells i dispositius
que permeten maximitzar el
rendiment de l’aigua. A continuació s’enumeren alguns dels
més importants.
Cisternes de baix consum. Els
nous models de cisternes po-

den reduir diverses vegades
el consum d’aigua. Permeten
descàrregues petites, d’uns
set litres d’aigua, que en molts
casos és suficient. No obstant això, amb les cisternes
antigues, per satisfer aquesta
mateixa necessitat s’usaven
descàrregues molt més grans,
de fins a 30 litres. Si no és possible canviar la cisterna, es pot
adaptar un model antic perquè
consumeixi menys: per a això,
cal baixar el nivell del flotador,
de manera que l’ingrés d’aigua
s’aturi abans que la capacitat
de la cisterna es completi.
Cap de dutxa de flux reduït.
Aquest accessori limita el cabal d’aigua però, en augmentar la pressió, evita la pèrdua
de confort a l’hora de dutxar-se. Si a més s’afegeix un

PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN
Canvieu la caldera i estalvieu

un 30 % del consum
Facilitats de pagament :
finançament al 0% interès

altre accessori anomenat perlitzador, la sensació serà gairebé la mateixa que abans, amb
la diferència que el consum
d’aigua es pot reduir fins a la
meitat. Aquests limitadors de
flux es comercialitzen en diferents formats, fins i tot amb
forma d’anella metàl·lica, que
es col·loca entre el capçal de la
dutxa i l’extrem de la mànega,
i també en lavabos.
Aixetes monocomandament.
Les aixetes que es controlen
amb una única clau eliminen
la possibilitat que degotin
quan es tanquen, però, sobretot, fan més fàcil la regulació
de la temperatura de l’aigua.
D’aquesta manera, es impedeixen les pèrdues que en els sistemes de dos comandaments
es produeixen fins a aconse-

Sistemes de recirculació
d’aigua
Un dels sistemes més moderns i innovadors existents al
mercat consisteix en un dispositiu que fa circular l’aigua per
un circuit tancat fins que arriba als 35 ºC. Només a partir
d’aquest moment l’aigua surt
per l’aixeta.
D’aquesta manera, s’eviten els
enormes malbarataments que
es produeixen a l’hivern quan
es deixa córrer l’aigua a l’espera que surti a bona temperatura. Com a més l’aigua temperada torna a la caldera, ajuda a
que l’aigua s’escalfi més ràpid,
per la qual cosa també s’estalvia energia (gas i electricitat).
Aquest sistema va ser dissenyat a Espanya i es comercialitza sota el nom de AquaReturn. El seu web permet
calcular l’estalvi estimat possibilitat per aquest accessori.
Per a una família de quatre
persones en una casa en la
qual l’aigua tarda uns 30 segons a sortir a 35 ºC, l’estalvi
d’aigua seria de gairebé 22 metres cúbics anuals.
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Rajoles decoratives al bany de casa

L

a ceràmica esmaltada
és un material clàssic
per a la decoració de les
parets de la cambra de bany,
però els models actuals ofereixen colors variats i dissenys
moderns.
Les rajoles a la cambra de bany
compleixen una doble funció.
D’una banda, protegeixen les
parets de la humitat i simplifiquen la neteja diària. De
l’altra, contribueixen a donar color i variants de disseny a la decoració de l’estada. Aquest article descriu el
paper de la rajola en la cura
de les parets i la neteja de la
cambra de bany i els models
d’aquestes peces de ceràmica
esmaltada en diferents mides
i formes, a més de les zones
de l’estança on es col·loquen
amb més freqüència.
Rajoles per cuidar les parets i
la neteja del bany
Encara que en els últims
anys les opcions per revestir les parets de la cambra
de bany s’han ampliat, l’enrajolat manté la seva vigència. Això es deu a diversos
motius. Un d’ells és la diversitat de dissenys i colors en
què es fabriquen les rajoles.

Aquestes peces de ceràmica
esmaltada recobreixen les
parets del bany i les protegeixen de les condensacions
d’humitat pròpies d’aquest
ambient.
Un cop instal·lats, les rajoles no requereixen de cap
manteniment i la neteja és
tan simple com la dels sanitaris i les aixetes. Això també constitueix un avantatge
en relació a totes les altres
opcions de revestiments.
Dissenys de rajoles amb diferents mides i formes
Les rajoles blancs són els més
emprats en els banys clàssics.
No obstant això, cada vegada més s’introdueixen els
colors a la cambra de bany
mitjançant una renovació de
l’enrajolat. L’oferta de tonalitats i dissenys és cada vegada
més gran i possibilita que la
col·locació de nous rajoles es
torni una peça clau en la decoració d’aquesta estada.
Les rajoles tradicionals utilitzats amb més freqüència
són quadrats i en general fan
uns 15 centímetres de costat. També són molt comuns
els models rectangulars amb
aquesta mesura en el seu cos-

tat més llarg. Tant uns com
altres permeten recobrir les
parets de manera total, des del
terra fins al sostre, o parcial,
en zones específiques. També
s’aconsegueixen amb dissenys
estampats, que formen dibuixos més grans a l’col·locar-los
uns al costat d’altres.
Una tendència creixent, però,
és l’elecció de rajoles en formats més grans, quadrats o
rectangulars, que donen als
banys petits una sensació
de major amplitud gràcies
a la reducció de la mida de
les juntes. Aquestes peces de
ceràmica requereixen que la
instal·lació la realitzi un professional per assegurar que la
superfície quedi anivellada i
amb un bon acabat.
Una altra variant efectiva per
aprofitar la funció decorativa de les rajoles és posar una
sanefa que recorri tot el bany
en forma horitzontal. Pot
servir per donar terminació
a un revestiment que no arriba fins al sostre o dividir
les zones per combinar dos
colors diferents en l’ambient.
Zones del bany on col·locar rajoles
Les rajoles es troben a les parets de la cambra de bany, per

cobrir-les per complet o solament en les parts que queden
exposades als majors nivells
d’humitat. Aquesta opció és
apropiada sobretot quan la
ventilació de l’estada és suficient, en particular si hi ha una
finestra que permeti la ventilació i l’accés de llum natural.
Hi ha zones en les parets especialment exposades a la
humitat, i ja no només per la
condensació en l’aire, sinó per
les esquitxades com les que
envolten al lavabo o la banyera. En aquestes àrees es pot recórrer a rajoles amb estampats
que formin dibuixos amb els
altres, o bé a peces de diferents
colors. En altres parts menys
exposades al contacte amb
l’aigua, es podria fins a incloure vinils decoratius, que tenen
bona resistència a la humitat.
Rajoles de disseny especial
Alguns decoradors trien rajoles de disseny per donar
al bany un caràcter original.
Entre aquests es troben formats originals, com peces de
diferents mides que conformen dibuixos a la superfície
de la paret. És a dir, el dibuix
no es crea amb estampats en
l’enrajolat sinó amb la pròpia

forma de les rajoles. La superfície blegada dels esmaltats combinada amb les diferents peces simulen efectes
aquàtics, com un front ple de
bombolles o una textura d’escuma vista en detall.
També s’opta sovint per esmaltats amb terminacions
espejadas o metal·litzades en
tonalitats rogenques, platejades o daurades. Aquestes
superfícies brillants, a més de
la bellesa i el toc personal que
proporcionen, tenen la capacitat de reflectir i augmentar la
lluminositat, cosa que sempre
es valora en la cambra de bany.
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L’estil colonial a la decoració

E

ntre les característi·
ques fonamentals de
l’estil colonial estan els
colors sobris, l’ús d’elements
naturals i la presència de peces
o adorns amb un toc vintage.
L’estil colonial és un tipus de
decoració clàssica que busca
obtenir calidesa a partir de
materials naturals i simples en
ambients no massa recarre·
gats, però en els quals adqui·
reix gran importància tenir
cura dels detalls. Aquest text
descriu les principals caracte·
rístiques de la decoració colo·
nial, un estil amb personalitat,
tant en el mobiliari com en
detalls relacionats amb el tipus
de làmpades, l’ús d’elements
vintage, la presència d’ele·
ments orientals i la vegetació
més apropiada.
Decoració colonial, un estil
amb personalitat
L’estil colonial posseeix, segons
els experts, un toc enigmà·
tic. Aquest tipus de decoració
compta amb mobles de grans
dimensions, colors foscos i
profusió de materials natu·
rals, com fusta, vímet i vidre.
El mobiliari és en general de

fustes dures, i quan no ho són,
es pot utilitzar vernís tint color
teca per obtenir aquest gust
decoratiu. Les estoretes de ca·
nya de bambú o similars també
contribueixen molt a aconse·
guir aquestes sensacions.
Empaperar les parets amb
motius clàssics és de gran
ajuda per configurar un espai
amb una decoració colonial
D’aquesta manera, es pot ob·
tenir tant a la sala com en al·
tres estances de la casa, i fins
i tot en espais exteriors, deco·
rades amb molta personalitat,
que transmeti la serenitat i, al
seu torn, l’halo sempre nou
que generen els ambients exò·
tics o el caràcter no s’arriba a
conèixer del tot.
Col · locar en les parets paper
pintat amb motius clàssics
serà de gran ajuda per con·
figurar un espai amb aquest
estil. També els llibres antics,
com les enciclopèdies o col·
leccions similars, aporten en·
cant a aquests llocs, amb la
calidesa de les seves lloms gas·
tats. A més, aquests exemplars
anyencs poden exercir altres
funcions, a més de les mera·
ment decoratives, i servir per

guardar objectes, com àlbums
de fotos o fins i tot com a part
del mobiliari en potes de tau·
les o prestatges.
El mobiliari i els detalls
Els mobles rústics de fusta són
els que més contribueixen a
la creació d’un aire colonial, i
permeten obtenir grans resul·
tats si es combinen amb arti·
cles vintage o amb creacions
confeccionades a base d’objec·
tes reutilitzats. Peces antigues,

com telèfons, tocadiscs, ma·
pes o cartells de carrer, poden
ser el millor complement de·
coratiu per a aquestes estades.
El mateix passa amb els llums
construïdes a partir d’ampo·
lles o altres objectes.
Sovint es defineix el mobiliari
colonial com la fusió dels es·
tils d’orient i occident. Per de·
finició, els espais colonials han
estat llocs de mescla, de fusió
i obtenció de nous resultats a
partir de la trobada de dues
cultura. Per això, articles de
la cultura oriental, com llums
de paper, panells shoji i altres,
també poden tenir un lloc fo·
namental en la configuració
d’aquests ambients.
Pel que fa a la vegetació més
apropiada, les possibilitats
són molt àmplies: des de
plantes tropicals adaptades a
interiors, com les clàssiques
penjants o enfiladisses, fins a
peces que exigeixen escassos
cures, com branques o vares
naturals o canyes de bam·
bú. També les flors de paper
donen molt de joc, i fins i
tot exemplars de bonsais. La

presència d’un petit jardí zen
proporciona una pau i una
serenitat especial a un espai
d’aquestes característiques.
L’atractiu dels objectes
artesanals
En teoria, tots els mobles i
altres elements que formen
part d’una decoració coloni·
al haurien de ser artesanals.
Si bé no és indispensable que
sigui així en la seva totalitat,
la presència d’objectes fabri·
cats per mitjà de tècniques
no industrials brinda un
atractiu molt particular a les
estades d’aquest estil.
També es pot sentir en
aquests espais l’atractiu
d’evocar èpoques passades.
Alguns elements que servei·
xen per afegir aquest caràc·
ter rústic tan especial són
les bigues a la vista al sostre,
catifes o estoretes artesanals
a terra i, per descomptat,
espelmes per obtenir una il·
luminació romàntica o molt
càlida en moments especials.
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L’aigua “sòlida” i les seves possibilitats decoratives

L

’anomenada
“aigua
sòlida” és un material transparent, amb
aparença d’aigua, però que
en realitat es manté rígid i
permet crear bells conjunts
decoratius.
Així com hi ha plantes i flors
artificials, des de fa uns anys
es comercialitza l’anomenada aigua sòlida o simulada,
una substància que a la vista
sembla aigua dins d’un recipient de vidre transparent,
però que en realitat es manté rígida. D’aquesta manera,
com s’explica a continuació,
es converteix en un magnífic complement per a plantes
artificials i també per a altres
adorns, com pedres o petxines marines. Aquest article es refereix a més a la seva
manera de preparació i al
valor dels recipients de vidre.
L’aigua simulada, un gran
complement
L’aigua sòlida o aigua simulada és un producte no gaire conegut però que en els
últims anys, a poc a poc, ha
anat guanyant espai en les
tendències decoratives relacionades amb les plantes i
flors. A partir de la barreja
de materials simples, aquesta substància permet crear la
il·lusió que hi ha aigua en un
recipient de vidre transparent, quan en realitat és un
material -com el seu nom indica- sòlid o rígid.
Amb l’aigua sòlida és possible crear conjunts decoratius molt bonics amb plantes o flors artificials, pedres,
petxines o cargols de mar i
qualsevol altre producte que
es desitgi. L’efecte visual serà
igual a si estiguessin submergides en aigua, amb la gran
avantatge que s’embruta molt
menys i no necessita majors
cures ni manteniment.
Com es prepara
l’aigua sòlida
El producte es comercialitza
com dues substàncies separades en sengles ampolles.
D’una banda hi ha la resi-

na incolora, que és la base
del material. Per l’altre, un
enduridor. A l’entrar en
contacte, tots dos materials
conformen una barreja que,
en assecar-se, dóna com a
resultat l’aigua simulada.
El procés de preparació
és simple: es barregen dos
parts iguals de les dues
substàncies fins a obtenir
la quantitat desitjada, en
funció de la mida del recipient (gerro, gerro, etc.) on
s’ha de col·locar. Es remena
durant uns cinc minuts, per
garantir que tots dos líquids
es barregin bé.
Després s’aboca en el recipient i es col·loquen les
peces decoratives. Com en
aquest moment el material
és líquid, es poden submergir les bases de les tiges de
plantes o flors artificials o
altres objectes.
Finalment, cal deixar que
l’aigua simulada s’assequi
bé. Aquest procés és una

mica lent, ja que triga dos
o tres dies complets. Per accelerar-, convé deixar-lo en
una habitació amb una temperatura temperada o càlida,
fins i tot prop d’alguna font
de calor, com un radiador o
una estufa. Complert aquest
temps, el material haurà adquirit una consistència sòlida, que al tacte sembla una
espècie de gelatina, però
més rígida.
El valor dels recipients
de vidre
L’aigua sòlida constitueix un
molt bon recurs per crear
peces de decoració, arranjaments florals o centres de taula amb flors o plantes artificials. I no només ho és pel seu
valor en si mateix, sinó perquè permet treure el major
profit dels recipients de vidre
i vidre, tan valuosos per a la
decoració de certs ambients.
Si bé és el vidre transparent
el que més i millor permet

lluir l’aigua sòlida, també
es poden emprar recipients
acolorits (encara que sempre, és clar, translúcids). En
quedar semioculta, l’aigua
sòlida passarà més inadvertida i, en conseqüència, perdrà protagonisme, però al
mateix temps contribuirà a
que l’efecte de versemblança
de les plantes artificials sigui encara més gran.
Les peces de vidre més apreciades són les provinents
de Murano, una illa italiana situada molt a prop de
Venècia, i de Bohèmia, una
de les tres antigues regions

que componen la República Txeca. A Espanya també
hi ha fàbriques de vidre de
molt bona qualitat, com la
Reial Fàbrica de Cristalls de
La Granja, situada a Segòvia.
De tota manera, per a la decoració de la llar no cal gastar massa diners en aquests
productes, sinó que amb uns
bons arranjaments es pot
obtenir un òptim resultat
per pocs diners.

/obresireformesmarccanals

obres i reformes Marc Canals
marc@ marcoscanales.com

Assessorament sense compromís
c/ Sant Martí de Tous, 27 · IGUALADA · 93 803 64 79 / 609 72 53 52
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L’efecte dels colors en la decoració

E

ls colors primaris i
secundaris ofereixen
moltes variants decoratives, així com els parells
complementaris que aquests
permeten assolir
Utilitzats en la decoració, els
colors primaris ofereixen
múltiples possibilitats que
van des de la calidesa del roig
o l’energia i vitalitat del groc,
fins a la serenitat i frescor del
blau. Amb els secundaris (taronja, verd i violeta) passa el
mateix. Aquest article explica
l’efecte decoratiu dels colors
primaris, el valor dels secundaris i les variants que ofereixen els anomenats parells
complementaris.
L’efecte dels colors primaris
Els colors primaris són el
vermell, el groc i el blau.
Reben aquest nom perquè
no es poden crear a partir de
cap altre color. Combinats
entre si, donen lloc a altres
tonalitats, l’efecte es pot suavitzar, a més, si s’inclouen en
la barreja diferents grisos.
El color vermell és càlid i atrevit alhora. Estimula la ment,

dóna energia i excita els sentits, de manera que es recomana l’ús en estances destinades
a l’entreteniment, com el saló
o un espai destinat als jocs.
Per contra, el blau és un color
fred: denota calma, serenitat i
frescor, de la mateixa manera
que la visió del cel o del mar.
No obstant això, els tons més
pàl·lids combinats amb una
il·luminació de poca intensitat
poden resultar massa freds.
Una combinació apropiada
barreja els tons blaus i blancs.
El groc combina l’energia i
vitalitat característiques del
vermell, amb la serenitat dels
blaus. Igual que el sol, el groc
plena de llum les habitacions
i fa que aquestes brillin en els
dies ennuvolats. Combinat
amb colors càlids com els vermells, taronges i porpres, crea
un ambient íntim i acollidor.
Els colors secundaris
i el seu valor
Els colors secundaris també
són tres: taronja, verd i violeta. Cada un d’ells prové
de la mescla, en quantitats
iguals, de dos colors prima-

ris. D’aquesta manera s’amplien les opcions de tonalitat, la qual cosa afavoreix
les possibilitats decoratives.
Encara que la seva intensitat pot aclaparar, el taronja
és un color acollidor, atractiu i càlid, que suggereix intimitat. Aporta un to acollidor i lluminós a les estades
fredes o amb poca il·luminació natural.

El verd és el to per excel·lència de la primavera i la natura,
i per això es relaciona també
amb conceptes com l’esperança. A més de donar vida
a les habitacions, és un color
que afavoreix la concentració,
per la qual cosa és idoni per a
estades on es realitzin tasques
que requereixin atenció.
La gamma de matisos del violeta és molt àmplia: inclou

tons com el lavanda, el lila o
el malva. El primer és el més
fresc i natural, sobretot si es
combina amb verd o blanc. A
més, la tendència una mica
opressiva del violeta es pot
mitigar, si es barreja amb
taronges o grocs. Els tons
més pàl·lids són els més indicats per a les habitacions
personals, com els dormitoris i les sales d’estudis.
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Plaça Castells, 6
08700 Igualada
icenergia@icenergia.com
Tel: 629 32 34 38

Av. Balmes, 74, local 2
08700 Igualada
info@ibusq.com
www.ibusq.com
Tel: 93 805 32 36
669 87 63 61

vives@viveselectricitat.com
www.viveselectricitat.com
Tel: 93 803 64 03
93 768 14 09

c/ St. Francesc d’Assís, 25
08700 Igualada
Tel: 93 803 07 86
609 42 97 72

c/ Constància, 36
08719 Castellolí
instalacions@inspelegri.cat
Tel: 93 808 40 98

c/ Soledat, 24
08700 Igualada
escura@angelescura.com
www.angelescura.com
Tel: 93 803 03 38

c/ Virtut, 14
08700 Igualada
david@corrons.cat
www.corrons.cat
Tel: 93 803 47 18

c/ Nostra Senyora de la Merce, 1 local nº3
08788 Vilanova del camí
Tel: 687 28 88 93
696 53 24 35

c/ Comarca, 64
08700 Igualada
instalacionsmasip@gmail.com
Tel: 93 803 77 97
620213718

c/ St. Marti de Tous, 39
08700 Igualada
info@almazanroig.com
www.almazanroig.com
Tel: 93 803 11 49

Av. barcelona 22
08700 Igualada
Tel: 93 806 71 73

c/ Pujades, 19 - baixos
08700 Igualada
Tel: 690 05 06 11
93 806 66 47

c/ Comarca, 42
08700 Igualada
instalseuba@gmail.com
Tel: 93 804 56 45

c/ Major, 110 local 2
08788 Vilanova del camí
Tel: 669 692 627

c/ Sant pere Salavinera, 3
08700 Igualada
instal.sevilla@hotmail.com
Tel: 93 806 65 31

c/ Masquefa, 7
08700 Igualada
Tel: 656 81 99 98

c/ del pi, 24 baixos
08711 Òdena
www.instalaciones-electricas-elinstand.com
Tel: 636 273 873
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Decoració amb fusta: una opció molt interessant

E

material -ja que com més
porós sigui, major quantitat
de producte absorberá- ni la
humitat: el contingut d’aigua
recomanable oscil·la entre un
7% i un 11% en interiors.
Finalment, els moviments
que experimenta la fusta varien les seves dimensions, el
que pot arribar a esquarterar
el vernís o la pintura que la
protegeix. Cal evitar que el
producte quedi massa tirant,
ja que si això passa és probable que la fusta s’esquerdi a
moure.

l tractament dels revestiments, sòcols i sanefes de tenir en compte
l’espècie de la fusta i la resposta del producte que la cobreix.
La fusta pot formar part de la
decoració de les parets, a través de sanefes, adorns i altres
revestiments.
Si es pensa en fusta per a
aquestes aplicacions, és important tenir en compte totes
les seves característiques, per
tal de saber com es comportarà en el futur en funció de
factors com la temperatura
i la humitat. Aquest article
descriu l’ús de la fusta per a la
decoració de les parets i brinda algunes claus per triar la
fusta més apropiada i els tractaments protectors, com la
pintura, els lasurs o el vernís.
Fusta també a les parets
Els llocs més comuns per a
la fusta a la llar són el sòl i el
sostre. No obstant això, també es pot emprar per revestir
les parets o decorar-les amb
sanefes i sòcols fabricats
amb aquest material. En
qualsevol d’aquests casos, la
fusta admet diferents tractaments i acabats per guanyar
en qualitat i originalitat.
L’acabat de la fusta està determinat per l’elecció del
producte amb què es tracta.
Per això, no només s’han de
tenir en compte els gustos,
sinó també el comportament
d’aquest producte i la facilitat
per realitzar el seu manteniment o renovació.
Triar la fusta
més apropiada
Cada espècie de fusta té unes
característiques particulars.
Es diferencien unes de les altres pel seu aspecte exterior,
porositat, nivell d’humitat

o coeficient de contracció.
Aquests factors són importants, ja que poden modificar
l’acció i efectivitat del vernís o

un altre producte que s’utilitzi per protegir-les.
El color i el vetejat aporten
valors decoratius, que és im-

portant tenir en compte en
el moment d’aplicar els revestiments. Tampoc s’han
de passar alt la porositat del

EMPRESA DE NOVA CREACIÓ
AMB MÉS DE 30 ANYS EN EL SECTOR

Àmplia gamma de serveis i solucions innovadores a tots els nivells i sectors
A les nostres instal·lacions podreu trobar:
Una multitud de solucions per separar, condicionar o decorar els teus interiors
aïllament per aconseguir un condicionament tant acústic com tèrmic.
Disposem de sostres continus, decoratius, desmuntables ... amb la possibilitat
de diverses opcions: prefileria vista, semivista o oculta.
Una gran varietat d'eines especialitzades per a l'aplicació de placa de guix
laminat i en general (tornavisos, trepants, clavadores, nivells, espàtules, ...)

