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L’EDITORIAL

El mall i l’enclusa
F elip V va venir a Barcelona a jurar les Cons-

titucions el 4 d’octubre del 1701. Mai va 
entendre que els catalans volguessin nego-
ciar les seves decisions. El net del Rei Sol 

francès, absolutista com ell, va dir que els habitants 
d’aquestes terres eren ingovernables i s’havien de 
sotmetre a les lleis de Castella, que acceptaven sen-
se qüestionar els designis reials. Des d’aleshores els 
catalans es debaten entre la submissió i l’esperit tre-
ballador, anàrquic, creatiu, negociador i individua-
lista, que fa servir per protegir-se dels qui manen. 
Davant d’un mall que martelleja constantment per 
forjar una unitat forçada, hi ha la resistència de l’en-
clusa que dringa i crida com  una campana de lli-
bertat. Mentre uns creuen que la unitat passa per 
la negació a la pròpia identitat, altres defensen el 
poder democràtic davant els dictats homogeneïtza-
dors. I una evidència: La resiliència, forjada en el 
gresol de diversitat, continua sent un factor diferen-
cial d’aquestes terres. 
Aquest debat secular es presenta de diferents for-
mes, però es manifesta a diari. Només cal mirar què 
passa en la vida corrent, en les administracions pú-
bliques, en els equips de futbol, hospitals, escoles, o 
en qualsevol activitat o associació que aplegui per-
sones. Ací, sempre costa acceptar que hi hagi un que 
mani, obligant els altres a fer només allò que els di-

guin. Aquesta és terra de consens i debat. La gent té 
la seva opinió i la defensa. No calla. S’explica. Enra-
ona. Pregunta. Demana respostes i ser tractats com 
adults. No és una actitud ni racista, ni ‘supremacis-
ta’, ni tan sols vol ser un valor ètic. És simplement la 
constatació d’una manera de ser i entendre la vida. I 
no admet que d’això se’n digui penalment rebel·lia. 
Com tampoc que s’hi vegi adoctrinament quan s’ex-
plica a les escoles o en els mitjans de comunicació. 
Malauradament n’hi ha d’altres a qui els molesta la 
diversitat i la diferència perquè, diuen, genera dis-
còrdia. Fins i tot alguns polítics fatxendes es queixen 
que els roben els símbols, quan mai no han volgut, 
fora de les quatre parets de les llars, cap signe extern 
dels qui manifesten el que a ells no els agrada. Són 
els que volen assimilar unitat amb uniformitat i in-
tenten portar al carrer la brega i l’enfrontament  amb 
aquells que no pensen com ells. 
Tothom és lliure d’actuar com cregui convenient 
mentre respecti els drets dels altres. Però l’insult, la 
violència, l’abús i la imposició són eines que desme-
reixen les persones, siguin quines siguin les seves 
idees. La intolerància és una xacra social que assetja 
i malmet la democràcia. I molt més quan la gran 
majoria de la ciutadania sols vol viure en pau i lli-
bertat. 

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 14 de setembre de 2018

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, considera que la seva obedi-
ència es deu “solament al Parlament 
de Catalunya” i que en el futur proper 
“s’haurà d’estar molt atent als esdeve-
niments que es vagin produint per 
prendre els posicionaments adients.” 
Per continuar explicant que “el Go-
vern crearà el Consell de la República 
i serà qui impulsarà el Fòrum Cívic 
Constituent, un debat ciutadà en pla-
taformes a les 8 Vegueries, per dis-
cutir sobre les bases de la República 
Catalana.” 

Albert Rivera, líder del C’s, va anar a 
una entrevista a ‘Matins de TV3’ per 
dir que “vostès menteixen, són un 
aparell de propaganda” i seguir dient 
“aquesta casa manipula i és separatis-

ta”

Arcadi Espada, escriptor i periodis-
ta, ha publicat la reedició del seu lli-
bre ‘Contra Catalunya’, poc abans de 
la Diada del 11 de setembre i ha de-
clarat “els espanyols som moralment 
superiors als nacionalistes.”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, em-
presonat a Lledoners va dir sobre els 
fets d’octubre “A misses dites es veu 
menys boira al camí. Diria que du-
rant tot octubre hi va haver intents 
per arribar a acords i es van buscar 
mediadors. L’Estat no va voler ni 
seure per parlar, el PP s’hi va negar. 
Els presos  som l’evidència d’un con-
flicte polític irresolt.” Per afegir més 
tard “Ens cal admetre on som i no 
on ens agradaria ser i construir de 
nou aprenent dels errors comesos” i 
ha recomanat al Govern “governar, i 
governar bé, per tal de guanyar cre-
dibilitat entre els que no són inde-
pendentistes.” 

Joan Tardà, diputat d’ERC a les 
Corts, va dir a la Comissió de Polí-
tica Territorial del Congrés, “si algun 
independentista estúpid creu que es 
pot imposar la independència sense 

tenir en compte el 50% de catalans 
que no ho són, està equivocat.”

María José Segarra, fiscal general de 
l’Estat, va fer un discurs dient que  “La 
llei ens vincula a tots, perquè sense 
llei no hi ha democràcia”, i va seguir 
“En tot caso, les garanties processals 
emparen a tota la ciutadania i el Mi-
nisteri Fiscal vetllarà pel seu estricte 
compliment.”

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, ha dit “no vam fer un referèn-
dum i el vam guanyar, perquè ara ens 
diguin que hem de tornar a la casella 
de sortida i, com en Sísif, haver de tor-
nar la pesada pedra fins el cim, una i 
altra vegada. La implementació de la 
República és cosa de tots, no només 
dels polítics o del poble.”

Xavier Domènech,  líder de Podem 
i Catalunya en Comú i fins ara presi-
dent del grup de Catalunya En Comú 
Podem en el Parlament ha renunciat 
a tots els càrrecs i a l’acta de diputat 
“Crec que és l’hora de donar pas a 
noves persones amb idees fresques i 
l’energia necessària per dur a terme els 
reptes que el país demana els pròxims 
mesos.”

La meitat dels 
catalans
D’un temps ençà els dirigents polítics 
catalans pertanyents al tripartit pro-155 
(Cs, PP i PSOE), acostumen a queixar-se 
de la Generalitat perquè consideren que 
només s’adreça als catalans independen-
tistes, a “la meitat dels catalans” diuen. 
Els diputats García Albiol, Arrimadas 
García i Iceta Llorens utilitzen tot sovint 
aquesta expressió. Així, segons aquesta 
teoria, només els partidaris d’autogover-
nar-nos pel nostre compte i, per tant, 
de prescindir de les feixugues tutories 
espanyoles, ens sentiríem interpel·lats 
per l’actuació del Govern, mentre que la 
resta de la població catalana se sentiria 
òrfena. No sembla que els partidaris de 
l’unionisme que utilitzen la fórmula “la 
meitat dels catalans” hagin rumiat gai-
re abans d’utilitzar-la, i potser només 
es limiten a repetir l’argumentari oficial 
dels partits unionistes. Sigui com sigui, 
aquesta teoria és falsa, i intentaré reba-
tre-la des de dos punts de vista ben di-
ferents.
Les dades empíriques. Des de l’unio-
nisme sempre es diu que el 47% inde-
pendentista pretén imposar-se al 53% 
unionista. Això és fals, i només cal fer 
una ullada als resultats electorals de les 
últimes eleccions per comprovar-ho. 
Què ens diuen aquestes dades? Primer, 
que l’independentisme no és el 47 sinó 
el 47,5 (la suma de les tres llistes inde-
pendentistes). Segon i més important 
encara, que l’unionisme no representa 
el 53% dels votants catalans sinó només 
el 43,5% (la suma de les tres llistes uni-
onistes). Potser convé recordar, un cop 
més, que els comuns han exigit moltes 
vegades que no se’ls inclogui en cap 
d’aquests dos grups, ja que tenen votants 
independentistes i votants unionistes. 
Està, per tant, fora de lloc que els uni-
onistes s’atribueixin uns vots que no els 
pertoquen. De fet, si només votessin 
aquests dos blocs, l’independentisme as-
soliria el 52,2% dels vots, contra el 47,8 
de l’unionisme. 
El referèndum. Aquesta eina tan demo-
cràtica és l’única alternativa per resoldre 
el conflicte. És una oferta que s’adreça a 
tota la societat catalana i no només a “la 
meitat dels catalans” com diuen alguns. 
En un referèndum tothom pot votar. 
Ningú nega que la societat catalana es-
tigui dividida, com també estaven divi-
dides les societats escocesa i quebequesa 
abans dels seus referèndums d’indepen-
dència. I és que per això serveixen els 
referèndums, per comptar-nos i actuar 
democràticament en conseqüència. Se-
gons les dades comentades abans, a Ca-
talunya guanyaria l’opció independen-
tista (52,2%) amb més de quatre punts 
de diferència sobre l’unionisme (47,8%).

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



Q uan la justícia es-
panyola va empre-
sonar per primera 
vegada el govern 

legítim de Catalunya va ser 
un  trasbals per la societat 
catalana, tant per aquella que 
defensava aferrissadament la 
independència del país, com 
per part d’aquella esquerra 
que estava al costat del dret a 
decidir. 
Els carrers, les places i els bal-
cons s’omplien de reivindica-
cions de llibertat en totes les 
formes possibles. Els mitjans 
de comunicació també n’ana-
ven plens i s’emetien centenars 
de programes i tertúlies del 
tema del moment: els presos 
polítics. 
Soto del Real i Estremera eren 
paraules que estaven a la boca 
de qualsevol discussió política que es pro-
duís. Perquè els volíem lliures i els volem 
lliures. 
Però per les preses era un context doble-
ment pervers perquè no només eren vícti-
mes d’un estat autoritari que els hi prenia 
la llibertat sinó també víctimes de la seva 
pròpia societat que les condemnava a l’os-
tracisme i a la invisibilitat a través d’un 
masclisme inconscient. Perquè televisions, 
diaris, ràdios, i fins i tot discursos dels 
companys de partit s’oblidaven d’Alcalá 

Meco. 
Aquestes dones empresonades havien estat 
càrrecs institucionals, igual que els seus 
companys; havien anat fins al final, igual 
que els seus companys; n’estaven pagant 
el preu, igual que els seus companys. Però 
no n’hi havia prou, no n’hi havia prou per-
què eren dones a diferència dels seus com-
panys. 
Les pàgines de la història tornaven a ser 
escrites per uns, qui escrivien d’uns altres, 
deixant les ALTRES al marge. 

La segona vegada que les 
presons van tornar a ser 
protagonistes, Dolors Bas-
sa va dir-li a un periodista: 
“si  avui ens tanquen, no 
us oblideu de nosaltres”.  
Igual que la Dolors, nosal-
tres també havíem après 
del la situació passada. No 
volíem tornar a ser espec-
tadores d’un masclisme 
inconscient que quedava 
impune. 
Dones de tots els partits, 
de totes les entitats inde-
pendentistes altra vegada 
tornaven a organitzar-se. 
Sent un cop més, exemple 
d’aquell concepte que tant 
ressona en l’arena política 
catalana: UNITAT D’AC-
CIÓ. 
Neix la campanya CAP 

DONA EN L’OBLIT. Cada dia 23 es feien 
actes que van començar sent petits però 
que han crescut de forma exponencial 
tant en persones com en nombre d’esde-
veniments. S’han estès per tot el territori 
i la gent s’ha fet seva la campanya. Tenim 
doncs un nou èxit del moviment feminista.
Per això avui vull fer un reconeixement a 
aquelles dones que van encendre la metxa, 
una vegada més. Hem begut de les lliçons 
apreses per aquelles que ens han precedit: 
Sororitat, sororitat i sororitat.  
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La unitat d’acció la fan les dones, 
com sempre 

#L’enquesta de la setmana

Creus que el curs escolar hauria de començar 
abans, a l’inici de setembre?

 Sí 80%  No 20%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 
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EL TRAM 24

Aquest 11 de setembre els anoiencs érem al Tram 24 de la manifes-
tació convocada per Òmnium i l’ANC afegint-nos a la gran reividi-
cació de forma festiva i cívica, però ferms i tossuts.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Contents, no satisfets

Faltaven pocs dies per a la 
Diada i semblava que el 
més calent era a l’aigüera. 
No es veia moviment, hi 

havia poca informació i a més, el 
fet de ser pont podia influir nega-
tivament en la mobilització. Alguns 

profetes de mals averanys ja feien conjectures sobre 
el perill de punxar.  “La gent comença a estar cansa-
da”, deien.
De cop i volta, tot va canviar i no sabria dir per què. 
Suposo que hi van influir diversos motius: les agres-
sions –físiques i verbals-- del neofeixisme intolerant, 
amb les seves escomeses contra la llibertat d’expres-
sió. Potser la qüestió dels llaços grocs va ser-ne el de-
tonant. Potser som un  país d’”última hora”. El cert és 
que de cop i volta les inscripcions als autocars varen 
incrementar-se, no hi havia samarretes i érem quasi 
al límit del col·lapse.
La manifestació en si no va diferir gaire de les altres 
vegades; però sempre em deixa astorat el capteni-

ment de la gent. No creia que fos possible imposar si-
lenci a una multitud de més d’un milió de persones, 
però així va ser. Vàrem aixecar les mans quan se’ns 
deia, vàrem cridar i cantar, vàrem fer l’onada i no es 
va malmetre ni una paperera del mobiliari urbà. Els 
violents no hi tenen cabuda a les nostres manifes-
tacions. També la participació va ser molt més alta 
del que es preveia. Al voltant d’un milió de persones 
segons la guàrdia urbana. Segons altres, 1.680.000. 
Tinguin el valor que tinguin les diverses xifres de re-
compte, una cosa es va fer evident: l’independentis-
me no ha punxat, malgrat totes les traves, pressions i 
amenaces d’aquest últim any. El poble es manté ferm 
i tossudament fidel.
Podem estar contents, però no estem satisfets. Hi ha 
massa coses  penjades, indeterminades i imprecises. 
Hi ha un full de ruta? Quin és el proper pas que cal 
donar si volem avançar vers la independència? Inde-
pendència, sí; no podem contemplar cap altra alter-
nativa. A la Diagonal la gent no cridava Autonomia 
ni Estat federal. Tothom cridava Independència. Per 

això ara són els polítics els qui han de posar-se les 
piles i marcar clarament quins son els propers pas-
sos per avançar. Nosaltres seguirem, però que no 
ens donin gat per llebre, que no hàgim de veure altra 
vegada com el Parlament és escenari de les batusses 
d’uns partits que es diuen independentistes i no són 
capaços de posar-se d’acord amb la manera d’aconse-
guir aquest ideal comú.
La situació de Catalunya avui és més complexa que 
mai. Hi ha molts fronts oberts:  Catalunya, Brussel-
les, Madrid, Alemanya, Suïssa... I els ciutadans de 
peu, aquells que diem que “els carrers seran sempre 
nostres”, sortirem a manifestar-se tantes vegades com 
calgui. Però no n’hi ha prou. Hem d’avançar si no 
volem que el problema es podreixi i s’eternitzi com 
està passant, per exemple, entre israelians i palestins. 
Com més temps passi, més difícil serà trobar una so-
lució. Ara els polítics catalans tenen la força del poble 
que els dona suport. Però si tot plegat arribés a fracas-
sar per interessos de partit, potser caldria tirar-los a la 
foguera, no per heretges, sinó per traïdors.  

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
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sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

EN RESPOSTA A LA 
CARTA  “PARTICIPA! 
VOL QUE LA POBLA 
ACULLI L’INSTITUT”
Ajuntament de Vallbona d’Anoia

L’Ajuntament de Vallbona fa anys que 
està treballant en els tràmits necessaris 
per resoldre la situació de provisiona-
litat de l’institut de Vallbona que en 
aquests moments està desenvolupant la 
seva activitat en mòduls provisionals.
Aquestes gestions que estan molt avan-
çades i en la seva darrera fase de trami-
tació administrativa han consistit en 
la tramitació de l’aprovació d’una Pla 

parcial que permetrà a l’Ajuntament ad-
quirir els terrenys necessaris per cedir 
al Departament d’ensenyament de la 
Generalitat per construir el nou i defi-
nitiu centre educatiu de secundària del 
municipi.
Aquest Pla parcial, d’iniciativa priva-
da, que comporta en forma de cessió 
a l’Ajuntament dels terrenys d’equipa-
ments necessaris està en aquests mo-
ments en la fase final de la seva trami-
tació. Ja ha estat aprovat inicialment 
per part de l’Ajuntament i està pendent 
de l’aprovació definitiva que està en 
aquests moments a la Comissió d’ur-
banisme de la Catalunya Central de la 
Generalitat de Catalunya que ha sol·li-
citat uns aclariments i modificacions de 

l’expedient. Els terrenys estaran ubicats 
en els terrenys annexos a l’Escola Josep 
Masclans i permetran tenir un espai 
educatiu molt important al poble en 
el que es concentraran l’Escola bres-
sol, l’Escola de primària i l’Institut de 
secundaria, a més d’estar ubicats en un 
emplaçament integrat al poble i força 
propers a l’Estació de Ferrocarrils de La 
Generalitat, fet que cal considerar atés 
que l’Institut de Vallbona dona servei a 
altres municipis de la comarca.
Al mateix temps, l’Ajuntament de Vall-
bona manté contacte directe i freqüent 
amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, la darrera reunió entre 
l’alcaldessa de Vallbona i la Delegada 
del Departament a la Catalunya Cen-

tral va mantenir-se a principis d’aquest 
proppassat mes d’agost i en la mateixa 
va ser abordat el tema de l’Institut i la 
situació de la tramitació urbanística de 
la que depèn en aquests moments a fi i 
a efecte de poder abordar la construc-
ció del nou centre el més aviat possi-
ble, com és la voluntat tant de la Gene-
ralitat com de l’Ajuntament plenament 
d’acord en aquest tema. En la mateixa 
reunió van ser també tractades qüesti-
ons relacionades amb les necessitats de 
millores a l’Escola de primària de Vall-
bona Josep Masclans, en la que l’Ajun-
tament ha estat ja realitzant millores i 
en les que es vol continuar amb la col-
laboració de l’Ajuntament i el Departa-
ment d’Ensenyament. 
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La Diada ens demostra 
cada any, no solament 
des del 2012, sinó des del 
1977, la gran força dels 

ciutadans de Catalunya. Penso 
que no en som prou conscients i 
tinc la seguretat que uns determi-
nats polítics catalans i una majo-

ria de polítics espanyols, fan per manera que l’es-
forç de la societat caigui en sac foradat.
Cada onze de setembre, des del 1977 a Sant Boi, els 
ciutadans de Catalunya hem reivindicat el nostre 
dret a l’autodeterminació. La Diada ha passat per 
diferents estadis i quan els catalans ens hem sentit 
moderadament còmodes formant part de l’Estat 
espanyol, la Diada gairebé era únicament un dia de 
festa. Ep! L’ofrena floral al monument a Rafael de 
Casanova sempre s’ha fet amb la mateixa solemni-
tat.
Ara bé, després de la sentència del Constitucional 
en contra de l’Estatut, una bona part dels catalans 
hem vist que això de l’autonomia ja no dona més 
de sí. Ans al contrari, a Espanya dominen els vents 
antiautonòmics en tots els partits. Per tant, es fa 
evident que si es tanca la via autonòmica –per part 
d’ells i també per part nostra- cal obrir una nova 
via. La República independent és l’única que hi ha 
damunt la taula.