Av. Països Catalans 26, Igualada. Tel. 93 803 02 35. www.9espai.net

Tipus de tractaments
protectors
Un cop seleccionada la fusta, cal decidir quin producte
s’aplicarà per protegir-la. Les
possibilitats bàsiques són tres:
pintures, vernissos i lasurs.
El principal avantatge de les
pintures, a més del color, és
que incorporen resines per
guanyar flexibilitat i moure
quan ho faci la fusta. Romanen en bon estat entre
uns 3 i 10 anys.
Els vernissos, en canvi, no
poden seguir els moviments
de la fusta. Per aquest motiu, és freqüent que es trenquin i calgui renovar-los
amb força freqüència: cada
any, els de menor qualitat, o
tres, els de més gran.
Els lasurs -un tipus especial
de vernís també anomenats
“vernissos de porus obert”
- duren entre tres i sis anys,
resisteixen els moviments de
la fusta i són els productes de
més fàcil manteniment. Només cal un suau polit sobre
la capa anterior per reparar
qualsevol possible defecte,
encara que en general es pot
aplicar directament una nova
mà de lasur sobre l’anterior.
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Escales amb estil

T

enir una escala a l’interior d’una llar, si
ocupa molt lloc, pot
plantejar un inconvenient. En
l’actualitat, amb els habitatges
cada vegada més petites, té
molt valor trobar alternatives amb què treure el màxim
partit a les superfícies disponibles, sense que això suposi
perdre comoditat. Aquest article descriu models i possibilitats d’escales de cargol, que
són les més apropiades per
aprofitar espais reduïts, així
com altres models innovadors, minimalistes i originals.
A les cases amb més d’una
planta, la necessitat d’una escala que les comuniqui pot
representar un problema,
però també una oportunitat.
Es pot pensar en una escala que ocupi el menor espai
possible, sense renunciar ni a
estil ni a elegància.
Escales de cargol, per
aprofitar l’espai
Les escales que menys espai
s’utilitzen són les escales de
cargol. Sovint, la superfície que
requereixen no excedeix els
dos metres quadrats. En general, es procura que aquestes escales s’ubiquin en una cantonada de les estades, però això no
sempre és possible. En qualsevol cas, hi ha models d’escales
de cargol molt pràctics i fins i
tot decoratius.
Podem inclinar-nos per una
escala de cargol clàssica, elegant i discreta que ocupa un
espai mig. A més, no està en
una cantonada, per la qual
cosa és una escala adequada
per a sales i cases espaioses,
on la falta de lloc no és un
problema important.
Està el cas oposat: una escala
que ocupa la superfície mínima i indispensable. La clau

cessivament. D’aquesta manera, les escales poden ser més
costeruts sense perdre superfície de trepitjada ni, per tant,
seguretat. En aquest enllaç es
veuen imatges d’aquest disseny.
L’empresa britànica Levitate va
desenvolupar un model que és
com un somni complert per
als amants de la lectura: una
escala que és, al mateix temps,
una prestatgeria per a llibres.
El concepte és molt simple:
les mateixes taules on es recolzen els llibres deixen un espai
descobert de manera que es
pugui fer servir com esglaó. El
projecte, anomenat Bookcase
Staircase ( “escala-biblioteca”),
es pot apreciar en aquesta web.

d’aquest disseny és el seu eix
inclinat, que permet maximitzar l’aprofitament de l’espai del
voltant. La firma holandesa
que va patentar aquesta escala,
eeStairs, la defineix com “una
solució artística a un problema pràctic”.
Un exemple d’escala de cargol
minimalista és el de la casa
que l’empresa Suppose Design
Office va desenvolupar a la
ciutat de Nagoya (Japó). No té
més que la canella vertical que
conforma l’eix, una barana i els
graons, tot amb línies simples i
rectes i en color blanc. Aques-

ta escala té la particularitat, a
més, d’estar a peu de carrer, al
costat de la mateixa vorera.
Innovació i originalitat
en esc ales
Existeix també altres dis-

senys molt moderns d’escales
que no són de tipus cargol
però que també ocupen molt
poc espai. El model Mini, de
l’empresa MisterStep, permet
salvar importants desnivells
en molt poca superfície i
amb molt d’estil.
Una gran innovació en relació
amb escales de poca grandària és el disseny de graons diferents per a cada pas. En lloc
de ser rectangulars, s’intercalen
esglaons que tenen un dels seus
costats més amples; és a dir, hi
ha un esglaó dissenyat de manera específica per trepitjar
amb el peu dret, el següent és
per a l’esquerre, a continuació
de nou per al dret, i així suc-

Escales minimalistes
Si es parla d’escales minimalistes, una de les màximes expressions són sens dubte els
models consistents en esglaons
encastats a la paret i amb mínim contacte entre si.
No obstant això, el punt màxim
de minimalisme i aprofitament
de l’espai és probable que sigui
la “escala de paret” dissenyada
pel nord-americà Aaron Tang.
Com s’observa en les imatges,
en aquest model es giren els
graons cap amunt i la biga que
els sosté es desplaça cap a la paret. D’aquesta manera, l’escala
desapareix virtualment i l’espai
que ocupa és igual a zero. Quan
cal de nou, l’escala es desplega i
torna a estar disponible per pujar a la planta de dalt.

Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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Torna el paper d’empaperar

P

er dotar d’un segell
especial una estança,
una de les opcions és
empaperar les parets. De tota
manera, cal tenir molta cura
amb el tipus de paper que
utilitzem. Si el paper té uns
motius amb un gran impacte
visual es recomana empaperar només una paret o diverses, però no totes.
Pas a pas per empaperar
una paret
- El primer que cal fer és mesurar la superfície a empaperar, sabent que cal deixar
sobrant per la part superior
i la inferior. Un cop mesurat,
el passem al paper i el tallem
deixant el sobrant.
- El següent pas serà aplicar la base de cola (o engrut) en el paper i per a
això es farà la barreja d’aigua tèbia amb les pólvores.
Començarem aplicant en el
centre i després caldrà anar
aplicant en les cantonades.
- A l’hora de enganxar-lo a
la paret, començarem per la
part de superior i per un cantó i és recomanable deixar el
sobrant per després tallar-lo.

- Un cop tinguem enganxat
un tros, caldrà anar fent moviments del centre cap a les
cantonades amb un raspall
perquè el paper vagi quedant
ben fixat a la paret i no apareguin bombolles.
- En posar la segona peça
de paper cal aconseguir casar les diferents franges de
paper. Tindrem en compte
el dibuix i intentarem que
quedi ben alienat. A més
les juntes entre tira i tira no
s’hauran solapar però sí que
han d’estar molt juntes. Amb
un corró de plàstic es pot fer
pressió a la zona d’unió perquè quedin millor.
- Per acabar, caldrà tallar els
trossos sobrants del paper,
amb una espàtula i una fulla.
- D’aquesta manera tan senzilla hem aconseguit vestir
una paret per convertir-la en
una paret atrevida que desprèn energia.
Tipus i usos del paper pintat
- El més bàsic i econòmic és
el paper lleuger. No té cap
protecció, així que per mantenir-lo en bon estat, hem de
tenir cura de no fregar-ho ni

tacar-lo.
- El paper vinílic, però,
compta amb una fina capa de
plàstic que cobreix el paper,
protegint-lo de la humitat. És
perfecte per a cuines i banys.
A més, aquest paper és pràctic per a les habitacions dels
nens, ja que es pot netejar fàcilment amb un drap humit
amb aigua sabonosa.
- Els que estan coberts amb
tela o fibra de vidre, són
papers pesats i resisteixen
perfectament la humitat i
els fregaments.
Fins avui, per adherir els diferents papers només disposàvem de coles específiques
per a cada un d’ells i gairebé
sempre, en pols, el que dificultava una mica la tasca.
Havíem de barrejar adequadament el producte fins
deixar-lo sense grumolls i
després, esperar uns 30 minuts perquè la pols es disolgués en l’aigua.
Però, això s’ha acabat! Ara,
el mercat ens ofereix un producte innovador amb el qual
fins al més inexpert podrà

empaperar, d’una manera
fàcil i ràpida. Es tracta d’una
cola universal, amb fórmula
líquida, que en tan sols dos

minuts i mig, està llista per al
seu ús. És apta per a tot tipus
de paper i aconsegueix fixacions fortes i duradores.

Som una empresa dedicada al sector de la construcció
amb més de 50 anys d’experiència.

Enderrocs, escullera, moviment de terres, subministraments d'Àrids, desbrossament.
c/Comerç, 2 (Pla de la Masia)
08711 ÒDENA
Apartat 216 - 08700 IGUALADA
www.excavacionsanoia.com

Mòbil: 659 971 941
Tel: 93 803 46 50
Fax: 93 805 29 19

administracio@excavacionsanoia.com

/excavacionsanoiaSA

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA,
FORESTAL i JARDINERÍA
C/ Alemanya, 39, (Nau 2 ) • 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 27 58 • Fax 93 801 70 17
www.solucionsmecaniques.com
e-mail: administracio@solucionsmecaniques.com

C/ Alemanya, 39, (Nau 2 ) • 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 27 58 • Fax 93 801 70 17
www.solucionsmecaniques.com
e-mail: administracio@solucionsmecaniques.com

C/ LLEIDA 63 B 08711
ÒDENA (BARCELONA)
93.511.18.74
agricoladizcar@gmail.com

C. del Raval de Baix, 26
08787 CARME (Barcelona)
gtressl@telefonica.net
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La il.luminació a casa: tinguem en compte les
necessitats de cada espai

D

urant bona part del
dia, la llum del sol
ens il·lumina prou
com per no haver d’encendre
els llums i, de fet, és molt més
recomanable per a la nostra
vista que la llum artificial.
A l’hora d’il·luminar la nostra llar, cal tenir en compte
les necessitats de cada espai,
ja que no totes les cambres
necessiten la mateixa llum,
ni durant el mateix temps,
ni amb la mateixa intensitat.
Només la cuina i la cambra
de bany necessiten una lluminositat intensa. Les estances on hi fem vida i els
dormitoris, en canvi, poden
disposar d’un enllumenat
central eficient, i il·luminació localitzada allà on sigui
necessari. Sovint, hi ha prou
amb una bombeta de poca
potència i alt rendiment per
a llegir o treballar.
L’eficàcia lluminosa d’una
làmpada és la quantitat de
llum emesa per unitat de potència elèctrica (W) consumida. Es mesura en lúmens
per Wat i permet compara
l’eficiència d’unes fonts de
llum respecte les altres. L’eficàcia lluminosa de la bombeta incandescent es troba
entre els 12 i els 20lm/W,
mentre que per als fluores-

cents va dels 40 als 100lm/W.
De fet, el llum incandescent
només aprofita en il·luminació un 5% de l’electricitat que
consumeix; el 95% restant es
transforma en calor.
Llums de baix consum
S’entén per llums de baix
consum els petits tubs fluorescents que s’han anat adaptant a la mida, les formes i
els suports de les bombetes;
per això també es coneixen
com a làmpades “compac-

tes”. Actualment els llums de
baix consum compactes entren en els mateixos aplics i
làmpades que les bombetes
incandescents. També en els
darrers temps s’han incorporat al mercat els llums LED
per a usos domèstics: són
bombetes de baix consum
que tenen una despesa elèctrica encara inferior als fluorescents compactes amb una
durabilitat superior. El seu
major preu queda compensat
en poc temps per la seva du-

A l’hora d’il·luminar la
nostra llar cal tenir en
compte les necessitats
de cada espai ja que
no tots necessiten
la mateixa llum, ni
durant el mateix
temps ni amb la
mateixa intensitat
rabilitat i eficiència.
En espais amb enceses i apagades molt freqüents és recomanable posar làmpades
de tipus electrònic, en lloc
de les de baix consum convencionals, ja que aquestes
veuen escurçada la seva vida
útil amb el nombre d’enceses.
Les làmpades electròniques
es distingeixen principalment per el pes: les convencionals acostumen a pesar
més de 400gr, mentre que
les electròniques no superen
els 100gr. A més a més les
electròniques consumeixen
menys.
Recomanacions per l’estalvi
energètic
- Utilitzeu sempre que sigui
possible la llum natural.

- Pinteu de colors clars els
sostres i les parets, així aprofitareu al màxim la llum natural reduint el consum de
llum artificial.
- No deixeu llums encesos
inútilment.
- Mantingueu les bombetes
i les pantalles netes per augmentar la lluminositat, sense
augmentar la potència.
- Substituïu les bombetes
incandescents per llums de
baix consum. Per un mateix
nivell d’il·luminació consumeixen 5 vegades menys i
duren 8 vegades més temps.
Per això s’aconsella utilitzar
els fluorescents en estances
que necessitin molta llum i
moltes hores, com la cuina.
- Adapteu la il·luminació a
les vostres necessitats, i doneu preferència a la il·luminació localitzada: a més d’estalviar aconseguirà ambients
més confortables.
- Col·loqueu detectors de
presència per a que els llums
s’encenguin i s’apaguin automàticament, a vestíbuls, garatges, zones comuns, etc...
- Reduïu al mínim la il·luminació ornamental en exteriors: jardins, terrasses, etc..
S’ha d’utilitzar sempre que
sigui possible la llum natural.

· Et farem el teu projecte · Empresa especialitzada · Assessorament i venda
directe de fàbrica
amb il·luminació led
personalitzat

Talleres Gaseti C/ Bran Bretanya, 9, Nau 5 - Polígon industrial "Les Comes" 08700 Igualada (Barcelona) - Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com
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Tipus de parquet o tarima: quin m’interessa més

H

a arribat l’hora de
triar què parquet posarem a casa i estem
una mica perduts. Sabem que
és una decisió important, que
afectarà l’aparença de la nostra
llar, a la comoditat i fins i tot
a la despesa en calefacció. No
obstant això, no és una decisió
complexa si sabem quines són
les variables amb les que cal
jugar a l’hora de decidir entre
els diferents tipus de parquet.
El primer que hem de saber és
que hi ha una important varietat en sòls i tarimes:
- Sòls Laminats. Fets amb productes sintètics i derivats de la
fusta amb què s’obtenen uns
acabats molt semblants. És un
producte en alça pel seu preu,
qualitat i fàcil instal·lació. La
capa exterior, la qual queda a
la vista pot tenir qualsevol disseny, no únicament fusta.
- Parquet flotant multicapa.
Ens referim a parquet flotant
quan parlem d’aquell que
no està clavat a terra o fixat
mitjançant adhesius. La seva
presentació sol ser similar a

la dels sòls laminats. La principal diferència és que la capa
exterior està feta amb fusta i
no amb productes sintètics. És
a dir, una capa exterior de diversos mil·límetres d’autèntica
fusta, normalment de qualitat
superior, i posteriorment una
altra capa de més gruix també
en fusta massissa com a base.
- Tarima de fusta massissa.
Aquí parlem de parquets fet
amb fusta massissa i totes les
qualitats d’aquesta matèria
primera. Aquesta pot ser flotant o estar fixada a terra.
- Tarima tecnològica o composite. Tarimes fabricades
amb productes derivats de la
fusta i resines que ofereixen
una excepcional resistència als
elements, el que la converteix
en una molt bona opció per a
exteriors. No és freqüent trobar aquest tipus de tarimes a
l’interior.
- Sòl Vinílic Flotant. La presència dels sòls vinílics està
clarament en augment. Encara que estan disponibles al
multitud de dissenys i textures, predominen els que imi-

ten la fusta, i per això el vam
incloure aquí. Entre les característiques que expliquen
aquesta demanda destaca la
seva resistència a la humitat.
D’altra banda, la instal·lació és
molt similar a la dels sòls laminats, pel que qualsevol amb
una mica d’habilitat podria
realitzar la instal·lació.
Quin parquet cal posar a l’exterior de casa
No tots aquests tipus de parquet o terres de fusta tenen
les mateixes característiques i
sobretot resistència a la humitat i insectes. És per això que
si anem a posar parquet a l’exterior, el millor és decantar-se
per tipus de tarima de fusta
massissa tractada per a aquesta finalitat (autoclau és el més
freqüent) o fabricat amb espècies amb una gran resistència
com la teca o el ipe, o decantar-nos per productes industrials pensats per a aquesta fi
com tarima tecnològica.
El tractament en autoclau
per a la fusta, consistent bàsicament en assecar la fusta

utilitzant buit i segellar amb
sals, permet utilitzar fustes de
menor cost i que sense aquest
tractament no tindrien les
prestacions necessàries per
estar a l’exterior, amb és el cas
del pi. És freqüent que aquest
tractament aportació a la fusta un to groguenc verdós, encara que es poden usar tints o
o fins i tot no afectar massa al
color original.
Si féssim el sord i instal·léssim un sòl laminat en un jardí, difícilment duraria més
d’un any en bon estat, fins
i tot havent comprat un de
qualitat superior.
Qualitats o Resistència de
la Tarima
En el cas de sòls laminats la
qualitat s’estableix en funció
de diferents escales, la més
popular és la Classificació
AC, d’AC-1 a AC-6, on a major nombre major resistència
a ratllades. No obstant això
la forma ideal de classificar
un sòl laminat és utilitzar la
Classe. Aquesta valora un
conjunt criteris, on també
s’inclou la resistència superficial, i assigna un ús, per
exemple domèstic, comercial
o industrial, etc. El gruix de la
lama és un valor fonamental
per assignar una classe o una
altra, normalment a major espessor major classe.
Una altra variable important a l’hora d’avaluar un sòl
d’aquest tipus, laminats o tarimes flotant, és el tipus d’ancoratge entre lames. Aquest
ha d’assegurar una bona agafada, perquè les peces no se
separin amb el pas del temps
i evitar el pas de la humitat.
Si parlem de fustes i no de
productes derivats cal prestar

FERRETERIA

Ferreteria, llistonatge, fustes a mida, mosquiteres i complements
Ferreteria, llistonatge, fustes a mida, mosquiteres i complements

C/Lleida 27
Tel. 93 805 35 40
Igualada

FRANQUESA

C/Lleida 27
Tel. 93 805 35 40
Igualada

Francesc Gaya
Carles Gaya

Avda. Europa, 7 Local 11
Les Comes IGUALADA (Barcelona)
Tel: 93 803 57 58 - 696 148 260
ferreteriafranquesa@gmail.com

atenció a les característiques
de la fusta en qüestió. No es
tracta tant que unes siguin
millors que altres, sinó de les
qualitats que presenten. Per
exemple el roure és una fusta
amb una resistència considerable, major que la de la noguera, però aquesta última té
major tolerància a la humitat,
de manera que un parquet de
roure és preferible en llocs
amb molt trànsit i un de noguera en llocs amb humitat .
A més quan parlem de fustes
massisses juga un paper molt
important l’aparença o estètica buscada, deixant de banda
altres qüestions a l’hora de posar algun tipus de parquet.
Fabricants de qualitat i garantia
Especialment dins de l’àmbit
dels sòls laminats ha molts
fabricants i molts productes
amb diferències de preus molt
significatives. Un dels criteris
a avaluar és la garantia que
ofereix el fabricant. En alguns
casos podem arribar a parlar
de 30 anys de garantia.
Quin tipus de parquet és millor?
No hi ha una resposta única
a aquesta pregunta. Més aviat
estaríem parlant d’un “depèn
de la situació”. El que hem
de tenir clar, si volem triar el
millor parquet per a la nostra
casa, és evitar els materials de
baixa qualitat o la utilització
d’aquests en zones desaconsellades pels fabricants. Per
exemple instal·lar un sòl laminat en una terrassa a l’aire
lliure.
He de fer reformes?
No cal fer obres a casa per
tenir un terra de parquet. La
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instal·lació de parquet flotant
o sòls laminats és relativament
senzilla i tan sols requereix
d’una sèrie d’instruccions bàsiques. Fins i tot podran realitzar-persones que amb certa
destresa sense necessitat de
ser professionals del sector. Si
a més la instal·lació la realitza
un professional pot quedar
llista en un dia o dos.
Al contrari, la instal·lació de
parquets de fusta massissa i /
o tarimes és més complexa i
sí que serà necessari afrontar
alguna reforma.
Manteniment segons el tipus
de tarima
Pel que fa al manteniment diari i neteja d’aquests tipus de
sòls en gran mesura és similar.
N’hi haurà prou amb un pal
de fregar amb un producte no
abrasiu i específic per a parquets amb aigua tèbia de tant
en tant i l’aspiradora freqüentment per tenir el sòl perfecte.
Quan parlem de desperfectes
com ratllades, cops o fins i tot
trencament de peces el manteniment varia en funció del
tipus de tarima que hàgim posat. La capa exterior dels sòls
laminats de qualitat és bastant
resistent a les ratllades, pel que
no solen produir-se. Si per
desgràcia es donessin existeixen ceres i diferents productes

que poden ajudar-nos a dissimular-ho, però no reparar-lo.
Si la lama es trenca o deteriora
greument caldria substituir-la
per una de nova. Implicaria
aixecar part del sòl, que pot
ser molt o poc en funció d’on
es trobi el desperfecte.
Si parlem de fusta natural o
massissa aquest tipus de problemes són relativament més
fàcils de solucionar, ja que en
la majoria dels casos és suficient amb polir i envernissar de
nou. Pel que fa a la substitució
de peces dependrà de la manera en què hagi estat instal·
lat el parquet.
Podem posar parquet a totes
les habitacions?
Aquesta és una pregunta molt
freqüent i que normalment es
respon amb un “depèn”:
- Trànsit. Quan estem a casa
no passem el mateix temps en
totes les habitacions ni totes
reben un ús similar. Per això
no tot el sòl de la casa pateix
el mateix desgast. Per passadissos, saló i entrada, on hi ha
major moviment, és preferible utilitzar parquets fabricats
amb fustes que ofereixin una
major resistència o sòls laminats d’una gamma superior, al
qual podem usar per a la resta de la casa. Per exemple en
dormitoris, pot interessar do-

nar prioritat a criteris estètics
enfront de la durabilitat, encara que sense deixar de banda
aquesta última.
- Cuines i banys. El normal
sempre ha estat excloure
aquestes habitacions a l’hora de posar parquet ja que la
humitat pot accelerar el deteriorament. No obstant això
cada vegada és més freqüent
trobar sòls laminats en cuines
i banys. El que hem de saber
referent a això és que no podem utilitzar qualsevol classe
de sòl laminat, ha de ser un
específicament fabricat per
aquest fi.
Una de les principals avantatges d’utilitzar parquet és la
versatilitat que té com a element decoratiu. És fàcilment
integrable en llocs amb una
decoració clàssica, a través
de tons foscos, o en ambients
més moderns amb tons grisos
o clars. Hi ha a qui li agraden
els contrastos entre el color
del sòl i el dels mobles, i a qui
li agrada certa uniformitat.
I realment cap dels dos està
malament.
Si triem sòls laminats les possibilitats són infinites. No només estem parlant de disseny
en fustes, també podem trobar alguns que imitin rajoles,
metalls, etc. Pel que fa a altres
tipus de parquet podrem ju-

gar amb vernissos o pintures
però l’aparença és la de la fusta
que triem.
Espècies de fusta per a parquet
Aquells que no estan familiaritzats amb les característiques i prestacions naturals de
les diferents espècies de fusta
tenen una dificultat addicional. Les possibilitats i característiques de cada fusta poden
resultar aclaparadores.
Aquí tens algunes referències
als més usuals tipus de fusta
per a parquet o tarima:
- Pi. La fusta de pi és utilitzada freqüent per a terres, encara
que no perquè sigui la millor
opció, sinó per la seva relació qualitat / preu. És a dir, es
tracta d’una opció decent a
molt bon preu. Entre les virtuts d’aquest tipus de tarima
destaquen que és fàcil de
treballar, rep bé els acabats i
la seva aparença és ideal per
a ambients rústics. El seu
principal desavantatge per
a la seva utilització en sòls
és que es tracta d’una fusta
tova. És freqüent també el
seu ús en exteriors quan rep
el tractament adequat, generalment autoclau.
- Roure. Encara que existeixen
moltes sub-espècies podem dir

TREBALLS I SOLDADURES EN:
. Alumini
. Inox
. Ferro
. Qualsevol tipus de material

Av. Països Catalans, 32 08700 Igualada (BCN)
Tel. 626 82 98 98 domingotallers@gmail.com

666 687 493
Miquel 607 50 52 03
Àngel 607 50 57 67
Av. Montserrat, 7 - 08711 Òdena
m.torbisco@excavacions-vila-cami.com
www.excavacions-vila-cami.com
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en termes generals que és una
fusta dura i resistent. El seu vetejat li dóna una aparença molt
característica. Actualment la
fusta de roure s’esta utilitzat en
tota classe parquet o terres de
fusta ja que està molt d’avantguarda.
- Cirerer. És una fusta molt
apreciada pel seu uniforme
color marró vermellós. També
és fàcil de treballar, encara que
bastant més dura que el pi.
Entre els seus inconvenients
destaquen el seu preu, la dificultat de trobar-lo i el major
manteniment necessari per
mantenir el seu color.
- Auró. És un tipus de fusta
de tonalitat clara i de duresa
considerable. El seu ús per a
terres està molt estès especialment als països anglosaxons.
Té un excel·lent comportament
a l’aplicació de tints i vernissos.
- Faig. És una fusta tova de color
molt clar, és freqüent vaporitzar,
el que li aporta tons més ataronjats i / o vermellosos.
- Ipé. És una fusta tropical
d’extrema duresa i densitat.
Té colors que van del groc al
marró vermellós. S’utilitza especialment en exteriors.
- Teca. Igual que l’ipé és una
fusta tropical molt resistent.
També s’utilitza en exteriors
encara que el seu color va més
cap a al groc.
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Què ens aporta la domòtica a la llar?

L

a domòtica és el conjunt de tecnologies
aplicades al control i
l’automatització intel·ligent
de l’habitatge, que permet
una gestió eficient de l’ús de
l’energia, que aporta seguretat
i confort, a més de comunicació entre l’usuari i el sistema.
Un sistema domòtic és capaç
de recollir informació provinent d’uns sensors o entrades, processar-la i emetre
ordres a uns actuadors o sortides. El sistema pot accedir a
xarxes exteriors de comunicació o informació.
La domòtica permet donar
resposta als requeriments
que plantegen aquests canvis
socials i les noves tendències
de la nostra forma de vida,
facilitant el disseny de cases i
llars més humans, més personals, polifuncionals i flexibles
domòtica contribueix a millorar la qualitat de vida
de l’usuari:
- Facilitant l’estalvi energètic: gestiona intel·ligentment
la il·luminació, climatització,
aigua calenta sanitària, el reg,
els electrodomèstics, etc.,
aprofitant millor els recursos
naturals, utilitzant les tarifes horàries de menor cost, i
reduint així, la factura energètica. A més, mitjançant la
monitorització de consums,
s’obté la informació necessària per modificar els hàbits i
augmentar l’estalvi i l’eficiencia.circulos-pag-7-2
- Fomentant l’accessibilitat:
facilita el maneig dels elements de la llar a les persones
amb discapacitats de la manera que més s’ajusti a les seves necessitats, a més d’oferir

serveis de teleassistència per
a aquells que ho necessitin.
- Aportant seguretat mitjançant la vigilància automàtica
de persones, animals i béns,
així com d’incidències i avaries. Mitjançant controls d’intrusió, tancament automàtic
de totes les obertures, simulació dinàmica de presència,

La xarxa de control
del sistema domòtic
s’integra amb la xarxa
d’energia elèctrica i es
coordina amb la resta
de xarxes amb les que
tingui relació

instal·lació domòtica permet
la transmissió de veu i dades,
incloent-hi textos, imatges,
sons (multimèdia) amb xarxes locals (LAN) i compartint
accés a Internet; recursos i intercanvi entre tots els dispositius, accés a nous serveis de
telefonia IP, televisió digital,
per cable, diagnòstic remot,

façanes dinàmiques, càmeres
de vigilància, alarmes personals, ia través d’alarmes tècniques que permeten detectar
incendis, fuites de gas, inundacions d’aigua, fallades del
subministrament elèctric, etc.
- Convertint l’habitatge en
una llar més confortable a
través de la gestió de dispositius i activitats domèstiques.
La domòtica permet obrir,
tancar, apagar, encendre, regular ... els electrodomèstics,

la climatització, ventilació,
il·luminació natural i artificial, persianes, tendals, portes,
cortines, reg, subministrament d’aigua, gas, electricitat
...)
- Garantint les comunicacions mitjançant el control i
supervisió remot de l’habitatge a través del seu telèfon,
PC ..., que permet la recepció d’avisos d’anomalies i informació del funcionament
d’equips i instal·lacions. La

videoconferències, teleassistència ...

Connexions i accessoris d’àudio, vídeo, TV, satèl·lit´
informàtica i càmeres de vigilància

Fem claus de cotxe

www.electronicapenya.com

TEL 93 803 54 46
FAX 93 803 54 46

A més, la domòtica facilita
la introducció d’infraestructures i la creació d’escenaris
que es complementen amb
els avenços en la Societat de
la Informació:
- Comunicacions: Transmissió de veu i dades, incloent-hi
textos, imatges, sons (multimèdia) amb xarxes locals
(LAN) compartint accés a

- Treballs professionals de pintura
amb 40 anrl]experiència
- Restauració de sostres i parets decorats
amb escaioles i pintures a loli i temple
- Col·locació de papers pintats
- Imitació de fusta, marbres i estucs
- Treballs de pintura en general, pisos,
escales de veïns, pàrquings, etc.
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
BONA RELACIÓ QUALITAT-PREU
Mòbil 636 691 380/ Piera

Internet, recursos i intercanvi
entre tots els dispositius, accés a nous serveis de telefonia
sobre IP, televisió digital, televisió per cable, diagnòstic remot, videoconferències, etc.
- Manteniment: Amb capacitat d’incorporar el telemanteniment dels equips.
- Oci i temps lliure: Descansar i divertir-se amb ràdio, televisió, multi-room, cinema a
casa, videojocs, captura, tractament i distribució d’imatges fixes (foto) i dinàmiques
(vídeo) i de so (música) dins
i fora de la casa, a través d’Internet, etc.
- Salut: Actuar en la sanitat
mitjançant assistència sanitària, consultoria sobre alimentació i dieta, telecontrol
i alarmes de salut, medicina
monitoritzada, atenció mèdica, etc.
- Compra: Comprar i vendre
mitjançant la telecompra, televenda, telereserva, des de
la casa, etc. Finances: Gestió
dels diners i els comptes bancaris mitjançant la telebanca,
consultoria financera ....
- Aprenentatge: Aprendre i
reciclar mitjançant la tele-ensenyament, cursos a distància
...
- Activitat professional: Treballar total o parcialment des
de la llar, possibilitat viable
per a certes professions (teletreball), etc.
- Ciutadania: Gestions múltiples amb l’Administració de
l’Estat, la Comunitat Autònoma i el Municipi, vot electrònic, etc.
- Accés a informació: museus, les biblioteques, llibres,
diaris, informació meteorològica, etc.
I totes les possibles idees que
la creativitat i la innovació
puguin aportar.
No obstant això, abans d’incorporar un sistema domòtic i de decidir què incloure i
com, cal valorar la funcionalitat, facilitat d’ús, fiabilitat,
qualitat, estètica i les possibilitats d’ampliació o modificacions de les aplicacions. S’ha
de prestar especial atenció als
serveis de postvenda que li
ofereix el proveïdor que han
d’incloure telèfon d’atenció al
usuari i garanties d’instal·lació / execució d’obra, fins a
la contractació d’un servei de
manteniment un cop finalitzada la garantia inicial.
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Els problemes d’humitat a la llar

L

a presència d’humitats
ocasionades per la condensació de l’aire són
un problema freqüent en els
habitatges, especialment durant els mesos d’hivern.
Aquesta problemàtica es
produeix quan la temperatura superficial d’un tancament interior (ja sigui paret,
sostre o finestra) és inferior
(uns 3ºC) a la del punt de
rosada de l’ambient, que bàsicament depèn de la humitat relativa de l’aire i de la
temperatura interior.
Quan succeeix aquest fenomen, l’aire en contacte amb
contacte amb el tancament en
qüestió es refreda bruscament
i es condensa, dipositant-se
sobre la superfície del mateix petites gotes d’aigua que
amb al pas del temps acabaran derivant en les típiques
taques negres provocades per
les colònies de fongs i les conseqüències que se’n deriven.
Aquesta patologia pot aparèixer per culpa de diversos
factors, però generalment és
fruit de la combinació de diverses causes, entre les quals
destaquen les següents:
- VENTILACIÓ INSUFICIENT DE L’HABITATGE:
Actualment els pisos i les cases són molt estancs. Aquesta situació té efectes positius
com la millora de l’eficiència
energètica de l’habitatge, però
també en té de negatius, com
la d’impedir la renovació natural continua de l’aire interior i no permetre la reducció
de la humitat relativa.
- DEFICIENT AÏLLAMENT
TÈRMIC: Les parets o sostres
sense aïllament en contacte
amb l’exterior, els ponts tèrmics, les fusteries d’alumini
sense trencament de pont tèrmic o els vidres senzills són
punts freds que afavoreixen la
presència de condensacions.
- CALEFACCIÓ INSUFICIENT: Com més alta és la temperatura interior de l’habitatge major capacitat té l’aire per
admetre vapor d’aigua. Per
contra quan la temperatura
de l’habitatge és més baixa
és més probable l’aparició de
problemes de condensació.
- EXCÉS DE PRODUCCIÓ
DE VAPOR: Hàbits com rentar i assecar la roba a l’interior
de l’habitatge, cuinar abundantment, utilitzar estufes
de butà o la presència d’un
gran nombre d’habitants a

l’immoble entre d’altres fan
que l’aportació d’humitat a
l’aire sigui molt elevada i per
tant les possibilitats de patir
problemes de condensació
siguin més grans.
En funció del grau d’afectació
i de les seves característiques
particulars, els immobles que
tenen humitats per condensació poden presentar les següents patologies:
- PRESÈNCIA DE TAQUES
D’HUMITAT I FONGS: La
presència de taques de color
negre són un dels símptomes més característics de la
condensació i es deuen a la
proliferació de colònies de
fongs que es dipositen a la
superfície de les parets i en
casos extrems també sobre el
mobiliari i la roba.
- QUALITAT DEFICIENT
DE L’AIRE I MALES OLORS:
La presència d’humitats de

condensació confereixen a
l’aire una desagradable olor
d’humitat que s’impregna
a la roba i als diferents elements de l’immoble, i s’augmenta de forma considerable la contaminació de l’aire,
provocant en alguns casos
reaccions al·lèrgiques, episodis d’asma, infeccions o
altres problemes respiratoris.
- BAF I REGALIMS: És molt
freqüent que les humitats
per condensació provoquin
baf i regalims d’aigua als vidres i marcs de les obertures
exteriors, arribant en casos
extrems a formar-se basals
d’aigua i a empapar completament els paraments pròxims.
Però, com podem solucionar els problemes d’humitat de condensació d’un pis
o una casa?
Afortunadament, en molts

dels casos un simple canvi
d’hàbits ens permetrà acabar
amb els problemes de condensació del nostre habitatge. Entre aquests, tenen una especial
importància els següents:
- Ventilar diàriament totes les
habitacions de la casa de 5 a 10
minuts i intentant que aquesta
sigui creuada.
- Ventilar les estances on s’hagi produït una gran quantitat
de vapor (el bany després de
dutxar-se, el rentador quan
s’hagi utilitzat l’assecadora,...).
- No assecar la roba a l’interior
de l’habitatge.
- No utilitzar estufes de gas butà.
- Mantenir una temperatura adequada a l’interior de
l’habitatge.
- Utilitzar l’extractor de la cuina sempre que es cuini.
- No tancar les portes dels
dormitoris a la nit.

Si malgrat seguir aquestes recomanacions el seu habitatge
continua amb els problemes
de condensació, li recomanem que contacti amb un tècnic expert en patologies de la
construcció perquè determini
la causa o causes de la problemàtica i indiqui quines actuacions cal portar a terme. Entre
d’altres, és possible que sigui
necessari realitzar algun/s
dels següents treballs:
- Incorporació o millora (en
cas de ja existir) de l’aïllament
tèrmic dels paraments en
contacte amb l’exterior (façanes i cobertes).
- Substitució de fusteries i/o
vidres de les obertures.
- Instal·lació d’un sistema de
ventilació mecànica.
- Tallar els ponts tèrmics existents en l’habitatge

ESTUDI D’ARQUITECTURA VALENTÍ SOLÉ ESTANY I ASSOCIATS
08700 IGUALADA
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DESCOBREIX IMPRESSIVE ULTRA la nova generació de terres laminats

DONEM FORMA

ALS TEUS PROJECTES
PARQUET · PAPER PINTAT · MOQUETA · TERRES DE PVC · MICROCIMENT
PINTURES · ESTORS · GESPA ARTIFICIAL · ROBA LABORAL · FELPUTS · VINILS
Avinguda d'Europa, 10, Igualada Segueix-nos: @pinturesgodoy
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Aquesta tardor la Biblioteca El
Safareig estrena un nou servei
CAPELLADES / LA VEU

E

l “Tastet de novetats”
és una de les novetats
d’aquesta temporada a
la biblioteca de Capellades.
El primer dimarts de cada
mes, matí i tarda, es podrà
veure totes les novetats que
hagin arribat darrerament
al centre. Cada mes totes les
biblioteques de la Xarxa de la
Diputació de Barcelona reben
un lot amb les novetats que
prèviament han estat triades i
seleccionades pels bibliotecaris especialitzats.

Així a partir del mes vinent es
proposa doncs que el primer
dimarts es pugui veure el lot
sencer que acabarà d’arribar
per descobrir quines novetats i
materials ens poden interessar.

Fins ara aquestes novetats
s’anaven exposant de manera més dosificada a l’entrada
de la biblioteca o bé de manera virtual al catàleg Aladí
de la Diputació de Barcelona. Aquest mes d’octubre es
previst que es faci una nova
Hora del Conte, una xerrada sobre cosmètica natural,
promoció de la lectura juvenil amb Clubs de lectura als
dos instituts de Capellades i
altres propostes que es presentaran a l’agenda que es
publicarà la setmana vinent.

Inscripcions obertes per al curs de preparació
per a la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional de grau mitjà
CAPELLADES / LA VEU

Aquesta és una formació
adreçada a persones que no
disposen del títol de graduat
d’educació secundària i que
es volen presentar a la prova
d’accés per als cicles de formació professional. El requisit
que es demana en aquest curs
és tenir un mínim de 17 anys.
Les classes es faran a l’Aula de
Formació de Joves i Adults (edi-

fici antic correus), de dilluns a
dijous de 18 a 21 hores, d’octubre a abril. Per a més informació
es pot anar als Serveis Educatius
de l’Ajuntament de Capellades,
a la Biblioteca El Safareig.
La prova d’accés als cicles formatius consta d’un sol examen.
El fet de superar-la dóna dret a
cursar qualsevol cicle formatiu
i té validesa permanent a tot
l’Estat espanyol. Aquest curs
forma part del Programa de

mesures formatives de la Diputació de Barcelona.
El pla d’estudis inclou aconseguir competències bàsiques
sobre llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques, socials i
ciutadania, interacció amb el
món físic i tecnologies.
La inscripció per al curs es pot
fer durant tota aquesta setmana, a Serveis Educatius, a la
Biblioteca El Safareig.

La Llacuna rep la visita
d’una blogger de Minube
LA LLACUNA / LA VEU

A

quest passat diumenge, Kris por el
mundo, una bloggera i una de les descobridores
de Catalunya de Minube, un
portal o xarxa social de viatgers, ha estat a la Llacuna per
descobrir-ne el seu entorn.
La Diputació de Barcelona i
AnoiaTurisme van organitzar
la jornada amb l’objectiu d’ensenyar-li la zona i projectar, a
través dels seus canals socials,
els atractius del territori entre
els seus seguidors i els de Minube, uns prescriptors cada
cop més valorats.
Kris por el mundo va arribar dissabte el vespre, es va
allotjar a l’allotjament rural
Arcs de la Llacuna i l’endemà diumenge acompanyada
per la regidora de cultura de
l’Ajuntament, Rosa Busquet,
va visitar el nucli, el castell de
Vilademàger, se li va explicar
la gastronomia, entre altres.
La seva estada va acabar a
l’aeròdrom Igualada-Òdena
on va realitzar un bateig de
vol en trike sobrevolant la comarca de l’Anoia.
Aquesta no és la primera ve-

gada que Kris por el mundo
de la mà de Minube i amb la
col.laboració de la La Diputació de Barcelona i Anoia Turisme visita l’Anoia. El passat
mes d’abril ja va visitar altres
municipis com Calaf, Pujalt,
Prats de Rei, Tous ... i segons
les seves mateixes paraules
“Anoia me ha enamorado.
Puede que haya sido la primavera, esos campos inmensos
en los que el trigo verde llega hasta horizonte para fundirse con el azul del cielo, o
esos otros de flores amarillas
que inundaban el aire con su
aroma. Durante este viaje me
he sentido muchas veces lejos
del mundo, he pasado horas
sin cruzarme con nadie, sin
ver ningún coche circulando
por esas estrechas carreteras
que unen pequeños pueblos.
Estaba encantada con esa soledad, pero cada vez que paraba en mitad de un camino
para disfrutar del paisaje, llegaba a un castillo desde el que
parecía que se podía dominar
el mundo o paseaba por algún pueblo pensaba que era
una pena que una lugar tan
bonito pareciera conocerlo
tan poca gente.”

Subvenció per a activitats extraescolars esportives
Aquest divendres 29 de setembre és el darrer dia per presentar les sol·licituds per sol·licitar subvenció per a activitats
extraescolars esportives.
Aquesta és una ajuda de 3.000
euros que ofereix l’Ajuntament
de Capellades per repartir entre els nens i nenes de 3 a 18

anys que realitzen activitats
extraescolars esportives tant
en una entitat capelladina com
en una gestionada per l’AMPA
d’algun dels centres escolars
del municipi. Les bases regulen el criteri per optar-hi en
funció de diversos barems relacionats amb la renda.
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Tota la informació necessària es pot consultar en
aquest enllaç o bé a la pàgina web de l’Ajuntament de
Capellades. Les sol·licituds
s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Capellades,
al carrer Ramon Godó.

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

ROSICH MOTORS, S.L. - Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - www.rosichmotors.com
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Masquefa s’engalana per a una nova edició
de la Setmana de la Gent Gran

Licitació pública del
contracte d’obres
de la coberta de la
piscina

MASQUEFA / LA VEU

MASQUEFA / LA VEU

asquefa engega el
proper dilluns 2
d’octubre una nova
edició de la Setmana de la
Gent Gran.
Enguany la festivitat s’allargarà fins al diumenge 8 i inclourà una variada agenda d’activitats dirigida a la gent gran de
la vila. Al llarg de set dies, els
masquefins d’edat més avançada seran els grans protagonistes i gaudiran de propostes
com ara una desfilada de models, cinema, bingo, ball, espectacles musicals i de varietats, una visita al Monestir de
Pedralbes i un dinar de germanor. Totes les activitats són
gratuïtes (exceptuant la sortida al Monestir de Pedralbes) i
es duran a terme a l’entorn de
La Fàbrica Rogelio Rojo.
Esther Ibáñez, regidora de
Gent Gran, assegura que
“aquesta festa és ja, avui, tota
una tradició que comença a
arrelar amb força a la vila. I el
millor exemple que aquí ens
estimem de tot cor i cuidem
com es mereixen les nostres
persones grans. I és que l’edat
i l’experiència que n’emana cal
portar-les sempre amb orgull”.
La Setmana de la Gent Gran
de Masquefa arrencarà dilluns 2 d’octubre amb una

Aquest mes de setembre el consistori ha tret a licitació pública
el contracte d’obres d’aquesta
darrera fase del pla que és previst que culmini la tardor del
2018 i que estarà dividida en
dos trams.
El primer tram del projecte començarà a finals d’aquest any
2017 i finalitzarà abans de l’inici de la temporada d’estiu 2018
amb l’arranjament i millora de
la zona de vestidors de l’equipament. Així, la piscina municipal del camp de futbol obrirà
les seves portes amb normalitat
durant els mesos d’estiu de l’any
vinent. I un cop tancada la temporada d’estiu 2018, al mes de
setembre, arrencarà el segon i
definitiu tram del projecte amb
la instal·lació de la coberta de
l’equipament, que permetrà cobrir tant la piscina, com la zona
de vestidors i el bar-restaurant.
Així, l’objectiu de l’Ajuntament
és donar per finalitzat el pla durant la tardor del 2018.
En paral·lel, el projecte -amb un
cost de 2.233.771€- també contempla l’habilitació d’instal·lacions tèrmiques de biomassa.
Amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Masquefa aposta
decididament per consolidar al
municipi una oferta lúdico-esportiva de màximes garanties.

M

tarda de bingo, i continuarà
dimarts amb una sessió de
cinema amb la projecció de la
pel·lícula ¿Y si vivimos todos
juntos?. Ja dimecres 4 d’octubre, serà el torn per a una proposta ben original i diferent.
A les 6 de la tarda, el pati de la
Fàbrica Rogelio Rojo acollirà
una desfilada de moda en la
que es convidarà als assistents
a convertir-se en models per
un dia i a gaudir de l’actuació
de Juan Reina.
Dijous dia 5, els veïns podran participar d’una trobada
amb coca i ball dinamitzada
a càrrec de ‘Grup Choffers’;
i divendres, agafarà el relleu
un divertit espectacle en homenatge a Lina Morgan de la

Anem al teatre!

mà de Marylina. Ja al cap de
setmana, l’Ajuntament convida als veïns a prendre part
d’una visita guiada al Monestir de Pedralbes en el marc del
projecte Fem Cultura d’aquest
2017. En aquest sentit, les inscripcions es poden fer fins el
proper divendres 22 de setembre. Aquell mateix dia,
tornats de la sortida a Barcelona, els masquefins podran
gaudir de l’espectacle musical
dels grups ‘Playback’ i ‘Color’,
de l’Associació de Gent Gran
d’Igualada.
I la Setmana de la Gent Gran
d’aquest 2017 clourà diumenge 8 d’octubre amb una
missa a la Parròquia de Sant
Pere, una paellada popular i

una sessió de ball a càrrec de
l’’Orquestra Mediterrània’. En
el cas del dinar popular, enguany canvia d’ubicació i passa a celebrar-se a la pista exterior coberta ubicada al costat
del pavelló. Per participar-hi
cal reservar el tiquet prèviament al Casal d’Avis de Masquefa del 18 de setembre al 4
d’octubre (de dilluns a dijous,
les 10 h. a les 13 h. i de les 17
h. a les 20 h.; i els divendres,
de les 10 h. 13 h.).
L’Ajuntament fa una crida a
la participació i posa en valor
la implicació de les persones i
entitats que, de forma voluntària, col·laboren en l’organització de la Setmana de la
Gent Gran de Masquefa.

ROMEU I JULIETA: GRAN TEATRE DEL LICEU
Dia 04 d’Novembre 2017
Viatge - Espectacle

Temporada
2016 - 2017
Hora Sortida: 14.45 h

Deien que no es podia ballar, i és una de les peces més meravelloses

La tragèdia de Romeu i Julieta, immortalitzada per Shakespeare, uneix amor impossible, violència i mort. El 1938 Prokófiev en va presentar a
Brno la seva versió en un ballet considerat, en aquell temps, impossible de ballar per la seva complexitat rítmica. Amb el temps, Romeu i Julieta
s’ha convertit en el ballet més representat del compositor i en la versió musicalment més famosa sobre la tragèdia shakespeariana. Ballet
Ginebra.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides a
platea o Tercer Pis
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

CABARET:

TEATRE VICTORIA
Dia 28 d’Octubre 2017
Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15.15 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Victoria.
Entrades garantides a platea
L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix
aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magnificar poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la ficció, obre
les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels
seus caps.
Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club escenifica la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi
i la fingida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cliff Bradshaw o el romanç de tardor
entre Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un florent negoci de fruiteria, Herr Schultz.
Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”…
CABARET és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.
La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

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

93 803 75 56
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Taller d’introducció a la
Pedra Seca a Clariana

Calaf recordarà el passat miner
de l’Alta Segarra

ARGENÇOLA / LA VEU

CALAF / LA VEU

E

l proper dissabte 30 de
setembre, l’Ajuntament
d’Argençola amb la col·
laboració de l’Associació de la
Casa del Tió i la Casa del Bosc,
organitzen un taller d’iniciació
a la construcció en pedra seca,
a càrrec de Ramon Torner.
El taller és gratuït i es farà a
Clariana (Argençola) de 9
del matí a 2 del migdia. Està
adreçat a joves d’entre 17 i 30
anys o a persones en situació
d’atur. Les places són limitades
i cal inscripció prèvia. Per fer
la inscripció us podeu adreçar
a l’Ajuntament per telèfon al
938092000 o bé per correu elec·
trònic: argensola@diba.cat.
L’objectiu de la matinal és res·
taurar un tram d’un mur de

pedra seca parcialment ender·
rocat, intervenint també en la
restauració de l’espai de la feixa
que tanca el mur, per tal de re·
cuperar una antiga olivera.
En el taller els participants po·
dran iniciar-se en aquesta anti·
ga tècnica de construcció tra·
dicional. Actualment múltiples
associacions i institucions arreu
de Catalunya, volen recuperar
aquest coneixement per de re·
truc posar en valor i preservar
l’immens patrimoni de barra·
ques de pedra seca, marges, etc
que s’estenen per tot el país.
La jornada s’aprofitarà per fer
la filmació d’un tutorial que
es posarà a disposició de totes
aquelles persones interessades
en la tasca de la recuperació
de murs de pedra seca i altres
intervencions al medi natural.