En dies com dimarts, veient la Diagonal de Barce-
lona plena de persones reivindicant de forma pa-
cífica, alegre i familiar la República, hom s’adona 
que aquest poble ha de guanyar. Als catalans ens hi 
va el futur i als europeus els hi va la democràcia i 
la dignitat. 
Que més d’un milió de persones amb llaços grocs, 
samarretes de color corall, pancartes i banderes, 
facin molts quilòmetres i esperin hores sota el sol 
sense que es provoqui el més mínim incident re-
presenta el millor de Catalunya. No ho vull com-
parar amb el que gentota armada amb pals i armes 
blanques i amb creus gammades tatuades al pit o al 
braç es manifesten en grupuscles reduïts i violents, 
en contra de la llibertat. Però de moment, violència 
és l’únic que ens ofereix Espanya.
Però si a més de l’onze de setembre ens mirem el 
que varem fer l’u, el 3 i el 10 d’octubre de l’any pas-
sat, sense la direcció directa de partits i sindicats, 
ens podem fer una idea de la força que té el poble 
de Catalunya quan s’alça unit i decidit a fer-se es-
coltar.
La classe política catalana no hauria de deixar 
caure en el buit la immensa força del poble català 
mobilitzat i combatiu des del 2010. I nosaltres, els 
ciutadans, els hem d’exigir que es posin al nostre 
costat i, si algun dirigent per por, ordres de partit 
–o de l’Ibex- o per tactisme electoral no ens vol 
acompanyar, senzillament que s’aparti i no molesti 
als que lluiten.
En democràcia, el poble mana i el govern obeeix. 
Ara bé, com que això que patim no és democràcia, 
caldrà que la construïm... des de baix. 

Veient la Diagonal de Barcelona 
plena de persones reivindicant de 
forma pacífica, alegre i familiar la 
República, hom s’adona que aquest 

poble ha de guanyar

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

No som prou 
conscients

Avui es parla de Joan Gual

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

En comentar fa uns dies 
d’esport i del pavelló de 
Les Comes, vaig pensar 
en el meu bon amic Joan 

Gual. Perquè Joan Gual i Morera 
va morir de sobte en aquell pave-
lló la nit del 20 de maig de 1995. 

El cor. No va poder superar l’enorme emoció d’un 
dels moments excepcionals de l’esport igualadí. Just 
havia acabat el partit en què l’Igualada H.C. s’havia 
proclamat per tercera vegada Campió d’Europa de 
hoquei sobre patins (sis en la seva història). El seu ri-
val, aquella nit, era el Benfica de Lisboa. Tothom dret 
aplaudint. En Gual va caure a plom.  Corregudes al 
voltant. A prop hi havia en Francesc Català, recordat 
i estimat en aquest periòdic, que es va moure ràpida-
ment, com altra gent de l’entorn. Jo no hi era. M’ho 
va comunicar un familiar d’en Joan per telèfon molt 
abans de sortir el primer sol de l’endemà. 
En Joan era un periodista de gran calat. L’havia vist 
teclejant articles en una màquina que volava, sense 
necessitat de modificar-ne res. Fàcils de llegir, des-
criptius, analítics. En Gual sabia sempre dir coses 
i dir-les bé. Ell tenia nou anys més que no pas jo i 
vaig créixer amb la ploma a l’escalf de la seva enorme 
capacitat. Ens havíem conegut a la ràdio d’Igualada. 
Manuel Mateu i Sebastià Borràs escrivien guions es-
cenificables, i alguns també en Joan Gual. Els inter-
pretàvem des del quadre escènic de l’emissora. Més 
endavant, coincidírem en les directives del C.F. Igua-
lada i a la redacció de periòdics locals. En les sessi-
ons de cinema d’art i assaig al Saló Rosa, ell escrivia 
l’anàlisi de la pel·lícula i jo ho llegia en públic. Vam, 
fins i tot, muntar a duo una oficina publicitària al 
passatge Margenat, la que tocava al carrer del Clos: la 
vam registrar com Publigual. El publi s’explica per si 
mateix, amb la darrera “i” que feia de pont al “gual”. 
Un gual amb doble missatge: “gual” d’en Joan i també 
una simplificació d’”Igualada”.
Hi ha diferències de maneres de fer. En Joan no solia 
guardar cap paper. Altra gent els tenim a muntanyes, 
tot esperant torn per fer cap a casa d’algun drapaire. 
Potser en Joan pensava que els missatges més valuo-

sos ja quedaven a les hemeroteques. En tots els peri-
òdics locals de l’època hi ha proves dels treballs d’en 
Gual: uns són signats, però d’altres no, amb valor per 
si mateixos sense constar l’autoria. En particular, és 
recomanable una sèrie seva que vaig viure molt de 
prop titulada “Avui es parla…” a la Revista Vida... 
Són una mostra multicolor del moment. Era a partir 
de l’any 1970. Llàstima de no haver-los recollit en lli-
bre, però es poden trobar a la Biblioteca Central: surt 
a compte deixar-s’hi perdre unes hores. S’hi relacio-
nen moltes coses de la Igualada de la segona part de 
segle XX.
Com a homenatge als “Avui es parla…” en repro-
duiré fragments en el proper capítol. Coses que avui 
es mantenen vives, conservades o millorades. O ja 
perdudes dintre d’aquest “món girant / del seu eix / 
atrapat / en el ball” (expressió de la Valentina, una 
jove poeta). Sabrem què ens deia Gual del túnel del 
Bruc.  I d’una decisió de la Compañía Telefónica Na-
cional de España destinada a millorar serveis, que 
ens retrata, per a sorpresa nostra d’avui, la precari-
etat en què vivíem els anoiencs en el món de la co-
municació. També el periodista anunciava amb goig 
el naixement del cinema Kursal. El local es transfor-
maria en tres sales vint anys després, però tancaria 
al 2014 després d’una vida relativament curta. Etapa 
cinematogràfica que Gual no abastaria sencera per la 
seva pròpia vida, estroncada a Les Comes. Del perío-
de gener-abril del 1970, comentarem, doncs, aquests 
tres temes. 
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“Dels cavalls i els nens en podem 
aprendre molt més del què ens pensem”

Premsa Comarcal

ENTREVISTA | Teresa Xipell, experta en hipoteràpia

� Teresa Xipell és cap 
d’estudis del departa-
ment de fisioteràpia de 
les Escoles Universitàri-
es Gimbernat i directora 
d’hipoteràpia a la Fun-
dació Federica Cerdà de 
Sant Cugat del Vallès.  
Fa més de 20 anys va 
introduir aquesta mo-
dalitat de forma pionera 
a l’Estat Espanyol. El 
proper setembre iniciarà 
un projecte solidari de la 
mà de la Fundació Reial 
Club de Polo de Barce-
lona (FRCPB) i altres 
associacions per millo-
rar la vida dels nens que 
han patit càncer i dels 
seus familiars.

Què és la hipoteràpia i en 
què consisteix? 

La hipoteràpia és una 
activitat rehabilitadora 
que utilitza el moviment 
del cavall i la fisioteràpia 
per estimular diverses 
àrees físiques i cognitives 
en les persones que tenen 
alguna mena de discapa-
citat física, psíquica i/o 
problemes conductuals. 
Consisteix a transmetre 
els impulsos rítmics del 
pas del cavall al genet des 
del sacre fins a les prime-
res vertebres de la colum-
na cervical, i, a través del 
seu moviment, influint 
positivament sobre el to 
muscular, l’equilibri i la 
coordinació, etc.  

En què es diferencia d’al·
tres activitats terapèuti·
ques? 

Es practica en un en-
torn natural i lúdic, lluny 
del context hospitalari, on 
es pretén utilitzar dife-
rents tècniques aprofitant 
la manca del pas del cavall 
perquè els nostres genets 
interioritzin la qualitat 
d’aquest moviment i tre-
ballin el seu esquema 
corporal hol·lísticament 
i amb motivació, el que 
augmenta l’eficàcia del 
tractament.

Com neix la idea de tre·
ballar amb pacients de 
tractaments oncològics?

Tot va començar fa 
alguns anys quan em van 
contactar els pares d’un 
nen que tenia càncer cere-
bral i, després de rebre el 
tractament mèdic corres-
ponent, havia acabat amb 
una paràlisi lateral. Els 
seus pares havien sentit 
parlar d’hipoteràpia i voli-
en provar-ho. Les sessions 
d’hipoteràpia van ser real-
ment motivadores per al 
nen i el progrés que va fer 
va ser considerable. Des-
prés també vaig tenir al-
guns pacients amb càncer 

al Reial Club de Polo del 5 
al 7 d’octubre.

Com funciona aquest es·
tudi?

És un estudi interven-
cionista no controlat amb 
nens de 7 a 12 anys d’edat 
després del tractament 
del càncer. El disseny de 
l’estudi inclou sessions 
setmanals d’hipoteràpia 
durant un període de 6 
mesos. S’examinen els 
aspectes físics, cognitius 
i emocionals. La contra-
ctació de participants 
començarà tan aviat com 
rebem l’aprovació del de-
partament i el comitè d’èti-
ca de la investigació.

Pensa portar el programa 
a altres països i instal·
lacions?

Al principi, volem sa-
ber els resultats d’aquest 
estudi i, quan estigui aca-
bat, podem fer una publi-
cació.

Com es desenvolupa la 
relació dels nens amb els 
cavalls? 

Al principi hi ha una 
introducció fins que el 
nen adquireix confiança 
i de mica en mica es crea 
una simbiosi de manera 
permanent a través de me-
canismes de reacció afec-
tiva. Hi ha molts estudis 
científics que ho demos-
tren, sobretot pel resultat 
i el procés de la teràpia, ja 
que si no hi ha motivació 
la teràpia no flueix. La te-
ràpia amb el cavall és el 
més motivador per al nen.

Per part dels pares i fa·
miliars dels nens, com hi 
reaccionen a aquesta te·
ràpia?

Generalment són els 
propis pares els que s’inte-
ressen per la hipoteràpia. 
Al principi tenen un cert 
respecte al veure el nen so-
bre del cavall, però quan 
se’ls informa dels profes-
sionals que hi participen, 
quan veuen els cavalls ido-
nis, el material adequat i 
comprovada la seguretat 
en la teràpia i el benestar 
de l’infant es dissipen tots 
els seus temors. A més, 
perceben en el seu fill una 
nova habilitat que fins al 
moment desconeixien.