Comença la Tardor al
Casino de Calaf

CALAF / LA VEU

L

’estiu ja s’ha acabat,
però les ganes de ba·
llar cada setmana les
tenim ben presents encara.
Les obres de casa nostra no
ens permeten encara poder
començar l’època de ball al
nostre local, però tot i això,
el mes d’octubre podrem ba·
llar a la Sala d’Actes Munici·
pal de Calaf, situada al car·
rer Mestre Manel Giralt, s/n.
Els balls començaran a les
19.00h I finalitzaran a les
22.00h. El preu de les entra·
des és de 6€ pels socis i 7€
pel públic en general.
Aquest mes p o drem ba·
llar amb:

Diumenge, 1 d’octubre: DUET
AMOR; diumenge 8: GRUP
CRYSTAL, diumenge 15:
GLACÉ TRIO, diumenge 22:
ABARCA i diumenge 29: ELS
RICO RICO.
També a partir del dia 4 d’oc·
tubre iniciem el nou curs de
Swing. Si t’agradaria millorar
el teu nivell o aprendre a ballar
aquest ball social de moda,
inscriu-te trucant al 93 869 83
77 (Bar Casino) o bé al 679 35
42 18 (Maribel).
Per finalitzar també engega·
rem amb l’Escola de Teatre
Musical, podeu inscriure-us
trucant al 93 869 83 77. Tin·
drem una reunió informativa,
divendres dia 29 de setembre a
les 20.00h al Casino.

D

urant els mesos de
setembre i octubre
hi haurà a Calaf una
sèrie d’activitats i xerrades
enfocades a la mineria a
l’Alta Segarra. Els actes van
començar ahir dijous amb
una xerrada que donarà una
perspectiva històrica de què
ha estat la mineria per l’Alta
Segarra, a càrrec d’Antonino

Mestres i Pere Tardà.
El cicle seguirà amb un taller
de memòria el dia 5 d’octu·
bre, que anima la gent a par·
ticipar-hi per reunir vivèn·
cies i experiències tant dels
miners com dels ciutadans
de la comarca en relació amb
el món miner.
Un nou taller, aquest cop de
fotografia, vol documentar
l’entorn de les mines i com·
pletar-ho amb les imatges
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que puguin aportar els assis·
tents al taller.
Per finalitzar un mes dedicar
a recordar el passat miner de
l’Alta Segarra, hi haurà una
xerrada a càrrec de Josep
Maria Perelló, sota el títol de
“La mineria i el patrimoni
miner a l’Alta Segarra”.
Tots els actes seran a la Sala
Felip de l’Ajuntament de Ca·
laf a les 19.00 hores de la tar·
da.

Concurs de curtmetratges sobre les
relacions igualitàries
CALAF / LA VEU

E

ls joves de l’Alta Segar·
ra que tinguin entre
11 i 35 anys podran
participar en un concurs
de curtmetratge que tracta·
ran el tema de les relacions
igualitàries, sota el lema “ni
tòxiques, ni tòpiques... rela·
cions igualitàries” i del qual
se n’entregaran els premis el
pròxim 25 de novembre, en
un acte organitzat per l’Ajun·
tament.
Les obres audiovisuals po·
den tenir un màxim de tres
minuts de durada i es poden
realitzar de forma individual
o en grup, sempre que sigui
amb un màxim de cinc per·
sones. De la mateixa manera
es pot presentar amb qual·
sevol suport audiovisual, ja
sigui animació, stop motion,
pel·lícula, entre d’altres. És
un requisit imprescindible
que el curtmetratge tracti el
tema de les relacions iguali·
tàries, ja sigui en àmbit del
nucli familiar, en la parella o
amb un grup d’amics.

El jurat que valorarà la qua·
lificació de les peces audi·
ovisuals presentades estarà
format per un representant
de l’Ajuntament, Dones amb
Empenta, l’IES Alexandre
Riquer, la Casa d’Oficis,
l’Escola Alta Segarra i la Bet
Miquel, experta en matèries
cinematogràfiques.
Hi haurà quatre categori·
es, segmentades per rangs
d’edat. Una categoria serà
pels majors d’edat i la resta,
per adolescents d’11 a 14
anys, de 14 a 16 i de 16 a 18.
El premi pel curtmetratge
guanyador de cada categoria
serà una partida al room es·
cape “El Setge”, per grup o bé
pel guanyador i tres acompa·
nyants.
Els participants poden envi·
ar els curts a partir de l’1 de
novembre al correu electrò·
nic concursigualtat@gmail.
com. La data màxima d’en·
trega és el 15 de novembre.
“Ni tòxiques ni tòpiques...
relacions igualitàries”
S’està treballant en un projec·

Nou concert del cicle
‘Músiques a cau d’orella’
CALAF / LA VEU

Una sèrie de pianistes de l’Al·
ta Segarra faran un concert el
dissabte 30 de setembre a les
deu de la nit al Casal de Calaf,
en un nou cicle de ‘Músiques a
cau d’orella’. Els intèrprets se·
ran Alba Sánchez, Àngel Illa,
Eloi Estany, Ferran Barrios i Je·
roni Pagán. L’acte està organit·
zat per la Fundació Privada del

Casal de Calaf, que anualment
organitza diversos concerts i
espectacles musicals al munici·
pi sota el nom de Músiques a
Cau d’Orella. El preu és de 10
euros pels socis i 12 pel públic
general i és apte per tots els
públics. Les entrades es poden
aconseguir de manera antici·
pada a entrades.casaldecalaf.
cat i presencialment una hora
abans del concert a la taquilla.

te que té com a objectiu prin·
cipal impulsar la perspectiva
de gènere i la promoció de
relacions igualitàries a tra·
vés d’un seguit d’actuacions
a escala municipal, tenint en
compte tots aquells serveis i
espais de convivència.
Hi ha una primera part de
sensibilització on es faran
una sèrie de tallers i xerrades
per a diferents col·lectius del
municipi, com són entitats,
espais educatius, famílies.
També es posarà en marxa un
servei especialitzat d’atenció
individualitzada en relacions
afectives pels alumnes que
vulguin ser atesos.
La segona part del projecte
serà un concurs de curtme·
tratges on els participants
hauran de mostrar un tre·
ball relacionat amb el tema
de relacions igualitàries,
sigui de parella, d’amistat o
fins i tot familiars.
La campanya finalitzarà el
dia 25 de novembre, on es
farà un acte de celebració i es
farà l’entrega de premis dels
curtmetratges.

PUBLICITAT |
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NO FEM ANUNCIS, FEM COMUNICACIÓ
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El CF Igualada suma la primera victòria de la temporada
i el CFI femení se situa quart a la Segona Divisió espanyola
El San Mauro perd
el liderat a Tercera
A Tercera Catalana, el San
Mauro va perdre el liderat del
grup 12 en perdre per 3-2 a
Cubelles, la qual cosa l’ha fet
baixar a la quarta posició. Interessant San Mauro-Sitges
aquest cap de setmana, doncs
els del Garraf són el nou líder.
A destacar també la victòria
de l’Òdena per 1-3 a Piera, i la
segona victòria consecutiva de
la Pobla. Atenció també al Calaf, que va empatar a Moià (33) i es consolida en els primers
llocs del grup 7.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l Club Futbol Igualada
va assolir diumenge, a
les Comes, la primera
victòria d’aquesta temporada,
guanyant per 2-1 la Rapitenca,
en un bon partit que va servir
als blaus per allunyar-se de les
últimes posicions.
Els igualadins es van posar per
davant gràcies a un gol de Semur a l’inici de la segona part,
en l’inici dels millors minuts
dels blaus, que van gaudir de
moltíssimes ocasions. No va
ser, però, fins quan faltaven
20 minuts per acabar el partit,
que la Rapitenca va aconseguir l’empat. Afortunadament,
es va fer justícia i a quatre minuts del final Eric va aconseguir 2 a 1. La seva contundent
celebració del gol -no era per
menys- li va costar la segona
targeta groga. Diumenge, a les
cinc de la tarda, el Club Futbol Igualada jugarà al camp
del Sant Ildefons, quart classificat, que a la passada jornada no va passar de l’empat al
camp de l’Andorra.
CF Igualada: Lledó, Semur,
Cano, Baraldés, Sansano, Moragas, Eric, Thomas, Doblas,
Güell i Morillas. També Just,
Carricondo, Solà i Flaviu.
Rapitenca: Josué, Díaz, Adrian, Nolla, Istoc, Sabaté, Benito, Marqués, Saddik, Gasparin
i Hurtado. Tambñe Damian,
Blasi, José, Fores i Vernet.
Gols: 1-0, Semur (47’). 1-1,
Blasi (73’). 2-1, Eric (86’).
Àrbitre: Pau Barnils. Grogues a Semur, Morillas, Eric
(2), Díaz.

Imatge del partit de diumenge a les Comes davant la Rapitenca. Foto: Joan Guasch.

Golejada del CFI femení a la
Peña Ferranca (4-1)
El CFI femení va guanyar la
Peña Ferranca de Barbastre
(Osca) per 4 a 1 i ara és quart
a la classificació de Segona
Divisió espanyola. Les blaves,
informa Ràdio Igualada, van
sortir amb molta intensitat

durant els primers minuts i
van aconseguir l’1 a 0, gràcies
a un gol de Mariona Marsal.
L’Igualada va seguir controlant el partit i novament Mariona Marsal va fer el 2 a 0.
A l’inici de la segona part
la Peña Ferranca va aconseguir el 2 a 1 en transformar

un penal. De tota manera
de seguida Marina Salanova
va fer el 3 a 1 i quan faltaven pocs minuts per acabar,
Marta Cubí va fer el 4 a 1
definitiu. Aquest diumenge
l’Igualada femení jugarà al
camp del Sant Gabriel.

Quatre líders a Quarta
Al grup 7 de Quarta es va jugar la segona jornada, que
deeixa quatre líders: els dos
equips de Masquefa, Vilanova
i Capellades. Per aquesta propera jornada, atenció especial
al Carme-Vilanova.

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 3
FC Barcelona B 		3 · 0
Europa 		2 · 1
Son Sardina 		0 · 0
Levante Planas 		2 · 2
RCD Espanyol B 		4 · 0
Igualada 		4 · 1
Pallejá 		1 · 2
			
PT.
1 RCD Espanyol B 9
2 AEM Lleida
9
3 FC Barcelona B 7
4 CF Igualada
6
5 Collerense
6
6 Europa
6
7 Son Sardina
5
8 Pallejá
3
9 Pardinyes
3
10 Seagull
2
11 Levante Planas 2
12 Sant Gabriel
1
13 Sp Mahón
0
14 P Ferranca
0

j
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pardinyes CF
Collerense
Seagull
Sant Gabriel
Sp Mahón
P Ferranca
AEM Lleida
g
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

e
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
2
1
0
0

p gf gc df
0 9 1 8
0 7 1 6
0 8 2 6
1 8 4 4
1 7 4 3
1 5 3 2
0 1 0 1
2 4 5 -1
2 3 7 -4
1 3 4 -1
1 3 5 -2
2 2 6 -4
3 1 9 -8
3 2 12-10

Jornada 4
St. Gabriel-IGUALADA
Seagull-Levante LP
Sp. Maó-Son Sardina
Pardinyes Lleida-Espanyol B
AEM Lleida-Barcelona B
Collerense-Pallejà
P. Ferranca-Europa

futbol 1A CATALANA G2

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G8

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 4
Igualada 		2 · 1
Alpicat 		2 · 1
Andorra 		0 · 0
Lleida B 		1 · 1
Tortosa 		1 · 4
Vilaseca 		0 · 1
UDU Bellvitge 		1 · 2
San Cristóbal 		4 · 0
Martinenc 		5 · 0

Jornada 4
Fruitosenc 		3 · 6
Can Parellada 		2 · 0
Viladecavalls 		3 · 0
Suria 		2 · 1
Sant Pere Nord 		6 · 2
Puigcerdá 		4 · 3
Moiá 		3 · 3
Marganell 		0 · 0
Juan XIII 		2 · 1

Jornada 4
Cervelló 		3 · 3
Abrera 		0 · 2
Torrelles 		ajr.
Málaga 		2 · 0
Viladecans B 		1 · 3
San Mauro B 		2 · 2
PR Sant Feliu 		7 · 2
Martorell 		1 · 1
Corbera 		1 · 2

Jornada 4
Piera		1 · 3
Riudebitlles 		6 · 0
Sitges 		6 · 1
Cubelles 		3 · 2
Hortonenc 		1 · 3
J Ribetana
5·0
La Pobla 		3 · 1
Moja 		3 · 0
Olivella 		0 · 0

Rapitenca
Valls
Sant Ildefons
Vista Alegre
Viladecans
Sants
Efac Almacelles
Balaguer
B. Blanques

			
Pt. J G
1 Efac Almacelles 10 4 3
2 Viladecans
9 4 3
3 Sants
9 4 3
4 Sant Ildefons
8 4 2
5 Alpicat
8 4 2
6 Lleida B
7 4 2
7 Vista Alegre
6 4 1
8 Martinenc
6 4 2
9 San Cristóbal
6 4 2
10 Andorra
5 3 1
11 Igualada
4 4 1
12 B Blanques
4 3 1
13 Vilaseca
4 4 1
14 Valls
2 4 0
15 Rapitenca
2 4 0
16 Tortosa
2 4 0
17 UDU Bellvitge 1 4 0
18 Balaguer
1 4 0
Jornada 5
Martinenc-San Cristobal
Balaguer-U. Bellvitge
Efac Almacelles-Vilaseca
Sants-Tortosa
Viladecans-Lleida B
Vista Alegre-Alpicat
Valls-Andorra
Sant Ildefons-IGUALADA
Borges Blanques-Rapitenca

E
1
0
0
2
2
1
3
0
0
2
1
1
1
2
2
2
1
1

P Gf Gc
0 10 2 8
1 6 3 3
1 5 6 -1
0 8 3 5
0 5 3 2
1 6 7 -1
0 10 5 5
2 7 4 3
2 9 7 2
0 3 1 2
2 3 5 -2
1 4 8 -4
2 3 7 -4
2 4 6 -2
2 3 5 -2
2 5 10 -5
3 4 7 -3
3 3 9 -6

			
Pt. J
1 Viladecavalls 12 4
2 Sant Pere Nord 10 4
3 Juan XIII
10 4
4 Manresa B
9 4
5 Calaf
7 4
6 Puigcerdá
7 4
7 Pirinaica
6 3
8 Can Parellada
6 4
9 Suria
6 4
10 Santpedor
6 4
11 Ignasi Puig
5 4
12 Marganell
5 4
13 Puigreig
4 4
14 Navás
4 4
15 Cardona
1 3
16 Moiá
1 4
17 Aviá B
0 4
18 Fruitosenc
0 4
Jornada 5
Juan XXIII-Marganell
Cardona-Moià
CALAF-Puigcerdà
PI Puig-St. Pere Nord
Santpedor-Súria
Puigreig-Viladecavalls
Navàs-Can Parellada
Avià-Fruitosenc
Pirinaica-Manresa B

Manresa B
Aviá B
Navás
Puigreig
Santpedor
Ignasi Puig
Calaf
Cardona
Pirinaica
G
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0

P
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
3
4
4

Gf Gc
10 2
14 7
7 4
12 8
10 8
6 5
6 4
4 4
6 7
7 9
9 8
6 6
7 7
3 7
1 4
4 10
3 8
5 12

8
7
3
4
2
1
2
0
-1
-2
1
0
0
-4
-3
-6
-5
-7

Levante Planas
Olesa
Pallejá
Sant Esteve
Castelldefels B
SV Horts
Sant Andreu B
Can Roca 74
Vallirana

			
Pt. J G E
1 Vallirana
12 4 4 0
2 P. Málaga
10 4 3 1
3 Olesa
9 4 3 0
4 PR Sant Feliu
8 4 2 2
5 Martorell
8 4 2 2
6 Castelldefels B 8 4 2 2
7 Levante Planas 8 4 2 2
8 Pallejá
6 3 2 0
9 Corbera
4 4 1 1
10 San Mauro B
4 4 1 1
11 Sant Andreu B 4 4 1 1
12 Cervelló
3 4 0 3
13 SV Horts
3 4 0 3
14 Can Roca 74
2 4 0 2
15 Torrelles
1 3 0 1
16 Abrera
1 4 0 1
17 Viladecans B
0 3 0 0
18 Sant Esteve
0 3 0 0
Jornada 5
Corbera-Martorell
Can Roca-PR St. Feliu
St. Andreu B-SAN MAURO B
St. Vicenç H.-Viladecans B
Castelldefels B-PU Málaga
St. Esteve S.-Torrelles
Pallejà-Abrera
Olesa M.-Cervelló
Vallirana-Levante LP

P Gf Gc
0 12 4 8
0 7 3 4
1 8 4 4
0 14 4 10
0 9 3 6
0 7 4 3
0 6 4 2
1 5 4 1
2 7 7 0
2 7 8 -1
2 6 12 -6
1 6 9 -3
1 5 9 -4
2 5 10 -5
2 2 5 -3
3 3 7 -4
3 3 7 -4
3 2 10 -8

Ódena
Martinenca
La Munia
San Mauro
Anoia
Mediona
Sant Pere
CD Ribes
Montserrat

			
Pt. J G
1 Sitges
12 4 4
2 Cubelles
12 4 4
3 Moja
10 4 3
4 San Mauro
9 4 3
5 J Ribetana
9 4 3
6 Montserrat
7 4 2
7 Ódena
6 4 2
8 Anoia
6 4 2
9 Riudebitlles
6 4 2
10 La Pobla
6 4 2
11 Ribes
4 4 1
12 Hortonenc
4 4 1
13 Sant Pere
4 4 1
14 Piera
3 4 1
15 Mediona
3 4 1
16 Olivella
2 4 0
17 Martinenca
1 4 0
18 La Munia
0 4 0
Jornada 5
Olivella-Moja
Ribes-POBLA CL.
St. Pere M.-Ribetana
Mediona-Hortonenc
ANOIA-Cubelles
SAN MAURO-Sitges
La Múnia-Riudebitlles
Martinenca-PIERA
MONTSERRAT-ÒDENA

E
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
0

P
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
4

Gf Gc
16 2 14
13 3 10
11 5 6
13 5 8
14 7 7
7 5 2
9 5 4
10 7 3
9 11 -2
6 9 -3
6 7 -1
8 11 -3
7 11 -4
10 11 -1
6 13 -7
3 6 -3
1 16-15
4 19-15

Jornada 2
Vallbona 		1 · 3
Ateneu 		2 · 0
Masquefa 		1 · 0
La Paz 		1 · 4
Tous 		1 · 2
Hostalets Pierola 		0 · 4
La Torre 		4 · 3
Rebrot 		0 · 4

Vilanova Camí
La Llacuna
Fátima
Montbui
Capellades
Masquefa
Cabrera
Carme

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 Masquefa
6 2 2 0 0 11 2 9
2 Vilanova Camí 6 2 2 0 0 9 2 7
3 Masquefa CE
6 2 2 0 0 4 1 3
4 Capellades
6 2 2 0 0 4 2 2
5 Carme
3 1 1 0 0 4 0 4
6 Fátima
3 2 1 0 1 5 2 3
7 Montbui
3 2 1 0 1 6 4 2
8 Tous
3 2 1 0 1 4 4 0
9 Ateneu
3 2 1 0 1 3 6 -3
10 La Torre
3 2 1 0 1 6 10 -4
11 Cabrera
0 1 0 0 1 3 4 -1
12 Vallbona
0 1 0 0 1 1 3 -2
13 La Llacuna
0 2 0 0 2 1 5 -4
14 Rebrot
0 1 0 0 1 0 4 -4
15 Host Pierola
0 2 0 0 2 1 6 -5
16 La Paz
0 2 0 0 2 2 9 -7
Jornada 3
Rebrot-Torre Cl.
Cabrera-Hostalets P.
FC Masquefa-Tous
Capellades-La Paz
Montbui-CE Masquefa
Fàtima-Ateneu Ig.
La Llacuna-Vallbona
Carme-Vilanova C.
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Toni Bou lidera la victòria de l’equip estatal al Trial de les Nacions
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

mb la participació de
les set nacions més
potents actualment
del trial mundial es va disputar pels voltants de la ciutat gallega de Baiona, el Trial
de les Nacions, sens dubte el
campionat mundial per seleccions nacionals.
L’equip estatal espanyol estava format pels catalans
Toni Bou -Honda-, Adam
Raga -TRS- i el càntabre Jaime Busto -Honda-. Aquesta
prova estava organitzada per
la Peña Moteros Val Miñor i
va constar de 15 zones a la
que els pilots hi donaven
dues voltes.
L’equip guanyador fou el de
l’estatal espanyol amb el que

el pierenc Toni Bou afegeix
un altre títol al seu ampli
palmarès. Aquesta és la tretzena vegada consecutiva que
Bou guanya aquest títol amb
l’equip estatal.
Al finalitzar el trial gallec,
Toni Bou deia: “Estic molt
content, el Trial de les Nacions sempre és especial perquè treballem en equip. Per
a l’equip nacional guanyar a
Espanya és molt important i
ho fa encara més especial per
als aficionats i els pilots. El
lloc és fantàstic per al públic,
les zones estan molt a prop
de la ciutat i és un bell lloc
per muntar”.
Després de l’equip de l’estat espanyol es classificaren:
Gran Bretanya, Japó, Itàlia,
França, Noruega i Alemanya.