ESPORT · Escalfant motors pel CSIO Barcelona,  
la cita hípica de l’any

 � Del 5 al 7 octubre. Barcelona es tornarà a convertir en la capital 
mundial de l’hípica amb la celebració del 107è Concurs de Salts 
Internacional. Per sisè any consecutiu, el CSIO Barcelona acollirà 
la gran final mundial LONGINES FEI Jumping Nations Cup ™, 
l’esdeveniment hípic més important del calendari eqüestre inter-
nacional. Al llarg d’aquestes tres jornades la pista olímpica del 
Real Club de Polo de Barcelona acollirà un total de sis proves amb 
la participació de les amazones i genets més destacats del panora-
ma eqüestre internacional.  
A més, La Pista de Polo del RCPB tornarà a convertir-se en un 
gran parc amb el millor oci i gastronomia per a tota la família: 
PoloPark, un festival d’experiències, amb propostes de creació, 
tendències, gastronomia, estil de vida i entreteniment. En la 
seva tercera edició, el major espai verd natural de la ciutat, es 
transformarà en un jardí de sensacions per a tots els públics. 
Inspirat en l’essència de l’espai, PoloPark connecta amb la natu-
ra hípica, sensible i respectuosa amb l’entorn, per donar lloc a 
diversitat d’opcions lúdiques i experiencials complementàries 
al CSIO Barcelona. Més informació: www.csiobarcelona.com

provinents de la Fundació 
Isidre Esteve que tenien 
alguna activitat física 
com a part del seu tracta-
ment de seguiment però 
que no estaven molt inte-
ressats en l’aixecament de 
peses i els exercicis típics 
al gimnàs. Vàrem pensar 
que la hipoteràpia podria 
despertar el seu interès.

I com va anar amb ells? 
Molt bé, muntar a 

cavall va ser molt esti-
mulant. Desenvolupar 
un vincle amb l’animal 

també els va ajudar a 
adherir-se al programa 
d’activitat física aconse-
llat pel metge. L’èxit de la 
hipoteràpia per a aquests 
pacients em va portar a 
realitzar una investiga-
ció seriosa sobre el tema 
i examinar l’evidència ci-
entífica darrere d’aquests 
casos. 

I d’aquí neix la idea del 
projecte solidari amb la 
FRCPB?

Efectivament, la nos-
tra llarga experiència 

amb nens que van rebre 
tractament per al càncer 
ha demostrat l’efectivitat 
de la hipoteràpia, tant a 
nivell físic com emocio-
nal. Recentment hem dis-
senyat un estudi clínic 
per convertir les nostres 
observacions clíniques i 
experiència en evidència 
científica. El presentarem 
públicament coincidint 
amb el Concurs de Salts 
Internacional, el CSIO 
Barcelona, l’esdeveni-
ment hípic més important 
del món, que se celebrarà 
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L’Ajuntament pagarà 
12.000€ de lloguer 

anuals pels dos nous 
pàrquings

Treballs d’adequació del nou aparcament al carrer Comarca.

Gairebé vuit mil alumnes van començar dimecres 
el curs escolar a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l curs escolar 
2018/2019 ha comen-
çat a la ciutat d’Igua-

lada amb xifres molt similars 
a l’any anterior pel que fa als 
alumnes matriculats als estu-
dis obligatoris i llars d’infants. 
Amb dades pràcticament de-
finitives del departament mu-
nicipal d’Ensenyament, són 
7.697 els alumnes a les aules 
de la ciutat: 548 en escoles 
bressol, 1.336 en Educació 
Infantil, 3.229 a Primària i 
2.584 a Secundària. 
Aquestes xifres suposen un 
manteniment respecte el curs 
anterior, tenint en comp-
te que un any enrere hi ha-
via 7.652 estudiants. Durant 
aquest estiu s’han dut a terme 

diferents accions de millora 
als centres educatius públics 
de la capital de l’Anoia. S’ha 
renovat el paviment de la sala 
P0 i P1 de l’escola bressol La 
Lluna, on també s’hi ha ins-
tal·lat un sistema d’aire con-
dicionat i, pel que fa al pati 
de L’Espígol, s’hi han ubicat 
nous jocs infantils. A l’escola 
Emili Vallès s’ha renovat el 
sistema de calefacció; a l’es-
cola Ramon Castelltort s’han 
adoptat mesures per evitar 
la proliferació dels coloms; 
a l’Escola Garcia Fossas s’ha 
instal·lat un sistema de lames 
protectores solars i a l’Esco-
la Gabriel Castellà s’han ar-
reglat els vestidors i lavabos 
del gimnàs, s’han refet les 
rampes d’accessibilitat i s’ha 
renovat la senyalització co-

muna de l’escola i de l’Institut 
Badia i Margarit. A més, tam-
bé s’han repintat les pistes es-
portives de les escoles Gabriel 

Castellà, Ramon Castelltort i 
Garcia Fossas. 
Totes aquestes actuacions 
s’emmarquen en el pla d’in-

versió per a la millora dels 
centres educatius públics, 
que cada estiu porta a terme 
l’Ajuntament d’Igualada.

Igualada obrirà les properes setmanes dues noves zones 
gratuïtes d’aparcament, i s’arribarà a les 1.200 places
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S egueix el degoteig de zo-
nes “blanques” d’apar-
cament. Els terrenys 

particulars per a convertir-los 
en pàrquings gratuïts s’han 
convertit ja en una pràctica 
habitual del govern municipal. 
En les properes setmanes, dos 
més: al carrer Comarca, prop 
del col.legi Ramon Castelltort, 
amb 51 places, i al carrer De-
lícies, prop de la Masuca, amb 
37 més. Una vegada s’hagin 
obert aquests aparcaments, hi 
haurà 1.200 places gratuïtes 
d’aquestes característiques a 
Igualada, una xifra molt no-
tòria.
Aquesta mateixa setmana s’ha 
començat a treballar a la nova 
zona blanca del c/ Comarca 
amb el c/ La Pobla de Clara-

munt; uns treballs que tenen 
una durada prevista de quatre 
setmanes per acabar oferint 51 
places d’estacionament. 
Es tracta d’un solar d’uns 
1.200 m2 de superfície, fins 
ara en desús, que l’Ajunta-
ment d’Igualada ha llogat i 
ara arranjarà per destinar-lo a 
aquest ús. Es condicionarà la 
superfície, es demolirà part de 
la tanca perimetral, se senya-
litzaran les places i els acces-
sos i se’l dotarà d’il·luminació. 
El tinent d’alcalde de Quali-
tat Urbana, Jordi Pont, des-
taca que “d’aquesta manera 

reforcem l’oferta municipal 
d’aparcament gratuït en un 
punt de la ciutat que té una 
alta demanda, tant per la seva 
activitat comercial com per 
la proximitat del col·legi Pare 
Ramon Castelltort”. Aquest 
nou aparcament gratuït en su-
perfície, ha recordat, comple-
menta el que es va obrir l’any 
2015 al mateix c/ Comarca, en 
aquest cas amb 115 places.
Ja es troba en la recta final dels 
treballs d’adequació el nou 

aparcament del c/Delícies. 
Es tracta també d’un terreny 
llogat per l’Ajuntament d’uns 
1.000 m2 de superfície, fet 
que permetrà oferir 37 noves 
places. En aquest cas, ha expli-
cat Pont, aquesta zona blanca 
“ampliarà encara més l’oferta 
al voltant del Mercat de la Ma-
suca i, per extensió, del centre 
de la ciutat”. 
Les tasques d’adequació que 
s’hi estan duent a terme són 
bàsicament les mateixes que 
en la zona blanca del c/ Co-
marca però, complemen-
tàriament, s’està ampliant i 
millorant l’accessibilitat dels 
vianants en el tram de vorera 
que unirà l’aparcament amb 
el c/ Virtut. El cost conjunt 
de les obres per fer possibles 

aquestes dues zones blanques 
és d’uns 84.000 euros.
El cost d’aquests dos apar-
caments serà de 12.000 eu-
ros anuals. “Normalment en 
aquests casos el que fem és fer 
tapi-tapi amb els propietaris 
amb que costaria l’IBI”, diu 
Pont. 

Asfaltatge de carrers les 
properes setmanes 
D’altra banda, en les properes 
setmanes, quan es dugui a ter-
me la campanya anual d’asfal-
tatge, s’asfaltarà la zona blanca 
del c/ Piera. Aquesta àrea es va 
obrir l’any 2015 i ofereix 116 
places, però el seu ús continu-
at en una zona comercial molt 
activa, ha desgastat molt la 
seva superfície de terra.

A tocar del col.legi Ra-
mon Castelltort s’oferi-

ran 51 places, i al carrer 
Delícies, proper de la 

Masuca, 37 més

Zona blanca del carrer Delícies.



El bus serà gratuït el proper divendres.

La Setmana de la Mobilitat inclourà el bus urbà gratis el dia 
21, i la prohibició de circular al centre durant tres dies
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REDACCIÓ / LA VEU 

Del 16 al 22 de setem-
bre se celebra a Cata-
lunya la Setmana de 

la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra, una iniciativa que promou 
hàbits de mobilitat més sos-
tenibles, segurs i saludables 
com són els desplaçaments a 
peu, amb bicicleta, amb trans-
port públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, millorar la qua-
litat de l’aire i la reducció de la 
contaminació. 
Sota el lema “Combina i mou-
te!”, aquest 2018 la voluntat és 
vetllar per una vida saluda-
ble, sostenible i segura, pro-
movent també la utilització 
de diferents modes de trans-
port segons el desplaçament. 
Els objectius principals de la 
Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura passen per 
estimular un comportament 
ciutadà, en relació amb l’ús 
del vehicle, compatible amb el 
desenvolupament urbà soste-

nible i, en particular, amb la 
protecció de la qualitat de l’ai-
re, la prevenció d’accidents de 
trànsit, la reducció d’emissió 
de gasos que provoquen l’efec-
te hivernacle i el consum raci-
onal dels recursos energètics. 
També per sensibilitzar la 
ciutadania sobre els impactes 
ambientals del transport i in-
formar-la sobre les seves dife-
rents modalitats per impulsar 
l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, del 
transport públic, la bicicleta, 
la mobilitat a peu i els vehicles 
elèctrics. 
A més, es vol potenciar un 
retrobament de la ciutadania 
amb la ciutat, la seva gent i el 
seu patrimoni cultural, en un 
entorn saludable i relaxat; re-
flexionar sobre com afecta a 
la salut l’ús excessiu del trans-
port motoritzat, que genera 
contaminació atmosfèrica, 
congestiona, té un impac-
te negatiu sobre els sistemes 
respiratori i cardiovascular i 
propicia el sedentarisme i la 
inactivitat física. 

L’Ajuntament d’Igualada tor-
na a adherir-se a aquesta Set-
mana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura i ho farà 
duent a terme diferents acti-
vitats. 
D’una banda, durant tot el 
divendres, 21 de setembre, el 
bus urbà serà gratuït. El trans-
port públic és l’alternativa per 
als desplaçaments dins de la 
ciutat. Per viatger i respecte 
d’un cotxe particular, un au-
tobús emet a l’atmosfera un 
40% menys d’òxids de nitro-
gen, un 80% menys d’hidro-
carburs, un 95% menys de CO 
i un 70% menys de CO2. Una 
altra dada interessant és que 
el transport públic necessita, 
per viatger, 50 vegades menys 
d’espai i l’autobús consumeix 
15 vegades menys d’energia 
que el cotxe particular. 
A més, el dies 21, 22 i 23 de 
setembre, els vehicles de mo-
tor tindran prohibida la cir-
culació pels carrers del centre 
entre les 10 i les 20h. Aquesta 
activitat, que vol fomentar la 
mobilitat a peu pel centre de 

la ciutat, es farà efectiva a la 
Rbla. Sant Isidre, el c/ Nou, la 
Pl. del Pilar, el c/ Argent, el c/ 
Sant Sebastià, la Trav. Sant Se-
bastià, la Pl. de l’Ajuntament, 
el c/ Born, el c/ Santa Maria, 
la Pl. del Bruc, la Pl. del Pilar, 
la Pl. Pius XII, el c/ Custiol, el 
c/ Sant Cristòfol, el c/ del Ro-
ser, el c/ Sant Bartomeu, el c/ 
Sant Jaume, la Pl. Sant Miquel 
i el c/ Sant Roc.
Finalment, des del departa-
ment municipal de Medi Am-

bient es destaca que aquest 
any 2018 des de l’Ajuntament 
d’Igualada s’ha treballat per 
redactar el PAESC, el docu-
ment estratègic de planifica-
ció energètica i climàtica lo-
cal que conté les accions que 
caldrà dur a terme per reduir 
les emissions de CO2 en un 
40% fins l’any 2030, compro-
mís adquirit amb la signatu-
ra del Pacte dels Alcaldes pel 
Clima i l’Energia de novem-
bre de 2016.

Especialistes 
en cuina i bany

Ctra. Manresa, km 31  ·  CALAF  ·  93 869 87 50   *    Ctra. de la Pobla, 109-111  ·  VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

Dies PORCELANOSA

Descomptes excepcionals
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Sortida de tardor 
de l’Hospitalitat de 
Lourdes

Ajuts per a creació de llocs de 
treball estables i nous autònoms

Enguany l’Hospitalitat de 
Lourdes de l’Anoia, ha orga-
nitzat una sortida a Terrassa, 
per visitar el Museu de la Ci-
ència i de la Tècnica de Cata-
lunya el proper 7 d’octubre, 
amb un autocar adaptat per 
les persones amb mobilitat 
reduïda.  Està programada la 
visita al Museu i una visita te-
atralitzada concertada. 
Desprès  de la visita aniran 
fins al Restaurant  Bartomeu 
a Monistrol de Montserrat 
per poder fruir d’un bon di-
nar. El preu és de 40€ inclou 
(autocar, visita al Museu de la 
Ciència i dinar al Restaurant 
Bartomeu). Les inscripci-
ons per participar a la sorti-
da s’han de fer abans del dia 
1 d’Octubre trucant els se-
güents números de telèfons:  
686 488 995  - 620 601 950.

REDACCIÓ / LA VEU 

F ins a mitjans de segle 
XX totes les cadires de 
la comarca, com les de 

bona part del país, eren de 
boga. Més ben dit, el cul de 
les cadires era elaborat a partir 
de les fulles assecades i degu-
dament trenades de la boga 
(Typha angustifolia). La boga, 
més enllà de ser un producte 
de llarga durabilitat i de to-
tal proximitat, ja que és molt 
abundant als rius i rieres del 
país, aporta comoditat, frescor 
a l’estiu, i calidesa a l’hivern. 
Tanmateix a partir dels anys 
60 del segle XX l’ús de la boga 
va anar decaient, principal-
ment a causa de l’arribada al 
mercat de cadires, de fusta o 
plàstic, produïdes a nivell in-
dustrial. La conseqüència és 
que actualment, tot i que les 
cadires de boga cada vegada 
van més buscades i són més 
preuades, pràcticament nin-
gú coneix que la boga és una 
matèria primera que podem 
recollir, processar i utilitzar 
nosaltres mateixos i sense gai-
re esforç. 
Traslladant-ho a la realitat 
igualadina, tots els qui mai 
hagin passejat pel parc fluvial 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha obert ja el termini 
per a sol·licitar ajuts 

específicament orientats a fo-
mentar l’activitat econòmica.
D’una banda, es dóna conti-
nuïtat a les subvencions per al 
foment de la Creació de Llocs 
de Treball Estable. Aquest és 
un incentiu directe a la con-
tractació indefinida de tre-
balladors, amb l’objectiu de 
fomentar l’estabilitat del mer-
cat laboral i reduir la taxa de 
temporalitat al municipi. Els 
ajuts van adreçats a empreses 
i entitats sense ànim de lucre 
igualadines que hagin realitzat 
contractacions estables entre 
l’1 de setembre del 2017 i el 
31 d’agost del 2018 i que hagin 
mantingut l’activitat durant 
aquest període.
Cada empresa pot optar a re-
bre una ajuda mínima de 600 
euros per cada lloc de treball 
estable que hagi creat, un im-

Els centres cívics del 
Passeig i Montserrat 
presenten les noves 
activitats

Ja estem al mes de setembre 
i això vol dir que els equipa-
ments cívics de la Generalitat, 
ubicats a Igualada, presenten la 
nova programació d’activitats. 
Aquesta oferta és la més im-
portant de l’any, perquè és en la 
qual, surten totes les activitats 
de curs, les que van d’octubre 
de 2018 a juny de 2019, i a més 
a més les trimestrals, que són 
les que van d’octubre a desem-
bre. 
Per saber quines activitats 
oferim, cal que passeu a reco-
llir el nou programa, pels equi-
paments, Casal del Passeig, Ca-
sal Cívic Montserrat, Ludoteca 
Sant Miquel, o per els diversos 
punts d’informació de la ciutat. 
Aquest cop no poden enviar el 
programa per correu electrò-
nic, degut al canvi de legislació 
sobre la protecció de dades que 
obliga a canviar l’autorització 
personal.  Durant aquest qua-
drimestre aniran renovant les 
autoritzacions per al pròxim 
programa.

Les inscripcions 
ja són obertes
Les inscripcions van començar 
ahir dijous, 13 de setembre, 
per a les activitats que al pro-
grama de mà tenen data d’inici. 
Aquestes inscripcions es po-
den fer presencialment o per 
telèfon en qualsevol dels dos 
equipaments, indistintament 
d’on es dugui a terme l’activitat, 
Per a les activitat que al progra-
ma de mà no tenen data d’ini-
ci, ja us informaran més enda-
vant,  de quin serà el dia de les 
inscripcions. 
Pel que fa a les activitats per a 
infants, les inscripcions al pro-
grama “Jugar i llegir” del Casal 
Cívic Montserrat, ja s’han ini-
ciat. Pel que fa a la Ludoteca 
Sant Miquel, el 17 de setem-
bre, a les 15.15h, es donaran els 
números, el número indicarà 
l’hora de la inscripció que serà 
el mateix dilluns 17 o pel di-
marts 18 a partir de les 15.30h  
No cal dir, que per qualse-
vol dubte sobre les activitats 
els podeu trucar: Casal Cívic 
Montserrat  tel. 93 804 36 61, 
Casal del Passeig tel.93 803 33 
12, Ludoteca Sant Miquel tel. 
93 805 57 34.

port que es podrà incrementar 
en funció de diferents criteris. 
En cas de contractacions a 
temps parcial o contractacions 
de fixes discontinus, es podrà 
rebre un ajut proporcional. A 
més, es contemplaran especi-
alment aquelles empreses amb 
forma jurídica de societat co-
operativa. La dotació prevista 
per l’Ajuntament per aquests 
ajuts en el seu conjunt és de 
30.000 euros.
Una altra línia de suport a l’ac-
tivitat econòmica seran, per 
segon any consecutiu, les sub-
vencions per a persones deso-
cupades que s’estableixin com 
a treballadors autònomes, en 
aquest cas amb una dotació 
total prevista de 15.000 euros. 
Amb aquest ajut es vol incenti-
var la creació del propi lloc de 
treball per part de les persones 
en situació de desocupació.
La poden sol·licitar aquelles 
persones que s’hagin establert 
com a empresaris individuals 
i s’hagin donat d’alta al Rè-

gim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) entre l’1 
de setembre de 2017 i el 31 
d’agost de 2018. Cal que esti-
guin donats d’alta durant sis 
mesos ininterromputs i que, 
com a mínim, mantinguin 
l’alta fins a la data de pre-
sentació de la sol·licitud. Un 
cop deduïdes les subvenci-
ons d’altres administracions 
pel mateix concepte, l’Ajun-
tament cobrirà fins un 100% 
de la quota a pagar pel sol·li-
citant primer any. L’ajut, d’un 
import màxim de 500 euros, 
podrà variar segons el nom-
bre de sol·licituds aprovades 
i la disponibilitat econòmica 
resultant.
El termini de sol·licitud es 
tancarà el proper 9 d’octubre 
i els detalls de les dues con-
vocatòries es poden trobar al 
web tramits.igualada.cat. Per 
a qualsevol consulta, es pot 
contactar amb Ig-nova Em-
presa al 93 805 04 09 o a igno-
vaempresa@aj-igualada.net.