Nombrosa participació al 2n
Mototerra de Masquefa

Jordi Sala fa un bon paper
al Mundial d’Enduro a
Gran Bretanya
MOTOR / LA VEU

E
MOTOR / ENRIC RUÍZ

E

l passat 17 de setembre
es va disputar la segona
prova del Trofeu Social
de Mototerres 2017 del Moto
Club Igualada. La població
de Masquefa fou l’encarregada d’acollir la cursa en un
encertat nou emplaçament
a la zona de Can Parellada.
L’exel·lent treball realitzat pel
Moto Club Verd Masquefa
tant en l’organització com en
el disseny del traçat va ser
la clau per congregar a un
bon nombre de pilots i aficionats el matí del diumenge.
Les benvingudes pluges dels
dies abans van ajudar a mantenir el circuit en òptimes
condicions durant tot el dia.
En la categoria Open, Aleix
Díaz es va classificar en la primera posició seguit de Marc
Vives i Amos Teixidó, una
classificació que va ser extreta

segons la puntuació total obtinguda de la suma de les mànigues classificatòries després
d’haver d’anul·lar la màniga
final a causa d’un incident
anti-esportiu. A falta d’una
prova Marc Vives es consolida com a líder provisional
del Trofeu de Mototerres, seguit molt de prop per Amos
Teixidor i del seu germà Joel
Vives, amb 20 i 15 punts respectivament. Recordem que
per puntuar pel Trofeu Social s’ha d’haver participat
en un mínim de dues curses.
En MX85, el guanyador
a Masquefa fou Marc Pablo, en segon lloc va finalitzar Joan Rosell seguit
per Alex Descalzo que va
ser tercer. El campionat el lidera Marc Pablo que porta
dues victòries consecutives.
Alex Lopez va fer el mateix guanyant en la categoria
MX65, seguit de Alejandro

Liñan i de Adam Ramos,
que van ser segon i tercer
consecutivament. El Campionat el lidera Alex Lopez
però en aquest cas seguit per
Adam Ramos i Joel Zamora, que va ser 6è a Masquefa.
La categoria dels més petits, la MX50, va ser guanyada per Joan García, seguit
per Marc Alivau i de Lidia
Monteso. García i Alibau van
mantenir una aferrissada lluita durant tot el dia per mantenir el lideratge però una
caiguda d’en Marc a la sortida el va fer perdre la opció
de guanyar la tercera màniga
puntuable. El Campionat de
MX50 es decidirà a la propera prova ja que en Marc
i en Joan estan empatats a
punts a la primera posició.
Hostalets de Pierola tancarà
el Trofeu Social de Mototerres
2017 el proper 29 d’octubre.

l jove pilot Jordi Sala
del Moto Club Igualada es va desplaçar
el passat cap de setmana a
Hawkstone Park, (Gran Bretanya) per participar en la
penúltima prova del mundial
d’enduro. Un format de cursa
totalment diferent a les anteriors, on el dissabte es feia
Enduro Sprint que constava
de sis passades cronometrades al Crosstest i sis passades
més al traçat d’Enduro Test,
fent un total de 12 especials.
Després d’haver marcat bons
temps en alguna de les especials, dues caigudes bastant
importants li feien perdre
molt de temps i endarrerir a
la classificació fins a la vin-

tena posició. El diumenge es
disputava el Crosscountry, les
dues especials del dia anterior
en un únic traçat, tres hores
seguides sense parar, només
per repostatge, en un traçat
molt exigent i cada vegada
més malmès a mesura que
anaven passant tots els pilots. Després d’una mala
sortida on va perdre bastant de temps, al llarg de les
tres hores va poder agafar
ritme i anar remuntant posicions fins acabar en una
meritòria 11a posició a la
categoria Júnior.
Des d’aquí en Jordi agraeïx
el suport d’aquesta temporada a Moto Club Igualada,
RFME, Ktm, WP-Eric Augé,
Tuga Wear, Cs Grup, Mx Arvi
i Gessamí Fisioteràpia.
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El XXII Open de Frontennis Molí Nou d’Igualada ja té guanyadors
FRONTENNIS / LA VEU

U

n any més i ja en
són vint-i-dos. S’ha
arribat a la final de
l’Open Molí Nou, que com
cada any comença a finals del
mes d’agost i acaba a finals
de setembre, esdeveniment
que dona nom a aquest acte
esportiu organitzat pel Club
Frontennis d’Igualada i que
compta amb uns excel·lents
organitzadors. L’Open, un
cop més, ha demostrat la seva
efectivitat per a donar compliment a 33 parelles (5 femenines i 28 masculines) i alhora
aconseguir que tot funcionés
de manera fluïda i perfecta.
Dins del merament esportiu,
cal deixar constància de la
bona acollida d’aquest Open
per part de tots els aficionats
a aquest esport i que forma
part de nosaltres. Un any més,
l’Open ha estat fidel a aquest
esdeveniment, que dóna cabuda a tots els practicants de
la comarca, sigui quin sigui
el seu nivell, ja que en estar
agrupat en 1 categoria femenina i 4 masculines tothom
troba competidors amb qui
fer un joc intens i igualat.
El diumenge al matí l’Open va
finalitzar amb la celebració de
les finals, el lliurament de tro-

feus, detalls i unes paraules
del President Miguel Vivar.
Agraïment especial a la Regidora d’Esports Rosa Plassa
per la seva presència, l’explicació que va fer sobre les
obres del Frontó i el seu recolzament al Campionat.
Tot seguit es va fer un pica-pica per relacionar i parlar de
les anècdotes del campionat.
Classificacions:
Categoria única femenina:
1es
Aitana – Lorena
2es
Irene – Raquel

3es
Marta – Eva
Primer any en aquest Campionat i molt bon nivell.
1a categoria:
1rs Paco – Marc
2ns Moreno – Font
3rs Tati - Roberto
Molt bon nivell en aquesta
màxima categoria masculina.
A la final, tot i que estava sent
molt disputada i anivellada,
una lesió va provocar que no
es pogués acabar.

2a categoria:
1rs Edu - Xus
2ns Toni - Adrià
3rs Alberto - Xinu
Categoria amb molt bon nivell, jove i veterana.
3a categoria:
1rs Doncel – Beni
2ns Manu – Ibañez
3rs Mezcua – Sergio
Aquesta categoria ha estat
molt igualada en totes les
partides.

4a categoria:
1rs Pim – Ivan Enrich
2ns Mingu – Arman
3rs Ivan - Kevin
Ha estat una categoria amb
més nivell de l’esperat.
Tant la Junta com els organitzadors feliciten tant als jugadors com al públic pel seu
comportament, fet que fa que
la preparació pel proper sigui
més fàcil.
El Club Frontennis Igualada agraeix a l’Ajuntament
d’Igualada la seva col·laboració en aquest acte.

Tres anoiencs participen Victòria per la mínima de l’AVI
al torneig infantil
davant el Martinenc
Dunlop del Tipi Park
FUTBOL / JOAN TORT

I

ESQUAIX / LA VEU

E

l germans Fajardo, Javi
i Montse i el Nil Aguilera van estar el passat
cap de setmana a Santa Cristina d’Aro jugant el torneig
Dunlop puntuable pel circuit júnior de la federació
catalana. La Montse Fajardo

va pujar dos cops al podí
quedant segona en la categoria S13 i S17, el seu germà
Javi va pujar també al segon
graó del podi a la categoria
S17 i finalment el Nil Aguilera va acabar en 5a posició
en la categoria S15.

nteresantíssim partit el
viscut dissabte a Les Comes. A diferència de la
jornada anterior, fóren els visitants els que perderen molla
degut a la manca de fons d’armari, ja que es van presentar
els onze reglamentaris per disputar el matx. Lluny de pensar
en les facilitats del rival, els
blaus de Xavi Moyes van haver de lluitar de valent, apresa
la lliçó de la jornada anterior,
en oxigenar a l’equip per aturar les escomeses d’un Martinenc que ofereix un futbol
d’un altre nivell.
El blaus, treballadors incansables, van posar contra les cordes als barcelonins, que per
la falta d’encert en els metres
finals, no van poder oferir un
marcador més ampli a la parròquia blava, que gaudiren de
valent. A les ocasions de Sevilla, Solís, Pau i Lele que no
marcaren per ben poc, li su-

men les aturades de Diego, seguríssim tot el partit i la franca
cobertura en defensa de Manel
Cantarell, el millor dels blaus
aquesta jornada. No és fins al
minut 75, que els igualadins la
pujen per banda dreta, la rep
Lele, i la seva centrada a l’àrea
Martinenca la toca Pep Padró
i al segon pal apareix un gran
Robert Agramunt, que amb la
classe que ens té acostumats,
marcà el primer gol per als

blaus i certificà la victòria blava, fent que els tres punts es
quedin a Les Comes. De totes
maneres, l’emoció durà fins al
final, ja que al minut noranta
l’àrbitre xiulà penal en una jugada de lluita dins l’àrea. Diego,
gèlid sota pals, obligà al davanter a decidir i el seu xut marxà
fora. La propera jornada els
blaus, jugaran al camp de
Sant Climent, equip nouvingut a la categoria.
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Resultats dels equips
de l’Òdena Club Bàsquet

Derrota del primer equip del CB
Igualada en el debut a la lliga EBA

BÀSQUET / LA VEU

El sènior masculí, en una imatge d’arxiu de la temporada passada.

BÀSQUET / LA VEU

I

nici fulgurant del primer
equip masculí del Club
Bàsquet Igualada a la lliga EBA. Els igualadins es van
posar per davant amb un parcial de 7-0 al minut 2, a partir
d’aquí l’equip visitant va reaccionar i va empatar el partit.
Uns tirs lliures van posar per
davant el Mataró 13-17 al final del 1r quart.

Lliga EBA
Jornada 1
Cerdanyola AE 		72 · 67
Pardinyes 		63 · 74
Valls UE 		86 · 59
CB Salt 		67 · 79
CB Cornellá 		90 · 63
Bahía Palma 		81 · 79
CB Igualada 		63 · 76
Classificació
			
1 CB Cornellá
2 Valls UE
3 Mataró
4 FUE Vic
5 CB Mollet
6 Cerdanyola AE
7 Bahía Palma
8 JAC Sants
9 El Olivar
10 Pardinyes
11 CB Salt
12 CB Igualada
13 BCM Andorra
14 Castellbisbal

j
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

g
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

El Olivar
CB Mollet
Castellbisbal
FUE Vic
BCM Andorra
JAC Sants
Mataró

p
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

gf
90
86
76
79
74
72
81
79
67
63
67
63
63
59

Jornada 2
Mataró - Bahía Palma
JAC Sants - CB Cornellá
BCM Andorra - CB Salt
FUE Vic - Valls UE
Castellbisbal - Pardinyes
CB Mollet - Cerdanyola AE
El Olivar - CB Igualada

gc df
63 27
59 27
63 13
67 12
63 11
67 5
79 2
81 -2
72 -5
74 -11
79 -12
76 -13
90 -27
86 -27

El 2n quart va començar amb
un parcial de 16-31 que condicionaria tot el partit degut a
una mala defensa. Els baixos
percentatges de tir durant tot
el partit també van portar a
aquest desenllaç.
El seu entrenador, Jordi Martí, assegura que “aquesta pretemporada ens ha faltat una
derrota que ens posés una
mica els peus a terra. Final-

ment ha arribat ara en l’inici
de lliga. Estic convençut que
ens anirà molt bé aquesta
derrota per posar-nos les piles”. Van jugar:
Riu R (5), Burgués E (4), Carrión S (8), Torres J (6), Benito
M (4), Fons C (9), García M
(12), Gual A (2), Tejero E (8),
Camí P (5).
Àrbitres: Ricardo Jerez i Hèctor Monclús.

Contundent derrota del
sènior femení del CB
Igualada en el primer
partit de la temporada
BÀSQUET / LA VEU

P

F

em un repàs als partits
més destacats de l’Òdena Club Bàsquet.
ÒCB Sènior “A” 70 – 58 A.
E. L’Esquitx Sant Sadurní
Segona victòria en dos partits
de l’equip Sènior Masculí “A”
davant de l’equip de Sant Sadurní que no va posar les coses fàcils als odenencs.
Al final de la primera part va
arribar el màxim avantatge
pels visitants amb 7 punts de
renda (31 a 38). Però a la represa, l’equip es va posar les
piles en defensa i en l’encert
a cistella, especialment en els
tirs lliures (del 2 de 9 a la primera part és va passar a un 15
de 21 a la segona).
Parcial de 25 a 8 en el 3er.
quart que va donar la volta al
marcador i que és va mantenir fins al final del partit.
Lorente amb 22 punts va ser
el màxim encistellador del

partit, ben recolzat per Tarrida (12 punts), Marimón (11
punts), Estany (10 punts) i
Vallverdú (9).
ÒCB Sots-21 31 – 65 C. B.
Vallirana
El passat dissabte va debutar
l’equip Sots-21, un equip format per jugadors molt joves
(la majoria encara de categoria júnior) i que davant la
manca d’efectius (només eren
6) van donar la cara davant
d’un equip molt més físic i
més veterà.
Al final, derrota per 34 punts
amb una segona part amb una
línia ascendent de joc en relació amb la primera meitat.
Aquest cap de setmana debuten els altres dos equips,
el Sènior Masculí “B” davant
l’equip “C” del C. B. Igualada i
el Sènior Femení davant l’Escola Pia d’Igualada.

Demà, 16a edició de la triatló Infantil d’Igualada
TRIATLÓ / LA VEU

rimer partit de lliga i
derrota sense pal·liatius del sènior femení del Club Bàsquet Igualada en un partit molt dolent
per part de les igualadines.
El conjunt en cap moment
van poder parar l’allau de
joc de l’equip local. Una forta defensa, encert en el tir
exterior i el control del rebot tan defensiu com ofensiu va anant augmentant la
distància en el marcador.
Un tercer quart amb dues
cares (parcial de 13-0 per

les locals i 0-9 per l’equip de
l’Anoia), va donar pas a un
últim quart on l’equip igualadí va abaixar el braços i el
Viladecans rematava el partit. El resultat final va ser un
contundent 89 a 37 favorable a les del Baix Llobregat.
Parcials: (20-12) (22-10)
(15-11) (32-4)
Anotadores: Carner (14),
Aldomà (4), Soler (4),
Amatllé (-), Jané (7), Lamolla (2), Figueras (-), Carrasco (2), Fernàndez (2), Roda
(2).

L

p

Disseny de Producte

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

E

l proper dissabte 30
de setembre, es durà a
terme la 16a edició de
la triatló Infantil d’Igualada,
prova Organitzada pel Club
Atlètic Igualada Triatló Petromiralles.
Els participants iniciaran la
natació a la piscina del complex esportiu Infinit, el tram
de ciclisme es durà a terme
pels voltants de l’estadi atètic i es finalitzarà la proba
corrent dins la pista.
Destacar la presència del

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

triatleta professional Igualadí Albert Moreno que estarà
present a la proba i donarà
instruccions als més menuts.
Recordar que cada any hi ha
al voltant de 200 nens i nenes d’arreu de Catalunya i al
ser una prova de promoció
és totalment gratuïta.
L’activitat es tira endavant
gràcies a la implicació de
tota la secció del CAI Triatló
i la col·laboració de tots els
patrocinadors.
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Més bons resultats per la regatista
Aida Macià
WINDSURF / LA VEU

A

mb una bona Garbinada, amb puntes de
27 nusos, es va disputar el passat diumenge 17 de
setembre, la segona regata del
Circuit Català de Funboard
del 2017 al Club Nàutic Bétulo de Badalona. Un total de 20
regatistes es van inscriure a la
prova de freestyle i durant tot
el dia es va poder disputar la
eliminatòria simple i bona
part de la doble, carregada
d’un molt bon nivell pel que
fa a les maniobres.
Aida Macià (CAT-85/ Buff,
Simmer Style, RRD, Caravan
Girona, Julià Campers) va
poder estrenar el nou material del 2018 en el seu Club
i tot i lluitar fort en les dues
eliminatòries i passant una
de les mànigues, no va ser
prou per superar a Heleen
Muÿsers (CAT-2016).

Aida Macià, Albert Barroso, Ferran Recasens i Marc Paré).

Juntament amb la igualadina, els esportistes del Club
van aconseguir bons resultats
promovent així, un alt nivell
de windsurf en la zona. El
guanyador absolut va ser en
Marc Paré (ESP-334 / GEN
Roses) seguit de Ferran Re-

casens (ESP-401 / CN Bétulo)
i de Toni Pijoan (ESP-301 /
CN Badalona). En juvenils el
campió fou Nabil Elyounoussi (WAP), en màsters novament Ferran Recasens i en
gran màsters Jordi Fernández
(ESP-34 / CN Bétulo).

Jordi Fernández (CAI), 3r a la Milla
Urbana València
ATLETISME / LA VEU

E

l passat 17 de setembre,
es va dur a terme a València la 2a edició de la
Milla Urbana València Coratge i Força, sobre la distància
habitual de 1.609,32 m. Entre
els 461 participants en les proves corresponents, hi prengueren part 2 atletes del C. A.
Igualada Petromiralles.
Cal ressaltar la 3a posició de
la general absoluta en categoria elit assolida pel Veterà Jordi Fernández Aguado,
amb un registre de 5’03”. El

Incorporació al planter
tècnic de l’Igualada Club
Gimnàstic Aula

també Veterà José Antonio
Fernández era 15è en la mateixa cursa, amb 5’56”.
Els guanyadors absoluts de

la prova foren Isaac Hirshman Chandler, amb 4’59” i
Florencia Ferrari en femenines, amb 6’41”.

GIMNÀSTICA RÍTMICA / LA
VEU

J

a ha començat la nova
temporada de gimnàstica rítmica, tant per a
gimnastes de tots els nivells
com per a les entrenadores.
Una nova temporada que ja
va arrencar amb un trofeu el
passat cap de setmana.
Un any més, el club està al
100% de la seva capacitat i
amb llista d’espera per poder
entrar a tots els seus grups.
El planter format ja amb
anterioritat des de fa molts
anys, per Laura Martínez,
Maite Sànchez, Marta Trenado , Silvia Díaz i Mònica
Esteve, s’ha vist incrementat
degut al gran nombre de gimnastes demandants d’aquest
esport, que han donat pas a
les noves incorporacions que
han estat: Ruth Reymundi,
Clara García, Maria Cosano,
Ivet González, Marta Alonso
i Nadine García.

Sens dubte una nova gran
aposta per a la promoció de
ex-gimnastes perquè puguin
encaminar el seu futur cap a
l’ensenyament i evolució com
a noves entrenadores.
Aquest dissabte, a la ciutat de
Cambrils, es celebrarà el Trofeu Costa Daurada, on novament el conjunt Benjamí Base
Nacional, format per: Martina Espinalt, Gina Castelltort,
Laia Sànchez, Arlet Oliva, Mar
Vázquez i Paula Sallent, tornaran a defensar els colors del
Club Igualadí. Amb modalitat
individual en categoria aleví copa base i aparell maces,
competirà Paula Salas, i en categoria infantil copa IV, i amb
dos exercicis, un de mans lliures i un de 5 cèrcols, el conjunt
format per: Berta Enrique,
Clàudia Cabrera, Berta Piquè,
Carla Vidal, Alba Monell, Ariadna Lladó i Marta Elías.
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Igualada celebra demà, la 6a edició del Mercat de Lletres
En aquesta ocasió l’esdeveniment estrena espai i passarà a celebrar-se a la Biblioteca Central i a la Plaça de Cal Font
CULTURA / LA VEU

L

a sisena edició del Mercat de Lletres d’Igualada, que des de fa sis
anys organitza el departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada,
arriba en aquesta ocasió amb
una novetat destacada: canvia
d’ubicació i passa a celebrar-se
al centre de la ciutat, concretament a la Biblioteca Central i a
la Plaça de Cal Font.
El sisè Mercat de Lletres tindrà
lloc al llarg de tot el dissabte,
30 de setembre, i comptarà
amb la presència d’una vintena d’artistes convidats, entre
autors, il·lustradors i músics.
Rafel Nadal, Xavier Antich,
Maria Carme Roca, Francesc
Miralles, Enric Verdaguer i
Joan Massotkleiner seran els
plats forts de la jornada. Amb
ells i altres participants, la
Biblioteca ha organitzat diferents activitats gratuïtes a l’entorn de la literatura i la lectura
adreçades a tots els públics:
adults, joves i infants. L’objectiu de tot plegat és compartir i
estendre la màgia de les lletres,
el gust per la lectura i apropar
els autors als seus lectors.
Els escenaris d’aquest nou
Mercat seran els diversos espais interiors i exteriors de la
Biblioteca, com l’espai de les
encavallades, a la tercera planta, testimoni del seu antic passat com a fàbrica tèxtil, així
com la carpa que s’instal·larà
davant l’equipament a la plaça
del Cal Font. Serà aquí on els
visitants podran passejar entre
les parades de llibres i descansar còmodament mentre fulle-

gen llibres i revistes als espais
de lectura que s’instal·laran
a la plaça. El tret de sortida
el donarà Rafel Nadal a les
10:45h, per parlar de la seva
obra literària acompanyat de
Jaume Farrés. A les 18h, serà
l’escriptora Maria Carme Roca
qui compartirà els secrets dels
seus últims llibres, La noia del
club i A punt d’estrena, amb
els lectors, en una conversa conduïda per l’escriptor
Joan Pinyol.
Entre les novetats en la programació del nou mercat hi ha
les activitats pensades especialment per al públic juvenil. A
les 12h, a la sala jove de la Biblioteca, la il·lustradora Alba
Ginesta ensenyarà a dibuixar

manga yonkona a tots aquells
joves interessats en aquests
tipus de còmics. I a les 19h, a
la carpa de la plaça, l’escriptor
Francesc Miralles i el cantautor igualadí Enric Verdaguer
compartiran tertúlia i idees
en una Parella (im)possible.
Una altra novetat que inclourà aquesta edició, és un club
de lectura de filosofia obert a
tothom, a les 11:30h, amb la
presència del filòsof Xavier
Antich, que parlarà del seu llibre La voluntat de comprendre:
filosofia en minúscula.
Literatura Km0
Des dels seus inicis el Mercat
de Lletres ha comptat amb
un espai propi per als au-

tors de l’Anoia. Seguint amb
aquesta tònica, aquest any la
taula rodona d’autors Km0
comptarà amb la presència
de tres veus que acaben de
publicar llibre: Joan Maria
Morros, Eduard Creus i M.
Àngels Solé, en una tertúlia
moderada per la periodista i
escriptora Mireia Rubio.
El micromercat
Per als més menuts hi haurà
menjamitjons, elefants roses,
endevinalles musicals i contes
de mar. Aquestes propostes
començaran a les 11h a la sala
infantil amb la presentació de
les Endevinalles musicals de
Roser Bofarull, les il·lustracions en directe de Berta Arti-

gal, amb la col·laboració de la
Coral Gatzara. A les 12:30h,
en aquest mateix espai, es farà
un divertit taller familiar a
l’entorn del llibre Els menjamitjons, de Mosaics Llibres.
Per aquest taller cal inscripció
prèvia a la Biblioteca. Les activitats infantils es reprendran
a les 17h a la sala d’actes amb
l’espectacle familiar Pomelo,
de la igualadina Judith Farrés
i, a les 18h, a la sala infantil,
s’explicarà el conte El carrer
del mar, de Joan Barrets. La
resta de propostes inclouen
un vermut poètic, a les 13h,
amb els autors del poemari A punt, de Núria Pujolàs,
Lali Ribera i Jordi Roig i, a les
17h, la lectura dramatitzada
del relat El rostre del mal, amb
la col·laboració de la revista
Narranación. També es podrà jugar al parxís ortogràfic
a la carpa del Servei Local de
Català i, un any més, es podrà
participar al concurs fotogràfic a Instagram per premiar la
millor imatge del Mercat de
Lletres. De Pell Sensible La
cloenda del Mercat de Lletres
tindrà un caire molt especial,
amb un espectacle dins del
cicle De Pell Sensible a la sala
d’actes de la Biblioteca. Aquí
tindrà lloc l’homenatge al
poeta, crític i professor Josep
Romeu i Figueras. El conegut actor Joan Massotkleiner
serà l’encarregat de posar veu
als seus poemes, acompanyat
del pianista Quim Font i la
presentació de l’escriptora
Maria Enrich. El programa
complet del sisè Mercat de
Lletres es pot consultar al
web www.igualada.cat.

La Gaspar, seleccionada per representar les escoles d’art
i disseny de Catalunya a Expohogar
DISSENY / LA VEU

L

’escola municipal d’art i
disseny Gaspar Camps ha
estat seleccionada pel reconegut dissenyador Blai Puig,
l’empresa Ceràmiques Marcó i
el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
per participar a Expohogar representant les escoles d’art de
Catalunya en l’espai SEE (Special Expert Event), espai de
promoció per els expositors, de
demostració per els visitants, de
plataforma per als professionals

que intervenen i de pedagogia a
través de les escoles.
El projecte seleccionat i exposat
a Expohogar, en aquesta darrera edició, és un projecte premiat
ex aequo per la Generalitat de
Catalunya i l’empresa Ceràmiques Marcó amb el projecte real
d’aplicació gràfica basada en les
llegendes de la ciutat de Girona
sobre una col·lecció de 24 peces
de porcellana.
Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de Gràfica
Publicitària, dirigits per la professora Patrícia Carreño, han

treballat a classe el disseny de
l’aplicació gràfica basada en les
llegendes de la ciutat de Girona sobre una col·lecció de 24
peces de porcellada donades
per l’empresa col·laboradora.
Aquest projecte s’emmarca dins
el Projecte “Talent-Art” del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu d’apropar les escoles d’art i disseny a l’empresa
i els projectes reals i permetrà
que aquestes peces puguin ser
comercialitzades per l’empresa
Ceràmiques Marcó.
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Més d’una quinzena d’espectacles d’èxit i amb grans
noms, al Teatre de l’Aurora fins a final d’any
La temporada comença amb el concert Tussal’N Paqué amb Llorenç Tussal i Diego Paqué aquest divendres i dissabte
TEATRE / LA VEU

A

quest final d’any serà
intens al Teatre de
l’Aurora que ha programat de setembre a desembre fins a 17 propostes artístiques d’alt nivell de diferents
gèneres i formats i pensades
per a tots tipus de públic. A la
programació d’aquest darrer
trimestre de l’any hi destaquen, per sobre de tot, grans
èxits de petit format que passaran pel teatre de la plaça de
Cal Font, i grans noms com
són els dels dramaturgs Anna
Maria Ricart, Jordi Oriol o
Marc Chornet; els dels autors
clàssics Shakespeare, Camus
o Molière; o els dels directors
Xavier Albertí o Ramon Simó,
entre molts d’altres.
Els espectacles de l’Aurora
d’aquesta temporada venen
precedits de clars indicadors
d’èxit; ja sigui perquè han estat programats anteriorment
en sales de petit format de la
capital catalana i han obtingut molt bona resposta tan de
públic com de crítica, ja sigui
per treballs anteriors dels seus
creadors que certifiquen la
bona feina sobre els escenaris.