Demà dissabte, interessant jornada de 
recuperació de l’ofici de cadiraire

han vist boga, car el riu Anoia 
al seu pas per Igualada n’és ple. 
Però paradoxalment pràctica-
ment ningú coneix la boga, i 
es poden comptar amb els dits 
d’una mà aquells qui la saben 
utilitzar per a fer culs de cadi-
ra. 
Amb l’objectiu de canviar 
aquesta realitat, i gràcies a la 
inquietud i generositat del 
cistellaire Jaume Farrés, neix 
l’activitat que es durà a terme 
demà dissabte 15 de setembre, 
en la qual tots els participants 
aprendran com trenar la boga 

i com utilitzar-la per confecci-
onar el cul d’una cadira. Tant 
és així que totes les persones 
que vulguin participar de l’ac-
tivitat hauran de dur una ca-
dira de fusta vella, a la qual li 
faran el cul de boga tot seguint 
el mestratge i indicacions d’en 
Jaume.  
La boga que s’emprarà en l’ac-
tivitat del dia 15 va ser reco-
llida a finals de juny del riu 
Anoia, s’ha deixat assecar 
durant l’estiu i ara ja està lles-
ta per tal de poder trenar-la. 
Els organitzadors, amb el col.

lectiu Eixarcolant, conviden a 
tothom a participar-hi, ja que 
l’oportunitat d’aprendre direc-
tament d’una persona amb 
més de 60 anys d’ofici com 
en Jaume Farrès cada cop és, 
malauradament, més difícil. 
L’activitat es durà a terme a la 
masia de Can Mercaderet (a 5 
km d’Igualada direcció Sant 
Martí de Tous), amb inici a 
les 9:30 i durada de tot el dia. 
Hi haurà dinar amb productes 
ecològics, varietats tradicio-
nals i plantes silvestres per tots 
els assistents. 
El preu, que inclou el dinar, 
és de 12€. Per realitzar les ins-
cripcions calia enviar un cor-
reu a info@eixarcolant.cat o 
un waths app al 690 373 980.



La PVP demana tam-
bé que es replantegi el 
sistema ferroviari de 

mercaderies a Espanya 
de forma que passi per 

Igualada

La Fira vegana 
Naturveg torna el 
proper 22 de setembre

Al·legacions de la Plataforma de la 
Vegueria Penedès al Quart Cinturó
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El proper 22 de setembre 
Igualada tornarà a ser vega-
na. Després de la bona acolli-
da de l’edició de l’any passat, 
el 2n Festival Naturveg de la 
cultura vegana i 100% vege-
tariana convertirà l’avinguda 
Països Catalans d’Igualada, a 
Les Comes i per un dia, en el 
centre d’atenció de la cultu-
ra vegana de la ciutat i de tot 
el país. Organitza l’Associació 
d’Establiments Igualada Nord 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquesta setmana se 
n’ha fet la presentació, a càrrec 
de Joan Boix, sotspresident de 
l’associació i director del res-
taurant Cor Verd de les Comes. 
Des de les 9 del matí a les 9 
del vespre, Igualada s’omplirà 
d’activitats per a tota la famí-
lia. Així, es podrà gaudir de 
música en directe, tallers i jocs 
infantils, degustació, confe-
rències variades i exposició de 
pintures de diversos artistes lo-
cals. Naturveg 2018 creix amb 
majúscules amb més de 20 ac-
tivitats. El Veganisme és ja un 
moviment transversal. S’estén 
a tota l’economia, a tots els po-
bles i països, a tota la societat. 
Els actes són gratuits, però es 
farà una taquilla inversa a be-
nefici dels refugis de recupe-
ració de cavalls ADE, amb un 
refugi a Rubió, i Wildforest 
amb un santuari de recupera-
ció d’animals a Collbató.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 19 de juny el 
Diari Oficial de la Ge-
neralitat (DOGC) va 

publicar l’inici del període 
d’informació pública, durant 
45 dies (fins al 24 de setem-
bre), del Pla director urbanís-
tic d’infraestructures (PDUI) 
de la ròtula Martorell-Abrera, 
corresponent al Quart Cinturó 
de Barcelona.
El PDUI articula els sistemes 
viari i ferroviari i conjuga 
aquestes infraestructures amb 
l’objectiu de millorar la con-
nectivitat territorial i reduir 
l’impacte ambiental de la mo-
bilitat, en un àmbit molt ten-
sat per la seva condició de lloc 
cruïlla i de porta de la regió 
metropolitana. Aquesta articu-
lació té una incidència sobre el 
Penedès, i “per això ens cal pre-
sentar les corresponents al·le-
gacions”, ha explicat en roda de 
premsa Fèlix Simon, portaveu 
de la Plataforma de la Vegueria 
Penedès (PVP). A la trobada 
també hi era Pep Solé, membre 
anoienc de la plataforma i exal-
calde d’Òdena.
Les al·legacions presentades 
per la plataforma penedesenca 
són les següents:
1- No acceptar cap al Penedès 
l’autovia “Quart Cinturó”, és a 
dir una via que serviria perquè 
milions de vehicles tan sols uti-
litzessin el Penedès per passar 
de nord a sud del país. És una 
via redundant respecte l’AP7. 
Això no treu la millora de les 
carreteres existents per dotar 
de bona accessibilitat a la zona 
de Masquefa-Sant Llorenç 
d’Hortons, com proposem per 
tota la Vegueria.
2- Reclamar una revisió del sis-
tema del flux de mercaderies 

La UEA organitza un 
esmorzar el proper dia 
28 amb l’eurodiputat 
Francesc Gambús

El proper 28 de setembre la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
organitza un esmorzar amb 
l’Eurodiputat Francesc Gam-
bús per parlar des de la seva 
experiència i trajectòria sobre 
l’economia sostenible i la circu-
laritat a nivell europeu, des de 
l’àmbit industrial i ambiental, i 
com s’està enfocant des de Ca-
talunya i Espanya en relació al 
panorama global.
L’acte és gratuït però cal ins-
criure’s per la limitació d’afora-
ment.
L’economia circular és un canvi 
essencial de model econòmic 
que afecta tots els sectors. Des 
del Parlament Europeu, l’equip 
de Francesc Gambús ha tre-
ballat el paquet legislatiu que 
afecta els residus, els aboca-
dors, els envasos, l’ecodisseny 
dels productes…, així com 
també apostant per la indústria 
i la consecució dels objectius 
mediambientals.
Es tracta de compartir un es-
morzar distès per conèixer la 
seva tasca, l’estat de l’economia 
circular a Catalunya i Europa i 
els reptes que tenim com a so-
cietat.
L’acte s’iniciarà a les 10.30 ho-
res, per acabar a les 12.20. 
Inclou la xerrada “Fem-ho 
circular: l’aposta europea per 
una economia sostenible”, un 
torn de preguntes i un cafè 
networking.

per ferrocarril de tota la penín-
sula, de manera que l’eix verte-
brador passi, des del sud cap a 
Igualada i Barcelona, formant 
una variant respecte a la inten-
sa zona metropolitana entre 
Tarragona i Barcelona i el seu 
espai de connexió molt saturat. 
És un greu error de planificació 
proposar que tota la circulació 
de mercaderies de la península 

es connecti amb Europa pas-
sant pel corredor ferroviari de 
Tarragona a Castellbisbal.
3- Preveure una plataforma 
intermodal de connexió tren / 
carretera en aquesta Ròtula de 
Martorell-Abrera.
Des de la PVP fan “una crida 
a totes les institucions i agents 
socials de la Vegueria Penedès 
perquè estudiïn la nostra pro-
posta i s’hi adhereixin si així 
ho creuen adient. Ja hem dit 
anteriorment que la planifica-
ció, gestió i qualitat de les in-
fraestructures han de tenir una 
visió global, si el que volem 
realment és millorar la capil·la-
ritat interior viària i ferroviària 
i potenciar l’accessibilitat exter-
na del Penedès”. 

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL



Quasi tothom està d’acord en dir que l’organització empresa-
rial és un element clau en l’èxit de les mateixes, entès com 
a grup de persones que treballen per un objectiu comú, de 
forma organitzada i amb un molt bon ambient laboral. I 
en canvi, quan fas la pregunta: quant temps dediques a la 

millora del sistema organitzatiu propi, les respostes acostumen a ser de-
cebedores.

A Catalunya som gent molt operativa i molt enfocats a “pencar” i val a dir 
que aquesta gran virtut que tenim conjuntament amb una certa planifi-
cació / previsió d’activitats coordinades i alienades, ens faria imparables. 

Hi ha molts models organitzatius, tot i que a nosaltres ens agrada el se-
güent que recull els 5 elements necessaris per garantir que estem execu-
tant les accions alineades amb l’estratègia empresarial:

1. Processos. Cal definir i explicar els processos que hem de posar en mar-
xa per aconseguir la nostra estratègia

2. Organigrama. Definir responsabilitats i delegar és clau per créixer i 
potenciar l’empresa

3. Persones. Definició dels rols i perfils necessaris per executar els proces-
sos prèviament definits

4. Sistema de gestió. És fonamental, havent definit rols i responsabilitats, 
fixar els indicadors que ens garantiran que anem pel bon camí

5. Sistema d’informació. És important disposar d’un sistema d’informació 
que s’adapti al nostre model organitzatiu i l’enforteixi

Aquests elements que totes les empreses tenen, demanen coherència i 
constant actualització per tal d’assegurar l’èxit empresarial. 

Comencem?

QUANT TEMPS DEDIQUEM A L’ORGANITZACIÓ INTERNA?

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Tanto que dicen de Ryanair y esto aun no se le ha ocurrido: en USA 
Southwest no asigna asientos y hace pagar hasta 50$ por poder su-
bir antes al avión y escoger asiento. (Tomado de Cerodosbe).

CESC ALCARAZ
Economista SociDirector FeedBackGround
@cescalcal 

JOAN ROIG

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya

CESC ALCARAZ

 El conseller @ErnestMaragall s’ha reunit amb els delegats del @govern a Aleman-
ya, Itàlia, Suïssa, Regne Unit i Irlanda i davant la UE: “Estem reiniciant un camí 
que mai hauria d’haver estat interromput. Hem d’ampliar la nostra presència a 
l’exterior”.

“És important disposar d’un sistema 
d’informació que s’adapti al nostre 
model organitzatiu i l’enforteixi”

 L’electrospinning és un mètode 
senzill, poc costós i molt versàtil per 

a l’elaboració de nanofibres

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

NANOTECNOLOGIA EN ELS FILTRES PER PISCINES
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JOAN ROIG
Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia
@joanroigtarga

“El salari mínim interprofessional no arriba al salari de sufi-
ciència. No és digne viure així”

CESC ALCARAZ JOAN ROIG

D’un temps ençà, la nanotecnologia ha entrat a formar part 
de les nostres vides, present en  molts dels útils o productes 
que fem servir i consumim a diari: mòbils, cotxes, aliments, 
medicaments, etc. 

Entenem com a nanotecnologia la manipulació de la matèria a escala mano-
mètrica i és d’això del que vull parlar, concretament sobre un cas d’innova-
ció industrial centrat en el sector de piscines.

El procés de filtració és un dels principals problemes que es plantegen a 
les piscines residencials. Els costos d’aquesta operació, imprescindible per 
mantenir la qualitat de l’aigua, són molt elevats i els resultats no sempre són 
els esperats. A partir d’una col·laboració entre el Centre Tecnològic Leitat i 
Astralpool, marca del grup Fluidra, es desenvolupa un nou filtre anomenat  
NanoFiber, molt més eficient i fiable.

Concretament es va treballar en el desenvolupament d’un nou filtre autone-
tejable, que compta amb una tecnologia de nanofibres que millora la quali-
tat de l’aigua i amb un sistema de filtrat exclusiu que evita l’embrutiment i 
augmenta la vida útil del producte, garantint la màxima qualitat filtrant en 
piscines residencials.

Amb l’objectiu d’oferir un filtrat mai vist en el sector de la piscina resi-
dencial, els equips de R+D d’ambdues entitats van concebre, en exclusiva 
per al filtre NanoFiber, una tecnologia basada en una xarxa de nanofibres 
obtingudes per la tecnologia de electrofilatura o “electrospinning”. L’electro-
spinning és un mètode senzill, poc costós i molt versàtil per a l’elaboració de 
fibres amb un diàmetre de mida nanomètrica d’entre 50 i 500 nanòmetres. 
(1 nm = 10-9 m). Gràcies a la seva elevada interconnectivitat i àrea super-
ficial les nanofibres permeten filtrar partícules de fins a 5-8 micres i eviten 
que el dispositiu s’embruti prematurament. En conseqüència, després del 
procés de filtrat s’aconsegueix una millora notable de la qualitat de l’aigua.

Una altra de les avantatges que aporta el producte és la seva facilitat de ne-
teja al incorporar un sistema d’autorentat especialment dissenyat per rentar 
tota la superfície del filtre de manera homogènia. Finalment, després del 
rentat, el dispositiu permet recuperar les condicions de funcionament de 
partida, com el cabal i la pressió inicials.

A més de la seva facilitat d’ús, neteja i fiabilitat, entre les propietats de Na-
noFiber destaca el seu disseny compacte i sostenible. El sistema és un exem-
ple de consum eficient de l’aigua i és compatible amb altres equips de filtrat 
i bombeig.

Aquest filtre és un exemple de productes desenvolupats per Leitat basats 
en nanotecnologia que donen solució a les necessitats de diferents sectors 
industrials. 

“El salari mínim interprofessional no arriba al salari de suficiència. 
No és digne viure així”



P #latevaveu

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Sebas Leno @sebas_leno

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Xavier Bermúdez @xavibermudez

Marina Llansana  @marinallansana

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Igualada Rigat @IgualadaHC

Creu Roja Anoia  @creu_roja

Diana Gómez @dianagmz7

Hoy, si @sanchezcastejon no quiere ser Rajoy2, 
tiene deberes. Puede, como Rajoy, hacer ver que 
no pasa nada o aceptar que en Catalunya hay una 
reivindicación sostenida durante años, sin sufflé 
y, a pesar de la represión, con absoluta determi-
nación. Se llama República Catalana!

A quina hora dimiteix @pablocasado ?

Els que diuen que s’exclou una part dels catalans 
són els mateixos que impedeixen que aquesta su-
posada part s’expressi. Que tots ens expressem.

Màxim Huerta, Carmen Montón... Almenys saben 
dimitir, però no s’han plantejat al PSOE fer un fil-
trat previ dels seus alts càrrecs? Res que no facin les 
grans companyies en els seus processos de selecció, 
però clar, governar Espanya, ya tú sabeh...

Fent net sobre net. Un milió de persones i la Dia-
gonal ha quedat impol·luta. #Al·lucinant #Dia-
da2018 #FemLaRepúblicaCatalana

Una hora de magnífic relat de les #HistoriesPa-
lauTV3 fins Companys. Dos minuts x explicar 
franquisme, Tarradellas, Maragall o Pujol. 
Tan poc han contribuït a la història del Palau? 
Crec que no.

El @FCBhoquei, campió de la #OKlligaCAT 
2018. Felicitats!

Assistim un servei de teleassistència. Cada dia 
mes a prop de les persones. 
#CreuRoja #Teleassistència #Voluntariat #Anoia

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#42 JOSEP M PLANELLA @jmplanella 
Em dedico a l’organització d’esdeveniment per empreses, entitats, fundacions i pri-
vats. Amb el cor dividit entre Girona i Igualada.

#SerActriuÉs haver d’aguantar durant tot un 
procés d’assaig que el director es refereixi a vo-
saltres com a “nenes” (nenes per aquí, nenes per 
allà, nenes això, nenes allò), mentre que als teus 
companys homes els anomena pel nom.FOTO: Cesc Sales
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Avui hem participat novament a la Manifestació 
de la Diada, i al tram 24 hi hem fet 2p4 3d7 4d6a 
p4xs p5 2p4.
Seguim i seguirem lluitant pels nostres drets! 
#11S2018 #FemLaRepúblicaCatalana
#LlibertatPresosPolítics #Igualada

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Marc Castells: 
“Estem i estarem sempre al costat 
de la llibertat i la democràcia, 
reivindicant els nostres drets civils, 
socials i nacionals”

30 busos sortiran de l’Anoia 
per anar a la manifestació 
de la Diada

Traslladen ferit a l’Hospital 
d’Igualada un jove després 
de caure del gorgs de Santa 
Càndia

Instants de La Veu             @veuanoia

L’#Anoia també participa d’una 
nova #Diada multitudinària

#veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

Igualada es consolida com a 
destí de turisme de reunions 
a Catalunya, amb una gran 
projecció de futur.
La seva ubicació, el seu en-
torn juntament amb l’incre-
ment d’oferta i de serveis 
n’han estat les claus. Igua-
lada s’ha posicionat a Cata-
lunya com un destí preferit 
per a les empreses per fer-hi 
reunions, congressos i viat-
ges d’incentius. L’excel·lent 
treball realitzat conjunta-
ment entre els diferents ac-
tors (empreses, administra-
ció, establiments...) ha donat 
els seus fruits.
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A dalt, actes institucionals de la Diada, el 7 de setembre, 
a Igualada. A sota, Marxa de Torxes, amb més 

participació que mai, la nit del 10 de setembre.

Els “Revoltats” lliuren un donatiu de 10.000€ 
a l’Associació Catalana pels Drets Civils

REDACCIÓ / LA VEU 

M ilers d’igualadins i 
anoiencs van par-
ticipar dels actes a 

l’entorn de la Diada Nacional 
de Catalunya. Dimarts, mol-
tíssima gent va ocupar literal-
ment el tram 24 de la Diagonal 
de Barcelona, entre Passeig de 
Gràcia i Pau Claris. Una tren-
tena d’autobusos sortits de 
diferents punts de la comarca 
s’hi van donar cita, a més de 
molta gent que hi va acudir en 
cotxes particulars i transport 
públic. Els Moixiganguers 
d’Igualada van oferir diversos 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 7 de 
setembre, representants 
de l’Associació Estela-

da Humana -organitzadors de 
l’acte “Revoltats” celebrat el 15 
de juliol a Igualada van fer en-
trega d’un donatiu de 10.007€ 
a l’Associació Catalana pels 
Drets Civils, formada pels fa-
miliars dels presos polítics i 
exiliats. Aquesta quantitat és el 
resultat de l’aportació en forma 
de donatiu dels gairebé 2000 
participants en el gran llaç groc 
humà que es va fer a la plaça de 
l’Ajuntament de la nostra ciu-
tat.
L’entrega va coincidir amb el 

llançament a les xarxes del ví-
deo de l’acte “Revoltats”, que en 
les primeres 24 hores ja supe-
rava la xifra de les 5.000 visu-
alitzacions (https://youtu.be/
MZ8eRermcrg). El vídeo es va 
poder veure al final de l’Acte 
Institucional de l’11 de Setem-
bre que es va celebrar el mateix 
divendres a l’Ateneu i que va 
comptar amb la presència de 
Meritxell Lluís, parella de Josep 
Rull i presidenta de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils.
En acabar l’acte oficial repre-
sentants de l’Associació Estela-
da Humana van fer entrega del 
xec amb el donatiu a Meritxell 
Lluís, encoratjant-la a conti-
nuar lluitant per l’alliberament 

dels presos polítics i pel retorn 
dels exiliats, qui va agrair de 
manera especial el gest, lamen-
tant no haver pogut ser a Igua-

lada el dia en què es va fer el 
gran llaç humà.
Amb el llançament del vídeo i 
l’entrega del donatiu, els Revol-

tats culminen amb èxit tots els 
ambiciosos objectius que s’ha-
vien marcat en l’acte del 15 de 
juliol passat.