Les dones, protagonistes
Mentre el món de la cultura es
pregunta on són les dones, el
Teatre de l’Aurora les porta als
espectacles de la temporada.
Així doncs, quatre espectacles
les tenen com a protagonistes.
Es tracta de Barbes de balena
(7 i 8 d’octubre), un musical
d’èxit de la temporada passada
en el qual es parla de les cotilles (reals i figurades) de les
dones del segle XIX i de les
d’avui. I ho fa amb quatre artistes que canten, interpreten
i ballen brillantment. Aquest
espectacle es podrà veure al
Teatre de l’Aurora abans de
tornar a Barcelona després
del gran èxit de crítica i pública de la temporada passada.
Ramon Simó (exdirector del
Festival Grec) dirigeix Simone
(20, 21 i 22 d’octubre), un espectacle amb tocs de comèdia
sobre el repartiment de poder
entre homes i dones. Aquest
treball amb Anna Güell, Tilda
Esplugas i Daniela Feixas, es
presenta a Igualada abans d’estrenar-se al prestigiós Festival
Temporada Alta de Girona i

de ser programat, en temporada, a Barcelona, una oportunitat única de ser els primers
en gaudir del nou treball de
Simó. El 3, 4 i 5 de novembre
torna Les dones sàvies de Molière a l’Aurora després del gran
èxit que va tenir la temporada
passada. Les dones sàvies amb
Ricard Farré i Enric Cambray
van enamorar al públic igualadí i és per això que el Teatre
de l’Aurora torna a proposar
aquesta divertida adaptació
d’un gran clàssic que es burla

dels mallorquins Produccions
de Ferro, un espectacle rodó,
festiu i enginyós que destapa
els dobles sentits de les rondalles populars mallorquines.
Peccatum és el nou treball de
Toni Gomila (en aquesta ocasió s’acompanya de Catalina
Florit) que ja va impressionar
al públic de l’Aurora i d’arreu
amb el multipremiat Acorar.
L’altra proposta amb un text
lingüísticament ric és L’Empestat (1, 2 i 3 de desembre)
de Jordi Oriol i amb la direc-

fets aquí, amb el qual es vol
posar de relleu els treballs de
les companyies de teatre familiar de la comarca. Enguany es
veurà Kàtia (26 i 27 de desembre) de la nova companyia Ka
Teatre i El meu príncep blau
(6 i 7 de gener) d’El ballet imperial de la reina Rosamunda. Aquests dos espectacles
s’acompanyen amb dos tallers
–inclosos al preu de l’entradaal finalitzar les funcions, un
de teatre per als dies que està
programa Kàtia i un de dansa

dels pedants d’avui dia i que
compta amb només dos actors fent tots els personatges,
masculins i femenins. Yerma
(15, 16 i 17 de desembre) de
Federico García Lorca, és l’espectacle que tanca aquest pòquer de dones. És tracta d’un
atractiu muntatge que modernitza un gran clàssic de García Lorca per parlar de tu a tu
amb el públic d’avui. A Yerma
el públic hi trobarà set actors
en escena amb una adaptació signada per Anna Maria
Ricart (Premi Max 2015 a la
millor adaptació per Fuenteovejuna) i Marc Chornet.

ció de Xavier Albertí (director
del Teatre Nacional de Catalunya). El text de L’Empestat
perverteix les obres La tempesta de Shakespeare i La pesta de Camus, amb dos personatges en escena, un d’ells que
interpreta en directe la Sonata
núm. 17 de Beethoven, i que
es van mullant per la pluja real
i incessant que cau damunt
l’escenari durant l’hora que
dura l’espectacle.

per als dies que s’ha programat El meu príncep blau.

El llenguatge, protagonista
Dos espectacles destaquen
aquesta Programació Setembre/Desembre per la seva riquesa lingüística i el treball que
els dramaturgs i adaptadors
han fet amb el llenguatge. Per
un costat es podrà veure Peccatum (18 i 19 de novembre)

Els més petits, protagonistes
El Teatre de l’Aurora reedita
dos dels èxits de temporades
anteriors. Per un costat, torna
a ser seu per vuitè any consecutiu del festival El Més Petit
de Tots amb dos espectacles:
Bojos per les pomes (25 de novembre) i Blink Flash Duncan
(26 de novembre).
D’altra banda, i per tercer any
consecutiu, els espectadors
tornaran a gaudir amb el Cicle Km.0, espectacles familiars

Les Golfes, protagonistes
dels espectacles de molt
petit format
El Teatre de l’Aurora compta
amb dos espais d’exhibició.
La sala de Les Golfes, d’encara més petit format, acull
el Cicle Les Golfes amb quatre espectacles molt especials
que es representaran un únic
dia cadascun. El 27 d’octubre
s’estrena el cicle d’aquesta temporada amb La idea d’Europa
de George Steiner amb Òscar
Intente i l’acordionista Ferran
Martínez. Les Golfes acolliran
també la proposta artística
de Maria Santfores: a Escoltar la llum (17 de novembre),
la igualadina s’acompanya
de música i poesia per parlar
d’emocions. Els contes per a
adults tornen aquest trimestre
amb la prestigiosa narradora
Noemí Caballer que a Es fa

saber... narra contes de tribut
al món rural i oral d’on prové.
Trajectes llargs per a embarcacions petites és el nou treball
d’Enric Ases, el seu primer espectacle en solitari en el qual
proposa un mosaic de petites
històries en clau tragicòmica
sobre l’èpica del ridícul.
La música, protagonista
La Programació Setembre/
Desembre del Teatre de l’Aurora arrenca aquest divendres
i dissabte (29 i 30 de setembre)
amb un concert molt especial:
Tussal’N Paqué amb els igualadins Llorenç Tussal i Diego
Paqué que interpretaran tangos, boleros i cançons d’autor
universals interpretades per
dues ànimes de diferents generacions que es troben en un
concert molt especial.
Una de les novetats d’aquesta
programació és la col·laboració que inicia el Teatre de
l’Aurora amb l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada. Des d’aquesta
temporada l’espai cultural de
la plaça de Cal Font serà un
dels escenaris del cicle de
Concerts de Professorat amb
dues propostes: Tocar modern
amb toc clàssic (10 de novembre) amb David Riba, Publio
Delgado, Txema Riera, Josep
Buch i Alcides Rodriguez; i
Carles Viarnès i Alba G. Corral (23 de novembre).
Un treball col·lectiu i participatiu
Aquesta nova programació ha
estat dissenyada, una vegada
més, per la Comissió de Programació del Teatre de l’Aurora, creada ara fa tres anys
amb la voluntat d’implicar els
espectadors en la definició de
la programació teatral i en el
desenvolupament del projecte
col·lectiu in participatiu de la
sala independent igualadina.
Actualment, la comissió és integrada per Agustí Coll, Anna
Garcia, Lluís Segura, Òscar
Balcells, Joventuts Musicals
d’Igualada (JJMM), Edmon
Bosch (JJMM), Nuska Corrià (JJMM), Joaquim Font
(JJMM), Josep M. Ribaudí,
Montse Pelfort, Francesc Esteve, Alison Newman, María José Lizarte, Empar Bové,
Toni Closa i Carme Solà.
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Quartet de flautes A
Parlem de sardanes
TEMPO, a la Capelleta de la
la seva esposa n’és
Mare de Déu de Montserrat SARDANES / J. BARCADIT sardanista
la lletrista de moltes compo-

J

osep Maria Oriol i Murt
Prego disculpes a les persones que adquiriren el llibre Contrapunt, i en especial a
les famílies Oriol i Llanas, per
l’omissió en dit llibre, que vaig
editar el maig del 2014, del
nom del director i compositor
igualadí de sardanes i també de
nombroses peces orquestrals
Josep Maria Oriol i Murt.
Degut aquest fet aquesta setmana el dedicaré per complet a
la vida del mestre Oriol i Murt.

A Tempo. / ORIOL SOLÀ PRAT

MÚSICA / LA VEU

E

l quartet de flautes A
TEMPO format per
Glòria Mestre, Carla Sabater, Ita Oliva, i Xavier
Cañamares actuarà el dissabte vinent, dia 30 de setembre,
a les 9 del vespre a la Capelleta de la Mare de Déu de
Montserrat, dins del cicle de
concerts que organitza Llegim...? Llibreria i amb el qual
clourà la jornada del Mercat
de Lletres on la llibreria hi
té un paper destacat . És una
activitat que també s’enmarca
dins el projecte Anacrusi de
l’entitat Contrapunt, Plataforma per a la promoció d’activitats musicals, coneguda per
portar la gestió de l’orquestra
simfònica professional Terres

de Marca amb seu fins al moment a la nostra ciutat. Amb
aquest concert el quartet A
Tempo, creat ara fa un any,
farà la seva primera aparició
pública i ens delectarà amb
un variat repertori de peces
clàssiques de totes les èpoques, des del renaixement fins
als nostres dies, des d’adaptacions fins peces originals
per aquesta singular formació, des de peces àmpliament
conegudes fins d’altres a redescobrir, on no hi podran
faltar sons i músiques ben arrelades a la nostra ciutat. Un
concert on no hi podeu faltar,
tant els assidus al cicle com als
que volgueu passar una bona
estona de dissabte al vespre de
tardor amb excel.lent música
en un entranyable raconet.

Biografia del mestre, director i compositor Josep Maria
Oriol i Murt
Va néixer a Igualada el 8 d’octubre de 1919. Començà els
seus estudis musicals al Conservatori de Música, on aprèn
composició i piano de la mà
dels mestres Manel Borgunyó
i Joan Just. Desprès s’ha de
desplaçar a Barcelona per tal
d’estudiar flauta amb el mestre
Gratacós. El període militar,
amb la guerra d’Espanya, el
sorprèn tocant amb la Banda
de Música Militar, i desprès
està tres anys tocant a Pamplona amb l’Orquestra Simfònica
de Santa Cecília. Quan torna a
Igualada empren les activitats
musicals amb una Cobla. La
Triomfal, molt popular aleshores, tocant la tenora. Es casa
amb la pianista Mercè Llanas al 1946. Del seu repertori

sicions, a més de la seva fidel
arxivera de partitures. Al 1947
neix el primer fill, el Josep M.
que també esdevindrà dedicat
a la música. Al 1954 neix la M.
Carme, que per seguir la tradició familiar estudia música,
solfeig i harmonia.
La seva creació sardanista
compta amb més d’una dotzena d’obres. La més destacada fou “Aires d’Igualada”
inspirada en danses populars
igualadines, tals com la Patera i el ball del cercolet, quasi
avui dia oblidats per les joves
memòries. Aquesta sardana
fou enregistrada per les Cobles Barcelona i Mediterrània.
La “La sardana dels ocells” es
va compondre per a ser cantada (lletra d’Ignasi Castelltort).
Altres sardanes tenen un títol
familiar “A en Josep Maria”,
“A la Maria Carme”, “Matí de
festa”, ”Matí de setembre”, “La
nostra diada”, “Olotins a Cabrera” i “Quan penso en tu”.
Altres sardanes foren escrites
per esdeveniments populars
igualadins, com “Igualada, vila
claveriana”, o “Tres Tombs”.
El Sr. Oriol va ser durant més
de vint i cinc anys director del
Conservatori Municipal de
Música d’Igualada, a qui ha
seguit el seu fill Josep Maria
Oriol i Llanas.
El podem considerar un compositor de sardanes única-

ment, encara que va esser professor de música, intèrpret i
mestre. També en la seva llarga
vida musical va composar més
de 100 peces orquestrals, algunes d’elles molt famoses.
El mestre Oriol ens deixà el 8
de maig del any 1996.
La Confederació Sardanista de Catalunya anima a sumar-se a les protestes per
l’atac a la democràcia
La Confederació Sardanista de
Catalunya va fer públic el passat dimecres dia 20 de setembre, un manifest en què fa palès “el seu suport al govern de
la Generalitat de Catalunya”
i demana al món sardanista
“que se sumi a l’onada de protestes” per “l’atac a la democràcia, ales nostres institucions i a
les llibertats dels ciutadans del
nostre país”.
La Confederació Sardanista
de Catalunya ha enviat el text
a totes les entitats sardanistes i
els prega que en facin difusió
entre els socis i simpatitzants
i emplaça a “estar atents a les
mobilitzacions i missatges que
surtin des del govern i de les
principals entitats sobiranistes
com Òmnium Cultural o l’Assemblea Nacional Catalana”,
ja que aquestes entitats han
demanat omplir el cap de setmana les places dels municipis
amb “actes de suport al referèndum, on la sardana no hi
pot mancar”.

Restaurant
Braseria i Cafeteria
RESTAURANTS

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63
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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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
--

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

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
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“Triunfo de amor”, l’obra medieval de Juan de la Enzina
interpretada per Nao d’Amores, diumenge a Igualada
El Teatre l’Ateneu acull una nova activitat dins del centenari del naixement del poeta i crític literari Josep Romeu i Figueras
TEATRE / LA VEU

D

iumenge, 1 d’octubre,
a les 19h, el Teatre
Municipal l’Ateneu
d’Igualada acollirà un nou
acte del centenari del poeta i
crític literari anoienc, Josep
Romeu i Figueras. Serà concretament la representació
de l’obra Triunfo de Amor, de
Juan del Enzina, a càrrec de
Nao d’Amores. La companyia
segoviana és una de les poques
especialitzades en teatre medieval que existeixen actualment. Presenta un espectacle
que reflecteix el pas del debat
amorós de tradició medieval
al que serà el gran tema de la
literatura renaixentista: el poder de l’amor. L’activitat forma
part també del Programa estatal d’arts escèniques Platea del
Ministeri de Cultura.
Reviure avui el teatre medieval
A banda de les nombroses
pervivències tradicionals de la
teatralitat medieval ibèrica, hi
ha hagut intents molt notables
d’acostar els textos dramàtics
d’aquella època amb muntatges d’avui. Com esmenta el catedràtic d’història del teatre de
la URV, Francesc
Massip, Josep Romeu i Figueras “va ser el pioner amb els
seus cicles de teatre medieval
muntats al Saló del Tinell de
Barcelona entre 1961 i 1969,
que no només restituïen després de segles d’oblit la materialitat escènica d’aquells textos, sinó que es van convertir
en una de les aportacions més

significatives en el panorama
cultural d’aquella dècada i, de
la seva estètica, van derivant
tants aspectes de grups com
els Joglars i Comediants”.
En aquests moments el grup
més destacat a la península
que treballa la teatralitat medieval i del primer Renaixement
és la companyia Nao d’Amores, fundada per la directora
Ana Zamora i la musicòloga
i intèrpret Alicia Lázaro. Va
néixer el 2001 com
un col·lectiu de professionals
procedents del teatre clàssic,
els titelles i la música antiga,
desenvolupant una tasca d’investigació i formació per a la
posada en escena del teatre
medieval i renaixentista.
Lluny de pretendre una reconstrucció arqueològica, la
seva manera d’escenificació
articula tècniques escèniques
molt primitives des d’una
òptica contemporània, per
reivindicar el fet teatral en el
seu caràcter específic, únic i
irrepetible. És la seva aposta
pel teatre clàssic com a bé cultural, que repercuteix directament en el desenvolupament
intel·lectual, creatiu i lúdic
dels ciutadans.
Durant la seva trajectòria, Nao
d’Amores ha obtingut una vintena de premis i guardons i ha
estat finalista als premis Max.
A més, ha participat a la majoria de festivals de teatre clàssic
estatals. De la seva producció
cal destacar-ne els muntatges
Misterio del Cristo de los Gascones (2007), Auto de los Reyes
Magos (2008) i Dança da Morte (2010). En l’actualitat tenen

en cartell Triunfo de amor,
de Juan del Enzina, i Europa,
d’Andrés Laguna.
Triunfo de amor: teatre i música
“Omnia vincit amor” o l’amor
tot ho venç, és la cita de les
Bucòliques de Virgili, escollida com a pòrtic del muntatge
Triunfo de amor. És un espectacle a partir de diversos textos
dramàtics i músiques del que
ha estat considerat el gran iniciador del teatre espanyol i que
va ser molt popular a la seva
època. Juan del Enzina (14681529) va ser poeta, cantant,
músic i autor teatral, va estar
al servei de ducs i papes i, ja

gran, va ser ordenat sacerdot.
La seva obra alterna composicions religioses i profanes.
Sobre l’escenari, Triunfo de
amor és un espectacle que
neix de l’ideari del poema homònim i que recorre els grans
moments de la segona etapa
creativa de l’autor, d’influència italiana de caire profà i
humanista. La dramaturga i
directora Ana Zamora diu que
treballen “ressuscitant un teatre que fa redescobrir-nos en
aquestes criatures escèniques
que, sota la màscara del pastor, viuen la seva pèrdua de
llibertat sota el jou i davant el
poder d’aquest Amor que ens

governa, un Amor que de vegades destrueix de manera catastròfica, però que també ens
pot fer millors”.
Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada (c/
Garcia Fossas, 2) de dimarts a
dissabte, de 19 a 21h, i el dissabte i diumenge d’11 a 14h.
També des d’una hora abans
a la taquilla del Passatge Vives
i on-line al web www.ticketea.
com. Les entrades tenen un
preu de 18 i 15 euros, amb
descomptes per diversos col·
lectius.

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)
sopars, tapes i carta.
menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96
Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923
Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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Diumenge, visita guiada i gratuïta per S’obren les inscripcions
conèixer el patrimoni i les exposicions pel IV Stage de Banda
del Museu de la Pell d’Igualada
simfònica d’Igualada
MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diu·
menge de mes, el pro·
per 1 d’octubre, a les
11:30h, el Museu de la Pell
d’Igualada convida a partici·
par en una visita guiada i gra·
tuïta per les seves exposicions
permanents, que permetran
conèixer el món de la pell i
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, el visitant
hi podrà distingit tres àmbits:
L’home i l’aigua, Univers de
pell i L’ofici d’adober. L’home
i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús
de l’aigua. Aquí, la col·lec·
ció d’estris i enginys hidràu·
lics es reforça amb el Canal
d’Experimentació, que aju·
da al visitant a comprendre
els mètodes de canalització
i d’aprofitament energètic i
industrial de l’aigua. Univers
de pell és una de les sales cen·
trades en la pell, i es dedica a
explicar l’ús de la pell per la
humanitat al llarg del temps a
través d’una selecció acurada
d’objectes confeccionats total

MÚSICA / LA VEU

L

o parcialment amb pell, que
exemplifiquen les múltiples
aplicacions i utilitats del cuir.
L’altre espai dedicat a la pell,
L’ofici d’adober, se centra en
el treball de la pell a Igualada
des de fa generacions. Aquí,
eines i màquines són els tes·
timonis dels inicis manufac·
turers i de la millora constant
fins a la implantació industri·
al, que explica la vigència dels
processos productius de les
adoberies actuals i la configu·
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal

Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. Es troba situada
a pocs metres de Cal Boyer i
al costat del rec, canal medi·
eval que abastia les fàbriques
de la zona. En aquest espai
hi ha la posada en escena de
l’ofici artesanal de l’adob de
la pell grossa o bovina, que
transporta al visitant a la
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa·
ció al voltant d’aquesta pro·
posta es pot trucar al telèfon
del Museu, el 93 804 67 52.

Måns Zelmerlöw i Roger Argemí junts
en la cançó “Can i call you home”
MÚSICA / LA VEU

T

ot i que costi de creu·
re, a vegades els somnis
es fan realitat. Aquesta
és la impressió que ara mateix
confessa el jove cantant català,
Roger Argemí, qui amb només
19 anys ha aconseguit reunir en
el seu repertori una col·labora·
ció de caire internacional.
Argemí ha aconseguit que el
reconegut artista suec Måns
Zelmerlöw col·labori amb ell
en una cançó titulada Can I
Call You Home i que està de·
dicada a Barcelona.
Aquesta nova versió del tema

s’acaba d’estrenar a totes les
plataformes digitals i està can·
tada en anglès i català. Una
col·laboració de luxe que supo·
sa posicionar Argemí com un
dels joves talents més promete·
dors de la música en català.
Cal tenir en compte que Ze·
lmerlöw va ser el guanyador

d’Eurovisió amb la cançó Hereos i és un dels artistes suecs
amb més projecció interna·
cional. Entre altres dades, la
seva discografia a Spotify, per
exemple, és escoltada per més
de 700.000 oïdors mensuals.
Per la seva banda, Argemí va
debutar ara fa un any el pano·
rama musical amb el seu pri·
mer treball discogràfic, Un nou
sentit que ha aconseguit una
àmplia repercussió sonant a les
principals emissores del país.
Aquesta nova col·laboració és
fruit de la discogràfica catalana
Crea Music i de la sueca War·
ner Music Sweden AB.

’Stage de Banda Sim·
fònica d’Igualada que
enguany es consolida
de ple ja en la seva quarta edi·
ció, va néixer per a estimular
i potenciar el treball musical
de grup a través d’una de les
formacions de gènere de més
tradició, la Banda Simfònica o
banda de concert. Un esdeve·
niment que es fa coincidir amb
l’inici de curs tot afavorint l’in·
terés per la música, l’intercanvi
artístic i la cooperació entre els
participants de diferents nivells
i procedències.
Com en les edicions ante·
riors, les inscripcions per
aquest quart Stage seran gra·
tuïtes i obertes a tots aquells
estudiants, amateurs i pro·
fessionals que hagin realitzat
o estiguin realitzant estudis
de grau mig, o bé que el seu
nivell sigui equivalent, de les
següents especialitats instru·
mentals: flauta travessera,
oboè, clarinet, fagot, saxòfon,
trompa, trompeta, trombó,
fiscorn, bombardí, tuba, per·
cussió, violoncel i contrabaix.
Els estudiants i amateurs que
desitgin participar i que no
tinguin el nivell suficient re·
querit també podran assistir
en qualitat d’oients.
A diferència d’edicions ante·
riors, les sessions de treball

i activitats del IV stage de
Banda Simfònica d’Igualada
es concentraran dins la set·
mana del 7 al 14 d’octubre.
També serà novetat el fet que
l’activitat no es limitarà a un
sol espai sinó que serà itine·
rant i comportarà diversos
emplaçaments dins la ciutat
(l’Adoberia Bella, l’Escola de
Música i el Teatre Municipal
l’Ateneu) i a poblacions de la
comarca com Capellades on
serem rebuts per l’Escola de
Música que col.la bora en·
guany en aquest nou Stage.
El treball d’aquestes sessi·
ons culminarà en un concert
públic el dia 14 d’octubre al
Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada a les 8 del vespre.
El projecte, organitzat per
Departament de Promo·
ció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada, és una producció
de Contrapunt, Plataforma
per a la promoció d’activitats
musicals, i compta amb la col·
laboració de l’Escola de Músi·
ca-Conservatori d’Igualada, el
Museu de la Pell d’Igualada, la
Banda de Música d’Igualada
i enguany també l’Escola de
Música de Capellades.
Les inscripcions s’hauran de
fer via on-line a partir del dia
25 d’octubre fins al 4 d’octubre
a través de l’enllaç https://goo.
gl/forms/dnGZNKcCPKLT·
JAdx1.

Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte es reprenen els
concerts a la sala capelladina
Paper de Música. En aques·
ta ocasió podrem gaudir del
Concert de Tardor que anirà a
càrrec del duo Ferran Albrich,
violoncel i Ah Ruem Ahn, pi·
ano, que van ser finalistes del
Concurs Internacional Paper
de Música 2016. El concert co·
mençarà, com és habitual, a les

7 de la tarda. En el concert es
podran escoltar obres de Pau
Casals, Fauré, Mendelssohn,
Cassadó i Britten.
Ferran Albrich ha estat guanya·
dor de la beca Isaac Albéniz,
de la beca Pau Casals i gua·
nyador de diversos concursos
de violoncel. Ah Ruem Ahn,
ha participat com a solista en
prestigioses orquestres i ha estat
convidada en nombrosos festi·
vals internacionals.

CULTURA |

Divendres,29 de setembre de 2017

61

Retransmissió en directe des de la Royal Opera House de Londres
de l’òpera “La Bohème” a l’Ateneu cinema
ÒPERA / LA VEU

A

l’Ateneu cinema seguim amb les retransmissions de la
programació d’òpera i dansa
de la Royal Opera House de
Londres, ara amb La Bohème.
L’apassionada òpera de Puccini està dirigida per Antonio Pappano i compta amb
un magnífic repartiment
jove del qual formen part
Nicole Car, Michael Fabiano
i Mariusz Kwiecień, en una
nova producció de Richard
Jones.
Cor: Royal Opera Chorus
Orquestra: Orchestra of the
Royal Opera House
Cantada en italià amb subtítols en espanyol.
Sinopsi:
Quan Rodolfo, un poeta que
està escurat, coneix Mimì,
una costurera, els dos s’enamoren instantàniament.

Però la seva felicitat es veu
amenaçada quan Rodolfo
s’assabenta que Mimì està
greument malalta.
L’aclamat director d’escena
Richard Jones (Borís Godunov, Il Trittico) dirigeix
una nova producció de La
bohème de Puccini. Irresistible en la seva enginyosa i
apassionada combinació de
comèdia i tragèdia, l’òpera se
centra en les vides d’un grup
d’artistes joves mentre sobreviuen amb prou feines en
els marges bohemis de París,
la capital del segle XIX. Jones
aporta la seva característica
mirada aguda i profunda a
aquest clàssic molt estimat,
visualitzat en l’espectacular
i estilitzada escenografia,
ambientada en la dècada de
1850, de Stewart Laing.
El romàntic retrat que realitza Puccini del París bohemi,
amb una música memorable
i una història d’amor extreta de la vida quotidiana, ha
captivat els públics de tot el

món, convertint a La bohème en una de les òperes més
estimades. Es va estrenar al
Covent Garden el 1897 i des
de llavors s’han ofert al teatre més de cinc-centes representacions.

Dimarts 3 d’octubre, a les
20.15 h a l’Ateneu cinema.
Preus:
Preu entrada: 18 €
Socis Ateneu: 15 €
Preus de venda anticipada:

Preu entrada: 15 €
Socis Ateneu: 13 €
Les entrades ja es poden
comprar anticipades a la taquilla de l’Ateneu cinema i a
la web:
www.ateneucinema.cat

LA BOHÈME

Giacomo Puccini

Dimarts, 3 d’octubre
a les 20:15h en directe des del ROH
BOHÈME

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat
Preus:
Anticipada: 13€ socis de l’Ateneu i 15€ els no socis
Estrena: 15€ socis i 18€ els no socis
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S’aixeca el teló del 41è Concurs de
teatre de Piera

Sira Abenoza, l’èxit d’un
nou format, a l’UGA

TEATRE / C. MUNTANER

CULTURA / LA VEU

emà dissabte s’aixeca
el teló del 41 concurs
de teatre de Piera,
els encarregats de fer-ho són
el grup Increixendo Teatre
de Sant Gregori amb l’obra
Neuròtics del Central West.
Increixendo Teatre és un grup
de teatre amateur de Sant Gregori, a la vall de Llémena (Girona), que va néixer l’any 2010.
Ha tractat muntatges d’autors
com A. Strinberg, D. Fo, Molière, Chèjov, R. Vitrac. Aquest
any han estat seleccionats per a
la Campanya de Teatre Amateur 2017 de la Casa de Cultura
de Girona. Els darrers quatre
anys el grup ha participat al
FITAG, Des de l’any passat el
grup porta la direcció artística
de la Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori.

La presència de Sira Abenoza feu que el Teatre Municipal de l’Ateneu s’omplís
absolutament. Des de molta
estona abans ja és veia que
costaria trobar lloc. I, en
canvi, Sira Abenoza no va
poder ser-hi personalment
per un accident sofert que
l’ha lesionat en la mobilitat.
Un skype des de casa seva va
fer que dilluns la cara de la
Sira no fos, per als del segon
pis o de les files allunyades
de l’escenari un punt difús
sinó un rostre gran, viu ,
enormement expressiu que
potenciava el seu discurs. A
través de l’skype Sira ens explicà el seu treball al voltant
del diàleg i la convivència.
Desprès és projectà el documental que explica la medi-

D

Sinopsi de l’obra
Neuròtics del Parc Central, és
una successió dinàmica de
sorpreses que parla, amb un fil
argumental esbojarrat i imprevisible, del desamor i la gelosia,
i de la lluita pel poder entre el
sexe femení i el masculí. També
tracta de l’amistat, de la por a la
solitud i a la vellesa, i de com
després d’una catarsi col·lectiva tot pot tornar a començar.

És una comèdia vertiginosa
a la recerca de la felicitat que
finalment es resol d’una manera inesperada.
Els intèrprets són: Gràcia Vilarnau, Maribel Moral, Antoniu Castaño, Eduard Pradas i
Mònica Arnau, amb direcció
de Rafel Nieto. L’autor de l’obra
és Woody Allen. Té un sol acte
amb una durada d’una hora i
quart aproximadament.

ació que Sira Abenoza va fer
l’any passat entre els ex-combatents del conflicte d’Irlanda del Nord. Fou seguit amb
moltíssima atenció. Finalment
Sira Abenoza és tornà a dirigir al public des de casa seva i
aquest li feu alguna pregunta i
un llarg aplaudiment.
La vídeo-presència resultà un
èxit que no priva que un altre
dilluns pugui venir caminant.
I la setmana vinent la periodista Ângels Doñate ens parlarà de la vida a la frontera.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Perejazzaquí”, les cançons populars
des de noves variants

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

A

mb un reclam tan suggeridor com “Perejazzaquí”, i organitzat
per la igualadina Capella de Música de La Tossa, el Teatre Municipal l’Ateneu va oferir el passat dissabte un espectacular i
assortit concert de cançons populars catalanes, a ritme de jazz, conduit pel gran mestre Carles Sanz i protagonitzat per grups corals de la
categoria de l’esmentada Capella de Música de la Tossa, la capelladina
Coral Noves Veus, L’Orfeó Santa Coloma de Queralt, La Coral Institut
Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès i l’Agrupació Coral La Lira
de Viladecans. Amb tot, al costat de les distintes cançons -de temàtica
a voltes històrico-patriòtica, nostàlgica o bé infantils- va ser el “Viatge
a Ítaca” de Lluís Llach, a partir d’una adaptació d’un altre gran músic,
Xavier Cassanyes, la composició en majúscules que va cohesionar en
tres peces musicals i de manera brillant a totes aquestes harmonioses
i polifòniques veus. Tanmateix, atès que la iniciativa de tirar endavant
aquest concert va sorgir a proposta de la igualadina Capella de Música
de La Tossa, tot aquest repertori s’havia d’inscriure dins del contingut
temàtic “Perejazzaquí”; emperò va ser molt ben acollida la iniciativa de
Xavier Cassanyes d’incorporar-hi el “Viatge a Ítaca”, en considera-la una
peça prou avinent per a ser interpretada en uns dies tan reivindicatius
per al poble català.
I el perquè de tot plegat troba el seu punt de partida en la igualadina
Capella de Música de La Tossa, que va néixer com a coral a l’any 2002 en
resposta a la proposta d’editar el CD “Un dia en gregorià”, que els Monjos de Poblet havien encomanat per a la seva direcció musical a Frederic
Prat, professor de cant coral i llenguatge musical, estretament lligat al
Monestir. A resultes de l’èxit d’aquest primer treball d’un cor de veus
masculines, la coral no va tardar a animar-se a ampliar i fer molt més
variat el seu repertori amb músiques de temàtiques més profanes, en la
línia de peces clàssiques o de tradició popular. Avui, després d’un llarg
i incansable recorregut, amb la participació en diferents concerts col·
lectius per les nostres contrades i formant part d’intercanvis amb corals
de la resta de l’Estat, el grau de solvència i la categoria interpretativa ha
convertit als components d’aquesta coral en uns artistes d’excepció.

Totes les corals cantant el Viatge a Ítaca. /

La Coral de la capella de la Tossa. /

CULTURA |
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Músiques de butxaca reprèn,
el 6 d’octubre, l’últim tram
d’aquest any d’aniversari
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“El caminant del parc”,
primer dietari de
Celdoni Fonoll

MÚSICA / LA VEU

R

LLIBRES / JAUME SINGLA

eprenem la segona
part de la temporada
d’aquest any d’aniversari, l’any que fem 20 anys.
Vam tancar la primera part
amb un deliciós gust de
boca, el que ens va deixar
el concert intens i lluminós
d’Après Minuit amb Cece
Giannotti al capdavant, el
Soul de categoria de Shirley
Davis & The Silverbacks, la
petjada íntima d’Enric Verdaguer i Roger Usart amb
aquell concert com de boscos endins del mes de maig.
Parada a l’estiu i ara amb l’arribada de la tardor tornen els
concerts els primers divendres
de mes a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
Hem triat amb cura els concerts que falten per completar
la temporada i acabar d’arrodonir aquest any tan especial.
Comencem el divendres 6
d’octubre amb el prestigiós pianista de Blues i Boogie Woogie reconegut en l’àmbit internacional Lluís Coloma i el
seu nou treball d’estudi Boogie
Wins Again. El 3 de novembre
VEIL, nom artístic de Txell
Prada, jove talent de l’escena
catalana amb l’indie-pop actual més alternatiu que presentarà el seu primer treball discogràfic Safe And Soud i com
a colofó, acabarà la temporada
el cantant barceloní Jordi Ra-

A

bascall que ens acostarà la versió més íntima del gran Sinatra, Sinatra at the Apartment
el divendres 1 de desembre.
Si parlem de Músiques de
butxaca parlem de caliu, proximitat, complicitat, públic
disposat a deixar-se sorprendre, bona música, joves talents, reconeguts artistes
amb nous projectes i també
gintònic i bon ambient i nits
de divendres diferents. Per
qui encara no hagi vingut
mai, el convidem a compartir i celebrar amb nosaltres
aquest final de temporada.
Entrades i abonaments
El preu de l’entrada és de 12 €
amb gintònic inclòs i de 10 €
pels socis de l’Ateneu, Cineclub i Amics del Teatre de
l’Aurora. Les entrades es poden comprar online a través

de www.musiquesdebutxaca.
cat , anticipades a Secretaria
de l’Ateneu o mitja hora abans
del concert a taquilla.
També hi ha l’opció d’adquirir un ABONAMENT pels 3
concerts amb gintònic inclòs
per 30 € i de 24 € pels descomptes abans esmentats.
Hora dels concerts: a les 23 h
al Teatre Municipal l’Ateneu
L’Ateneu Igualadí organitza les
Músiques de butxaca amb la
col·laboració i patrocini d’un
gran equip: L’Acústic, taverna
de l’Ateneu, Gestilar, Van Bruc
International,
Ajuntament
d’Igualada, Cafè de l’Ateneu,
Primeras Marcas, Supermas,
Enric Martí Videoproduccions, Canal Taronja, Ràdio Igualada, Infoanoia.cat,
AnoiaDiari, Anoia Ràdio,
Surtdecasa.cat, La Veu de
l’Anoia i Fruiteria Pilar.

quest estiu he tingut
ocasió de descobrir
una nova faceta artística d’en Celdoni Fonoll.
He llegit El caminant del parc
(Dietari 2011-2012), que és
un sensacional recull de les
impressions del poeta i cantant calafí, a partir de les seves
caminades, pràcticament diàries, pel barceloní Parc Guell.
El llibre és una nova aportació
literària d’en Celdoni. Després
de versificar i catalogar més
de sis-centes espècies d’ocells
i plantes, l’activitat literària
d’en Fonoll s’ha orientat als
dietaris. A través de les pàgines del llibre constatem no
únicament les peripècies diàries i íntimes d’en Celdoni
-i de la seva parella, la Lloll
Bertran- sinó que tenim ocasió de conèixer les opinions,
els encontres professionals,
les opinions polítiques... Però
sobretot el dietari destaca per
les descripcions de la fauna i la
flora del parc. Sembla mentida que movent-se en un àmbit
plenament urbanita -el Parc
Guell de Barcelona- en Celdoni tingui la sensibilitat de
reconèixer els ocells, les flors i
les papallones que apareixen i
desapareixen –segons cada estació- dins del recinte del parc.
El caminant del parc és cent
per cent Celdoni. No té cap

recança en donar les seves
opinions polítiques, els seus
records o les facècies familiars
amb les trobades al restaurant
les 7 portes o els dinars familiars a La Pala. Tot el llibre està
salpebrat de poemes –d’en
Celdoni i d’altres- que a estones et deixen sense alè i sempre, sempre, et fan pensar.
El llibre m’ha permès gaudir
plenament de tots els fets dels
anys 2011 i 2012 i en acabar-lo
de llegir em vaig quedar amb
les ganes de continuar i des de
Cossetània edicions -gràcies
a l’amic Jordi Ferré- m’assabento que aquests dies és previst presentar públicament el
segon dietari 2013-2014 que
duu per títol Gelós de vida.
Una lectura altament recomanable que espero amb
impaciència. Jo de vosaltres
no m’ho perdria.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L’Escolania de Santa Maria

F

ou fundada el 945 per Mn.
Amadeu Amenós i el seu vicari
Mn. Julià Aloy, amb objectiu
de millorar les celebracions de l’església gran, i de millorar l’aspecte
litúrgic d’Igualada.
Fou creada a semblança de la de
Montserrat. La seva vestimenta tenia
l’estil montserratí, de la mà de la Sra.
Júlia Miserachs, que tenia cura del rober d’aquell monestir.
En total eren 30 escolans provinents
de diversos estaments socials. D’allí
sorgiren metges (JM. Calvet, Marc
Riera), futbolistes (germans Bou, P.

Clavero, JM. Andrés), atletes (Ll. Elias, D. Méndez), jugador d’hoquei (Ll.
Soler), sastre (Joan Martí), dibuixant
(J. Llucià), administratius (P. Clemente, M. Jorba, F. Oliva, J. Graells F. Serradell), marmolista (J. Mollà), restaurador (D. Zabala), missioner (V.
Burria), Patge Faruk (M. Gleyal), a
més dels A. Graells, D. Romero, R.
González, M. Raja, Augé, Rabell...
Més endavant es creà una escola
parroquial pels escolans, que dirigí
el mestre Antonino Vinyolas.
Mn. Julià, morí el 2004 als 89 anys
a Mataró.
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DIVENDRES 29
MÚSICA
Igualada
Tussal En Paqué
Llorenç Tussal i Diego Paqué ajunten les
seves diferents sensibilitats i ofereixen l’essència de les seves passions en un espectacle musical i audiovisual.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
El Bruc
Presentació del llibre “La maternitat d’Elna. Bressols dels exiliats d’Assumpta Montellà.
Organitza: El Bruc amb la Cultura.
Divendres a les 8 del vespre a Can Casas.

DISSABTE 30
MERCAT DE LLETRES
Igualada
Durant tot el dia, la plaça de Cal Font i les
diferents sales de la Biblioteca s’ompliran
d’activitats, tallers i presentacions literàries d’autors catalans destacats i autors
locals.
Dissabte de 2/4 d’11 el matí a les 8 del vespre a la plaça de Cal Font i a la Biblioteca
Central.
POESIA
Igualada
Cicle DePellSensible. “Els poemes de Josep Romeu i Figueras”.
Recital a càrrec de l’actor Joan Massotkleiner, amb l’acompanyament del pianista
Quim Font. La presentació anirà a càrrec
de Maria Enrich.
Dissabte a les 8 del vespre a la Biblioteca Central.
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MÚSICA
Capellades
Concert de Tardor. A càrrec del duo Ferran Albrich, violoncel i Ah Ruem Ahn,
piano, finalistes del Concurs paper de Música 2016.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper
de Música.
TEATRE
Piera
Concurs de Teatre Vila de Piera. “Neuròtics del Central Park” a càrrec de Grup de
Teatre Increixendo de Sant Gregori.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre
Foment.
TEATRE
Piera
“Un esperit bruleta” Obra de Noel Coward
representada pel Grup de Teatre Atrezzo
de Vilafranca del Penedès, sota la direcció
de l’Imma Carbó.
Dissabte a les 10 de la nit al Teatre Jardí
de Ca n’Aguilera.

DIUMENGE 1
VISITA GUIADA
Igualada
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell i Cal Granotes.
TEATRE
Igualada
“Triunfo de Amor amb Nao d’amores”.
Un espectacle construït a partir de diversos textos dramàtics i músiques del que ha
estat considerat patriarca del teatre espanyol: Juan del Enzina.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.

BALL
Calaf
Ball amb Duet d’amor.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala
d’actes municipal.

càrrec de Jaume Botey, antropòleg i professor d’història. Organitza Arxiprestat
Anoia-Segarra.
Dimarts a les 9 del vespre als locals parroquials de Santa Maria.

SARDANES
Calaf
Ballada de sardanes amb mitjans mecànics.
Diumenge a 2/4 d’1 al cafè del Casal.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola
“La Bohème”. Retransmissió en directes
des de la Royal Opera House de Londres.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori
Cal Figueres.

DILLUNS 2
CONFERÈNCIA
Igualada
Àngels Doñate. “La vida a la frontera”.
El president Trump parla de construir un
mur que separi els EEUU de Mèxic. El que
molts no saben és que ja hi ha centenars de
quilòmetres construïts. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 3
CONFERÈNCIA
Igualada
“Família i discapacitat”, a càrrec d’Eduardo Brignani. En aquesta xerrada es parlarà
de la comunicació dins de la família com a
eina per millorar les relacions.
Cicle 50è aniversari APINAS
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
ÒPERA
Igualada
“La Bohème”. Retransmissió en directes
des de la Royal Opera House de Londres.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu
Cinema.
CONFERÈNCIA
Igualada
“A 500 anys de la Reforma protestant”, a

DIMECRES 4
CLUB DEL CÒMIC
Igualada
“Pyongyang”, de Guy Delisle
Tertúlia adreçada a persones adultes que
han llegit la mateixa novel·la gràfica.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.

DIJOUS 5
CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada
“Las normas de la casa de la sidra”. Projecció de l’adaptació de la novel·la homònima de John Irving dirigida per Lasse
Hallström (1999) i tertúlia posterior sobre
l’obra.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit un mateix llibre. En aquesta ocasió “El hijo del
arcordionista” de Bernardo Atxaga.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

EXPOSICIONS
PRUDENCI
BERTRANA, L’IDEARI
BÀRBAR / AURORA
BERTRANA, EL VIRUS
DE L’AVENTURA

Un recorregut per la vida i l’obra
de pare i filla. Ambdós reflecteixen, de manera complementària,
un enorme ventall d’aspectes de la
cultura i la literatura catalanes del
segle XX.
Del 15 de setembre a l’1 d’octubre
a la Sala Municipal d’Exposicions.

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 setembre a desembre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

ORIGINALNATURART

Ramon Sala
Diferents elements que ofereix la natura com pedres i fustes i crea noves
formes i composicions per donar-los
una segona vida: l’artística.
De l’1 al 30 de setembre a la sala
l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

PERVERSIONS
GRÀFIQUES

Josep M. Rosich
Es tracta d’una altra exposició sobre la manipulació de marques, que
conté originals diferents dels exposats a La Sala, Sala Municipal d’Exposicions..
Del 12 de setembre al 6 d’octubre a
la sala d’exposicions de la Gaspar
Camps.

LLIBRES D’ARTISTA

Montserrat Oliva i Segura
Gravats de temes basats en la natura
i l’entorn proper. Han estat realitzats
amb diverses tècniques de gravat :
aiguafort, fotogravat, monotip i linòleum.
Fins al 30 de setembre al vestíbul de
la biblioteca Mont-Àgora de Montbui.

CATIFES DE CIMENT.
EL MÓN DE LA RAJOLA
HIDRÀULICA

Entre 1890 i 1930, el paviment hidràulic va ser el protagonista dels
terres de les cases burgeses d’estil
modernista i decó.
Del 15 de setembre al 5 de novembre a la sala d’exposicions del Museu de la Pell.

UT PICTURA POETIS

Abraham Ayala.
Escenes protagonitzades per poetes i escriptors del passat acompanyats dels personatges de les seves
obres
Del 19 de setembre al 3 de novembre al Punt de Lectors de la Biblioteca Central.

41A EXPOSICIÓ LA
PINTURA COM A
HOBBY

Textura, forma, color. Aquests 3
elements són de què es valen els
pintors de la pintura com a hobby
per realitzar els seus treballs.
Del 15 de setembre a l’1 d’octubre
a la Sala Municipal d’Exposicions.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Surten cares, les mesures per impedir el pas al trànsit / 2. La Claramunt, la noia de rosari. Compost d’urea que en certa manera atreu / 3. Escassa eficiència.
Jornaler que cobra cada quatre setmanes. Atom meutral / 4. Patró dels menestrals capgirals. Cosines curtetes de les araucàcies / 5. Cementiri segons el botànic. Per malmetre la
nau, despullada! / 6. Abunda en l’espècie. Peanya humana a disposició de l’anxaneta / 7.
Llaura la terra per evitar que quedi closa. Esmeni esmeni i serà el número n / 8. Podrien ser
fàcils si no fos per l’advocat busca-raons. Despertador insonoritzat / 9. Amics d’Ensorrar
Negocis. Tot d’africans accedint al tribunal. Indiquen els anys sota zero / 10. Amfibi amb
un munt de pus. La banda fresca de la muntanya / 11. Un àtic a mitges. Preguéssim perquè
tornessin els somiers a lloc. De les cinc en punt / 12. Color amb tot de colors. La psicosi del
gest?: no, afecció durant el part / 13. Tu atonyina, que és tomàquet a la gironina. Beneit i
mig xaruc.
VERTICALS: 1. Mentre digereixes no pareixes. Atzavara / 2. Respiri pel nas, que sempre
fa de mal fluir. Llestes per respondre a les demandes / 3. Au, digues el teu nom. És a l’òpal
com al sucre la sacarina. Als marges de la realitat / 4. Meritoris, com els viatges dels homes
rics. Vida i miracles del caudillo en cinc minuts / 5. Em desplaçaré a la banyolina. Va deixar
el teatre per anar a cobrar impostos. Un primer del menú / 6. Fonamentaré. Enginyosa a
dissimular la gatera / 7. Sis sense seguretat social. Altar mòbil per lloar el senyor i encara
més la Segarra. Eixut com un mossec / 8. Si t’ho daran?: t’apallissaran! A la dels brasilers
no hi cap res però sempre és nova / 9. De la cera que tira amunt. Si va de l’os cúbit?: no, la
posició horitzontal / 10. Mortal, la llengua d’en Toutain i en Pericay. Culpable dels folletins
/ 11. Diminutiu per excel·lència. De l’animal que menja poc (potser perquè l’euro és tan
pesat...) Mal ús / 12. Pasta d’oliva que la Carme es cruspeix en escena. Gest que es fa inconscientment arreglant el cotxe.