pilars i castells.
El Teatre Municipal l’Ateneu 
va ser l’escenari divendres, 7 
de setembre, de l’acte institu-
cional organitzat per l’Ajun-
tament per commemorar la 
Diada a Igualada.
Aquest any 2018, l’acte porta-
va per títol Presos i exiliats. Un 
reconeixement a les famílies 
i proposava un diàleg entre 
el periodista de Ràdio Igua-
lada, Xavier Dàvila, i Merit-
xell Lluís, presidenta de l’As-
sociació Catalana pels Drets 
Civils i companya de Josep 
Rull, exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, destituït amb 

Milers d’igualadins i anoiencs van participar de la Diada
l’aplicació de l’Article 155 i ac-
tualment en presó provisional. 
Junts van analitzar la situació 
derivada del passat 1 d’octubre 
des del punt de vista més per-
sonal.
Meritxell Lluís va dir que “una 
de les principals pors quan 
van entrar a la presó era que 
la gent els oblidés, però amb 
el temps han vist que no ha 
estat així i això els permet 
mantenir-se ferms i dempeus”. 
Explicava que “els familiars 
d’aquells que són a la presó i 
dels que són a l’exili hem tei-
xit una xarxa molt sòlida i 
això ens reconforta, tots ens 
hem hagut de construir una 
cuirassa per tirar endavant i 
no ensorrar-nos”. Va agrair les 
contínues mostres de suport 
rebudes i, molt especialment, 
les nombroses cartes enviades 
a la presó que, afirmava, són 
“el millor tresor que han tin-
gut allà dins”. Meritxell Lluís 
va assegurar també que “tots 
ells són hostatges de l’Estat” 
i va afegir que “la diferència 
entre ells i nosaltres és que no-
saltres mai posaríem ningú a 
la presó per defensar una idea 
de manera pacífica i democrà-
tica”.
En el seu discurs l’alcalde, 
Marc Castells, destacava el 
fet que “Igualada mostra avui 
tota la seva solidaritat i l’escalf 
als nostres representants que 
es troben a la presó i a l’exili” 
i recordava que “no podem 
convertir en normal aquesta 
situació i no els podem deixar 
sols, ni a ells ni a les seves fa-
mílies”.
Després, integrants del grup 

de recreació històrica dels 
Miquelets de Catalunya van 
encapçalar la comitiva d’au-
toritats i públic fins la plaça 
de l’Ajuntament. Allà, es van 
disparar salves d’honor, es va 
llegir el manifest de la Diada, 
es va hissar la Bandera de Ca-
talunya i es va cantar l’Himne 
Nacional de Catalunya i altres 
cançons populars catalanes.
El Casal Popular d’Igualada El 
Foment va convocar el dia 10 

a la nit, a la Plaça de l’Ajunta-
ment, la tradicional Marxa de 
Torxes, que va comptar amb 
més participació que mai. 

Demà, ballada de sardanes
Demà dissabte, 15 de setem-
bre, a les 18h i al Passeig Ver-
daguer, la Cobla La Principal 
de Cassà protagonitzarà la Ba-
llada de Sardanes, en un acte 
organitzat per l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada.
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ÒDENA / JAUME SINGLA 

Per segona vegada la 
Fira de la Vinyala -que 
es celebra diumen-

ge- a Òdena, va començar 
a Barcelona, concretament 
al restaurant Diagonal Can 
Soteras amb la presentació 
pública de la fira, una roda 
de premsa i sopar de vinya-
les amb una centenar de per-
sones. Amb tot el plat fort el 
va posar l’arqueòleg Eudald 
Carbonell que va pronunciar 
una interessant conferència 
al voltant de l’alimentació 
dels homes primitius, on els 
cargols tenien un paper fo-
namental en la seva alimen-
tació.
“Totes les receptes tradici-
onals amb cargols venen de 
la prehistòria: a la pedra, a 
la cendra, al caliu, a la bru-
tesca, amb conill –o cérvol- 
estofats.... tot són formes ori-
ginàries de cuinar cargols” 
deia Carbonell que va asse-
gurar que és un animal que 
mai s’ha menjat cru. “N’hem 
trobat moltes restes que de-
mostren que sempre els han 
cuinat. El cargol, a més de 
complementar la dieta, era 
també una menja que soci-
alitzava les persones. Cui-
naven una gran quantitat de 
cargols i després es reunien 
al voltant del foc i els anaven 

consumint mentre parlaven”.
Els cargols es varen comen-
çar a consumir, segons indi-
quen les troballes arqueolò-
giques, al nord d’Àfrica “on 
hi hem trobat jaciments on 
hi ha més de dos-cents mi-
lions de closques de cargol. 
Això indica que, a diferència 
de nosaltres que només men-
gem cargols unes poques ve-
gades l’any, els primitius en 
consumien cada dia”. Eudald 
Carbonell, que és autor de 
diversos llibres científics, 
acabava la seva intervenció 
fent un anunci sorprenent: 
“m’agraden els cargols i en el 
futur segurament que escriu-
ré un llibre sobre la cuina 
dels cargols”.
Josep Vicenç Mestre, direc-
tor de la Fira, en va destacar 
el seu creixement lent i sos-
tingut en els vuit anys que es 
porten de celebració. “És una 
fira temàtica i els que hi par-
ticipen estan vinculats úni-
cament al cargol. Això fa que 
el creixement sigui pausat 
però costant, com el pas dels 
cargols”. Mestre va destacar 
que els seixanta expositors 
que hi participen són gaire-
bé tots de la comarca “com 
correspon a un cargol que 
és característic de l’Anoia, el 
Bages i el Penedès”. També 
va destacar que entre els res-
tauradors que hi participen 

“n’hi ha tres d’Òdena que és 
un xifra notable tenint en 
compte la grandària de la 
nostra població”.
Precisament va ser un restau-
rador odenenc, Josep Vivan-
cos, propietari del restaurant 

La Fira de la Vinyala d’Òdena va començar a Barcelona 
Es va fer la presentació pública de la Fira al restaurant Diagonal Can Soteras

Samuntà que en la seva qua-
litat de president de la Con-
fraria de la Vinyala va agrair 
el suport de l’ajuntament i la 
feina de Josep Vicenç Mestre 
envers “aquesta especialitat 
gastronòmica que des de fa 
deu anys estem conreant a 
Òdena. La vinyala és una es-
pecialitat gastronòmica que 
s’està imposant a l’Anoia”.
Finalment Francisco Guisa-
do, alcalde d’Òdena va do-
nar públicament les gràcies 
tant a Eudald Carbonell com 
a Santi Soteras –propietari 
del restaurant Diagonal Can 

Soteras-: “la seva generositat 
que ens permet sumar com-
plicitats per donar un cau a 
la vinyala que té a Òdena un 
lloc on viure, créixer i ali-
mentar-nos”.
La cloenda de la presentació 
barcelonina de la Fira de la 
Vinyala fou un sopar a base 
de vinyala. Cal recordar que 
el restaurant Diagonal Can 
Soteras és el millor especia-
lista en cargols de Barcelona. 
No endebades fa molts anys 
que, per iniciativa de l’igua-
ladí Josep Mussons s’hi cele-
bra la Setmana del cargol.

L’arqueòleg Eudald 
Carbonell va pronun-
ciar una interessant 
conferència al vol-

tant de l’alimentació 
dels homes primitius 

i els cargols
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ÒDENA / LA VEU 

La població d’Òdena 
acollirà aquest diu-
menge 16 de setembre 

la seva Fira de la Vinyala, un 
certamen que enguany ce-
lebra la vuitena edició i ho 
fa amb moltes novetats. En 
total, s’espera que els restau-
radors, la Confraria de La Vi-
nyala i l’entitat gastronòmica 
El Cargol Graciós cuinin un 
total de 1.500 kg de cargols 
perquè el visitant els pugui 
degustar a la mateixa fira o bé 
els pugui adquirir per a em-
portar.
Aquesta edició, i amb motiu 
de les obres de remodelació 
de la Pl.Major, la fira es tras-
llada al Parc de La Font, una 
plaça també molt gran i cèn-
trica que permetrà acollir als 
milers de persones que cada 
any són fidels a la cita.
D’altra banda, la fira espera 
un total de 49 expositors, en-
tre els quals hi haurà 12 res-
tauradors més la Confraria 
de La Vinyala i l’associacio 
gastronòmica el Cargol Gra-
ciós que cuinaran les millors 
receptes amb vinyales. També 
hi haurà desenes de firaires, 
talleristes i altres expositors. 
El Parc de La Font s’omplirà 
durant tot el matí d’experts i 
aficionats del món dels cara-
gols. Els visitants podran gau-
dir d’un matí ple d’activitats 
i degustar multitud de plats 
elaborats a base de vinyales 
des de les 10 del matí fins al 
migdia. Les degustacions po-
dran degustar-se allà mateix 
en unes taules habilitades per 
a l’ocasió o emportar-se-les 
en carmanyoles especials.
Una de les novetats d’aquest 
any és la participació de l’ani-
mador Pep Callau, qui s’en-

carregarà d’amenitzar la jor-
nada i animar a tothom.
Després de la bona experièn-
cia de l’any passat, i per a evi-
tar cues, es tornarà a compra-
rà directament amb euros als 
restauradors i firaires. Només 
caldrà bescanviar euros per la 
moneda “vinyalons” per ad-
quirir degustacions de les re-
ceptes de vinyales que cuina-
ran la Confraria de la Vinyala 
i l’entitat gastronòmica con-
vidada “El cargol graciós” del 
barri de Gràcia de Barcelona.
Una altra de les grans nove-
tats de l’edició d’aquest any és 
el Premi “Troba la vinyala es-
querrana”. Qui trobi una clos-
ca que giri al contrari de les 
agulles del rellotge obtindrà 
un premi consitent en gaudir 
de tots els sopars de la Con-
fraria de La Vinyala durant 
un any.
En el marc de la mateixa fira 
se celebra també la Festa de la 
Verema. A les onze del matí 
començarà la tradicional tre-
pitjada de raïm a càrrec de 
les pubilles i hereus i de tot-
hom que s’hi vulgui sumar. 
En