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Sudokus

7 Diferencies per Alejandro Sánchez Mesa

Dificultat: Mitjana

9 7

5

4

3
1 2

5

8 6
6

2
9
8
74
3
1
6
93
5
48
7

4

6 9
8
2
8 7
5

1

3 1

Dificultat: Alta

1
9
5
8
7
4
2
3
6
6

4

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

5

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

7
4
6
42
5
31
8
9
3

5
2
3
2
9
44
58
7
6
1
1

Nivell mitjà

8
8
2
24
91
6
65
3
7
9

7 9 6 8 1 2 3
Espai
8 4patrocinat
3 9 5 per:
6 2
2 5 1 3 4 7 9
5 6 2 1 7 4 8
9 1 8 2 3 5 6
4 3 7 6 8 9 1
3 2 5 7 9 8 4
1 8 4 5 6 3 7
6 7 9 4 2 1 5

3
5
5
71

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

5
7
6
3
4
2
1
9
8

4
1
8
9
7
5
6
2
3

7
39
2
6
4
98
8

www.taxisigualada.com

1-Color del botó/ 2-pastanaga/ 3-estrella al llom del cavall/ 4-barbeta del noi/
5-pels del cap del cavall/ 6- efecte de llum de la pota del cavall/ 7- Ronsal del cavall.

2

El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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El comandant Cousteau
i el seu fill
Ateneu Cinema • Jacques
RAMON ROBERT /

C

om s’explica a la Wikipedia
(adéu-siau a les enciclopèdies!), Jacques-Yves Cousteau va
néixer a l’any 1910 i va morir 87 anys
després, el dia 25 de juny de 1997. Va
ser un oficial naval francès, explorador
i investigador que va estudiar el mar i
diverses formes de vida conegudes en
l’aigua. Es recorda sobretot a Cousteau
per haver inventat alguns artilugis marins i pels seus magnífics documentals
per a cinema i televisió, quasi bé tots
relacionats amb els oceans. De fet, el
comandant Cousteau va ser el primer
a popularitzar les pel·lícules submarines. Les pel·lícules i sèries documentals rodades durant les seves exploracions a bord del seu vaixell Calypso han
estat emeses per televisió a través del
seu programa documental, El Mundo
Submarí de Jacques Cousteau, que durant anys va ser a tot el món, fent de

Cousteau el més conegut dels divulgadors del món submarí. Va ser, a més,
una de les primeres persones a defensar l’ambient marí de la contaminació,
un ecologista convençut i apassionat
per trobar i descriure totes les espècies
que habiten els mars.
Vint anys després de la seva mort a
la ciutat de París, ens arriba aquesta
pel·lícula sobre el comandant Cousteau, basada en un llibre del qual fou
coautor el seu propi fill Jean-Michel
Cousteau. Encara que aporten pinzellades biogràfiques que resumeixen
la seva vida, Jacques no pretén ser un
biopic convencional del cèlebre Cousteau, sinó que precisament s’atura
en un determinat moment de la seva
existència, descrivint la relació, llavors
distant, entre el llegendari explorador i
el seu fill Jean-Michel. Junts emprenen
una nova aventura a bord del Calypso,
un viatge ple de troballes (excel·lent la
seqüència de la imponent balena) i finalment colpidor.

Realitzada per Jérôme Salle, la pel·lícula alterna els moments més espectaculars (l’atac dels taurons) amb les
problemàtiques vitals i familiars del

Bon cinema romanès

cèlebre navegant i explorador francès.
En són intèrprets Lambert Wilson,
Audrey Tautou, Pierre Niney i Michael
Bundred.

Legoland ninja

A Tous • Ana, mon amour

Ateneu Cinema • The
Lego Ninjago Movie

RAMON ROBERT /

RAMON ROBERT /

E

l cinema romanès és molt poc
conegut fora del seu país. Procedent de Romania, ara ens ha
arribat Ana, mon amour, un excel·lent
drama romàntic realitzat per Calin Peter Netzer. S’hi explica la història de
dos joves estudiants, Toma i Ana, que
es coneixen a la facultat, s’enamoren i
es casen. Toma té cura d’ella i sembla
que tot els va molt bé, quan, en realitat, únicament està gravitant al voltant
d’una dona a la qual no pot comprendre. Quan l’Ana venç les seves pors i
aconsegueix triomfar, Toma roman aïllat, intentant entendre la dificultat de
la seva vida amb ella, emmarcada en
la profunda repressió i els tabús de la
societat romanesa.
Premiada en el Festival de Cinema de
Berlin, Ana, mon amour ofereix un
precís retrat de personatges i una convincent descripció d’una imperfecte

L

a primera pel·lícula sobre les
joguines Lego va ser molt entretinguda i va agradar als nens
i a una bona d’adults amb cor de nen.
Ara arriba la segona de la nissaga, The
Lego Ninjago Movie, en aquesta ocasió
una molt divertida paròdia del cinema
de kung-fu, karate i guerrers ninja. De
fet, en la versió original, Jackie Chan
posa veu a un dels personatges. Plena
de bon humor i aventura, aquesta nova
animació presenta la mateixa narrativa
frenètica i igual sentit de la irreverència
que la seva antecessora.

relació matrimonial. Intensa i versemblant, la pel·lícula és refereix a les dependències sentimentals, a les contradiccions de les persones i la dificultat
de trobar la felicitat. L’extraordinari

treball interpretatiu de Diana Cavallioti (Ana) i Mircea Postelnicu (Toma)
i el calat existencial fan pensar inevitablement en algunes de les millors
pel·lícules d’Ingmar Bergman.

Tots els dilluns, «dia de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros

ateneucinema.cat

CULTURA / CARTELLERA |
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THE LEGO NINJAGO MOVIE
Estats Units. Animació, De Charlie Bean, Paul Fisher, Bob
Logan.
Ninjago ha estat en pau des que els ninjas van vèncer a Ronin, però, quan el desaparegut senyor de la guerra torna per
reclamar la Pedra dels Elements, els ninjas han de ajuntar-se
amb Sensei, Samurai, dracs i lluitadors elementals per lluitar contra els bruixots, guerrers fantasma i la misteriosa lliga
dels ninjas silenciosos..

IT
Estats Units. Terror. D´Andrew Muschietti. Amb Bill
Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis
Quan comencen a desaparèixer nens al poble de Derry
(Maine), un colla d’amics brega amb les seves pors més grans
a l’enfrontar-se a un malvat pallasso anomenat Pennywise.
La història d’assassinats i violència data de segles. Adaptació
cinematogràfica de la coneguda novel·la de Stephen King.,

KINGSMAN: EL CIRCULO DE ORO
Regne Unit. Comèdia d´espionatge. De Matthew Vaughn.
Van Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong,
Jeff Bridges, Channing Tatum.
Es produeix un atac contra el quarter general dels agents
de Kingsman, a la Gran Bretanya, i apareix un nou cervell
del mal. Eggsy i Merlin han de col·laborar amb l’agència
nord-americana per salvar el món.
EL ULTIMO VIRREY DE LA INDIA
Regne Unit. Drama històric. De Gurinder Chadha. Amb Gillian Anderson, Michael Gambon, Hugh Bonneville, Simon
Callow..
En 1947, quan encara es una colònia britànica, Lord Mountbatten assumeix el lloc d’últim virrei de l’Índia, amb el mandat de transferir la sobirania al seu poble. En la seva residència viuen dalt els governants britànics, mentre 500 criats
hindús, musulmans i sikhs viuen sota.
JACQUES
França. Aventures. De Jérôme Salle. Amb Lambert Wilson,
Audrey Tautou, Pierre Niney..
El llegendari explorador Jacques Cousteau i el seu fill Philippe, que mantenen una relació distant, s’embarquen en la
seva major aventura. A bord del Calypso, es retrobaran l’un
a l’altre, abans que la tragèdia els copegi.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ IT (16A)
Dv: 17:00/19:40/22:20
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:20
Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20
1/ GRU 3 (TP)
Ds i Dg: 12:20
1/ CARS (TP)
Ds i Dg: 14:10

(Dimecres dia de l’espectador)

2/ MADRE (16A)
Dv Dll a Dj: 16:55/19:25/22:00
Ds i Dg: 13:30/16:25/19:00/22:00

KINGSMAN
Dv: 21:15
Ds: 18:45/21:45
Dg: 18:45/21:45
Dll: 16:30
Dc: 20:15
Dj: 20:00 (VOSE)

3/ LEGO NINJA (TP)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:25
Ds i Dg: 12:00/15:50/18:15/20:25
3/ VERONICA (16A)
Dv a Dj: 23:00

LEGO NINJAGO
Dv: 18:00
Ds: 11:00/16:30
Dg: 11:00/16:30
Dc: 18:00
JACQUES (AUGA)
Dll: 19:30

Casal
St. Martí de Tous
ANA MON AMOUR (16A)
Ds: 19:40
Dg: 19:40
ESTIU 1993 (TP)
Ds: 18:00
Dg: 16:30
EL ULTIMO VIRREY DE LA INDIA (7A)
Dg: 18:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

ANA, MON AMOUR
Romania. Dramàtica. De Călin Peter Netzer. Amb Mircea
Postelnicu, Diana Cavallioti. .
Els joves Toma i Ana es coneixen a la universitat, s’enamoren i es casen. Però aviat s´adonen que son persones molt
diferents. Quan l’Ana venç les seves pors, Toma roman aïllat,
intentant trobar quelcom que l’il·lusioni a seguir vivint amb
ella..

SALA AUDITORI

OPERACION CONCHA
Espanya - Mexic. Comèdia. D´Antonio Cuadri. Amb Jordi
Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Bárbara Goenaga.
Marcos, directiu d´una productora de cinema arruïnada.
Desesperat, Marcos i el seu equip tracen un pla per enganyar a una inversora milionària mexicana amb un doble del
prestigiós actor Ray Silvela, que ha rebutjat treballar en la
seva pel·lícula. Aprofitant el context del Festival de Cinema Sant Sebastià, comença la gran estafa, on res és el que
sembla.

KINGSMAN
Dv: 18:00
Ds: 16:15/18:40
Dg.: 16:15

OPERACION CONCHA
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg:16/30/18:30/20:30
SALA PETITA

IT
Dv: 20:30
Ds: 21:00
Dg.: 18:40/21:00
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4/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00
Ds i Dg:
12:30/14:15/16:00/18:00/20:00
4/ DETROIT (12A)
Dv i Ds: 21:55
4/ KINGSMAN (16A)
Dg a Dj: 21:55
5/ KINGSMAN (16A)
Dv: 17:10/19:55/22:40
Ds: 13:15/16:40/19:45/22:30
Dg: 13:15/17:00/19:45
Dll a Dj: 17:10/19:55
5/ EL OTRO GUARDAESPALDAS
(16A)
Dg: 22:30
Dll a Dj: 22:40
6/ OPERACION CONCHA (12A)
Dv Dll a Dj: 18:20/20:30/22:45
Ds i Dg:
12:45/16:10/18.20/20.30/22:45
7/ DETROIT (12A)
Dv Dll a Dj: 17:50
7/ ESTIU 1993 (7A)
Dv a Dj: 20:50/23:00
7/ EMOJI (TP)
Ds i Dg: 13:00/15:00/17:15
7/ TADEO JONES 2 (TP)
Ds i Dg: 19:05
8/ AMARILLITO (TP)
Dv: 17:40
Ds i Dg: 11:55/13:50/15:40/17:40
8/ BARRY SEAL: EL TRAFICANTE
Dv i Ds: 20:05
Dg a Dj: 20:05/22:50
8/ IT (16A)
Dv i Ds: 22:50
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jornada gastronòmica
a Ràdio Igualada

diumenge, 1 d’octubre,
programació especial
a les 8:00, ON ESMORZES?
CONNEXIONS AMB ELS PRINCIPALS PUNTS D’INTERÈS.
explica’ns on esmorzes. truca al 93 805 43 00
A LES 19:30, ESPECIAL “CROQUETES”
RESULTATS DE LA JORNADA GASTRONÒMICA
I ANÀLISI AMB EXPERTS CULINARIS

ESQUELES |
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Les monges dels principals monestirs
de Catalunya defensen la celebració
del referèndum de l’1 d’octubre

69

En un instant fuig la vida,
En
i no fem allò important.
la mort els crida,
recordança Elspocamics,
a poc van desfilant.
de l’amic
No m’he vist amb Salvador,
des qu’érem companys de cant,
i al llindar de la tardor,
Salvador
tot silent ha anat marxant.
Valor i
De jove fou un gran “maitre”
en els millors restaurants:
Sastre
a Suïssa, a Barcelona
i també en el Montserrat.

Coincidirem, de companys,
a Cal Ignasi Carner.
Coneixia molt bé el “Punt”
i en la moda era el primer.
Fou més tard que compartirem
l’afició per al bon cant.
Entre assaig i assaig parlàvem;
l’amistat va anar arrelant.

ESGLÉSIA / LA VEU

L

es monges dels principals monestirs de Catalunya han signat també
un manifest en el qual defensen la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i donen
suport a totes les persones que
defensen els drets a la llibertat d’expressió, la democràcia
i l’autodeterminació. El manifest signat per les monges
i priores dels monestirs Sant
Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet
de Montserrat, Santa Maria
de Vallbona de les Monges i
Santa Maria de Valldonzella

expressa davant “la greu situació” el seu “compromís amb
el poble”.
Declaració conjunta dels
monestirs benedictins i cistercencs femenins catalans
Davant la situació tan greu del
nostre poble, les abadesses i
priores dels monestirs femenins catalans de Sant Pere de
les Puel.les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa Maria de Vallbona
de les Monges i Santa Maria
de Valldonzella, com a deixebles de Jesucrist i compromeses amb el nostre poble:
-Expressem el nostre rebuig a

l’ús de la força i a la vulneració
dels drets del Govern i del poble català.
-Donem suport a totes les persones que defensen els drets
legítims de la llibertat d’expressió, de la democràcia i
de l’autodeterminació perquè
totes les veus del poble català
puguin ser escoltades.
-Preguem per tot el que estem
vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el respecte
i la pau.
Esperança Atarés, M. Assumpció Pifarré, M.del Mar
Albajar, Anna M. Camprubí,
Núria Illa.

Ha estat, de sempre, home noble
i gran amic del “Bell cant”,
fos Òpera o Cant del Poble:
Li agradava ser cantant.
Allà, a la Schola Cantorum
d’Igualada, en va gaudir.
De sempre, obrint el gran fòrum
i preparat per complir.
En aquest darrer viatge,
devers el sagrat convit,
Déu no et demana bagatge
i amb la Pilar t’has reunit.
Reposa en pau, Salvador
i encomana’ns al Senyor.
Antoni Miranda i Pallarès
Santa Eulàlia d’Esparreguera
18 de setembre de 2017

SANTORAL
Setembre/Octubre

En record de

Elena Peñaranda Calaf
Vídua de Francesc Lladó Mensa
Ha mort cristianament el passat diumenge dia 24 de setembre a l’edat de 79 anys

A.C.S.

29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern; Gudèlia.
30: Jeroni; Sofia.
1: Teresa de l’Infant Jesús; Remigi.
2: Àngels de la Guarda. Mare de Déu de l’Acadèmia; Sadurní.
3: Francesc de Borja; Gerard; Maria-Josepa Rosselló.
4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea.
5: Froilà; Atilà; Caritina; Misericòrdia

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Els teus 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 dilluns dia 25 de setembre a l’oratori de Funerària Anoia
Funeraria Anoia S.L.

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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SORTEIG

railhome.com

SORTEIG

2 Entrades

676 959 431

696 965 684

ENTRADES
MUSEU DEL TREN

902 22 09 22
www.yelmocines.es

93.803.07.63
www.ateneuigualadi.cat

www.lesdeusaventura.cat

*Si has guanyat el premi, contacta directament a l’empresa que fa el regal.
Has de presentar el teu DNI + el full
d’aquest diari que acredita ser-ne el
guanyador.

Moltes gràcies i sort!

sorteig d’un vol
amb globus
amicsdelamusica@gmail.com

www.igualadahc.com

931 31 35 58

93 804 42 57

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
www.museudeltraginer.com
www.ingravita.cat

937 495 779

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

938 048 852

www.teatrenu.com
677 51 96 25
93 805 08 63

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines
Laura
Romero
Corbella
Eloi
Llacuna
Ferreras
Judit
Verdaguer
JanSoler
Marimon
Valls
Rosa Pujadó
Armand Brunet Muñoz
Mª Teresa Cortés Valencia
Ramon Ribas Sans

Bicicleta

Anna Torrents
BiscariComas
Torres
Teresa
Vol en globus
Lluis Torres
Balcells Poblet
Elvira
Sole

Abonament Amics de la Música
Xavier Martínez Tomeo

Entrades Cine Ateneu
Montse Puiggros

Angela
Riba
Torrents
Rosa
Maria
Morros
Guma
Julian Borrega García
Guim Marimon Valls
Jordi Padró Cabeza
Mari Palmes Sala

Entrades IHC

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig
Forfait circuit Les Deus
Llara
Sanchez
Sinpla
Evelin
Chillón
Velasco

Entrades Museu del Traginer

Angela
Riba
Torrents
Paula
Llacuna
Soler

Escalada
Pepita
Ana Fabregas
Vaques Argelich
Mora

Entrades Museu del tren

Maribel
Casanova
Lopez
Trini
Serra
Entrades Teatre Nu

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig
Val de xapa i pintura

Mari
Sala
Gal·la Palmes
Farnos Sola

SALUT |
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AUDICIÓ

DERMATOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS

-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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

Per Publicitat:
93 804 24 51

·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

publicitat@veuanoia.cat
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
·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

NARAYANA

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

Acupuntura, Shiatsu, Massatge
terapèutic, Reflexologia, 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

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa col. num 18.000

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

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta
c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com
www.psicologiaytu.com

a partir de

De dilluns
divendres de 9 a 14h
Dia
29:iaADZET
de 15 a 20h
dissabtes
de 9 a 14 h
Av.
Barcelona,
9

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA
www.dentaligualada.com

Dia 30: SECANELL
Òdena, 84

OFTALMOLOGIA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

FARMÀCIES
DE TORN

Adults, adolescents i nens

psicologa col. num 8.396
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

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada www.lamutua.net

Dia 1: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 2: BAUSILI
Born, 23

Dia 3: CASAS V
Soledat, 119

Dia 4: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 5: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
PATROCINAT PER:
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Divendres, 29 de setembre de 2017

de

SALVADOR SERRA

Diumenge comença el Camí Solidari per Càritas.

“És important que la gent
conegui la tasca i les necesitats
que cobreix Càritas”
Soc igualadí, casat, amb dos fills i tres nets. Quan em vaig jubilar, fa quatre
anys, vaig entrar a Càritas Interparroquial com a voluntari i ara formo part
de la seva Junta. Diumenge començo a fer el Camí Solidari donant la volta a
Espanya fent campanya de recollida de fons per a les necessitats que atén Càritas

C

om sorgeix la idea del Camí Solidari?

Quan em vaig prejubilar vaig fer el Camí de Santiago
des de Roma. Posteriorment n’he fet d’altres, sempre
arribant a Santiago. El més llarg –tres mil dos-cents
quilòmetres- va ser des de Berlín. M’agrada molt caminar i veient
les necessitats de Càritas Interparroquial em va semblar oportú
fer una campanya de sensibilització i, si es pot, recollida de fons
per a atendre les necessitats dels mes desafavorits.
Com es recullen diners caminant?
A través de la premsa comarcal, les ràdios i la xarxa d’internet
s’ha fet una campanya donant a conèixer el número de compte
de La Caixa on fer donatius directament al compte de Càritas.
A partir de cinc euros es poden fer aportacions posant com a
referencia Camí Solidari.
És la caminada més ambiciosa de les que ha fet?
Sense cap dubte. Són més de quatre mil dos-cents quilòmetres i
gairebé cinc mesos de viatge. Cal tenir en compte que vindré a
casa per passar les festes de Nadal i després, a mitjans de gener
tornaré on ho hagi deixat per tal d’acabar el projecte.
Dona la volta a la Península per la costa?
Des d’Igualada, d’on sortiré diumenge a 1/4 de 10 del matí, des de
la plaça de l’Ajuntament després de votar, aniré a trobar la costa a
l’alçada de Vilanova i la Geltrú. Des d’allà agafaré el GR64 fins on
deixa d’estar marcat i aleshores seguiré camins fins a Algesires.
Agafaré la Via Augusta que em portarà a Sevilla on iniciaré la

Ruta de la Plata per Extremadura i fins a Santiago. Aleshores faré
el Camí del Nord a la inversa i després pel Camí francès fins a
Logroño i d’allà pel Camí català fins a Igualada.
Podem parlar que en part fa el Camí de Santiago a la inversa.
He triat aquest itinerari perquè és terreny que conec i puc aprofitar els albergs per dormir i fer més fàcil el projecte.
Quants quilòmetres té previst de fer cada dia? Els farà sol?
De trenta a trenta-cinc diàris. Unes set o vuit hores de caminar.
Més del noranta per cent el faré sol però hi ha llocs on hi tinc
amics del Camí que m’han dit que m’acompanyaran durant dues
o tres jornades.
No hauria estat més efectiu fer una aportació de diners equivalent a les seves despeses del viatge?
És que no es tracta de recollir únicament uns diners de forma
anònima, es tracta de sensibilitzar a tothom que es pugui de les
necessitats d’una part de la nostra societat que necessita a Càritas
per poder sobreviure.
Hi col·laboren les seccions de Càritas de tot l’Estat?
Potser que alguns grups m’ajudin amb allotjament. La primera
etapa per exemple que acaba a Vilafranca on arribaré a final de
la tarda. Allà la secció de Càritas em deixarà dormir en un dels
seus albergs.
Fora de Catalunya s’entendrà una campanya de recollida de
fons destinada a Càritas Anoia-Segarra?

Fora de Catalunya portaré un samarreta en castellà on diu Ayúdame a ayudar. Si decideixen ajudar a la delegació de Càritas que
tinguin més aprop, ja hauré complert el meu objectiu de conscienciar.
El seu periple es podrà seguir per la xarxa?.
Cada dia faré un resum de la jornada a facebook per als meus
quatre mil seguidors. També he creat un blog: caminosolidarioconcaritas.blogspot.com.es on hi penjaré les fotos del camí i les
peripècies de cada jornada.
Té moltes necessitats Càritas?
Moltíssimes i la gent ho coneix poc. Cal ajudar a les famílies a
pagar llum, calefacció, rebuts escolars, beques menjador…..
Què hi fa vostè a Càritas... quan no camina?
Porto la secció d’Empreses amb cor. Vaig per les empreses demanant col·laboració.
Què podem fer els particulars per a mantenir la capacitat
d’ajuda de Càritas?
A part de les donacions periòdiques, la gent col·labora a través de
les campanyes especifiques. Si penséssim en una aportació anyal
amb els diners sobrants, podríem assegurar el funcionament de
Càritas.
És important destacar que el número de compte de Càritas és:
ES47 2100 0001 0702 0022 1597.
Jaume Singla
				
@jaumesingla

Els serveis d’intel·ligència dels estats són els de sempre, encara que canviïn de nom. Però avui compten amb eines poderoses i gent més
formada. Ja no utilitzen només a infiltrats i confidents. Ara treballen amb les noves tecnologies. I les informacions surten sovint de les
xarxes socials, de la telefonia mòbil i wapps. No necessiten ni tan sols demanar autoritzacions judicials. Escolten, processen i actuen.
Però també s’exposen a fer sonores relliscades. Hi ha que, sabent com es fan les coses, fan circular històries per veure si algú hi “pica”,
com ha passat amb Innova Pack d’Òdena. Però això a la “investigació” tant li fa. Ja sap que s’han de seguir moltes pistes i no sempre
troben el que busquen. Abans era el joc de l’espionatge i el contraespionatge. Ara de bons professionals ben entrenats i aficionats que
es mouen pel plaer de passar-s’ho bé fent-los anar d’un lloc a l’altre. Patir escorcolls i detencions no agrada. Però emprenya quan és per
abús de poder i per tenir unes idees o expressar-les. Perquè això no els fa delinqüents. Pocs volen que les forces de seguretat tornin a ser
cossos de repressió política i la rèplica, la clandestinitat.
Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat

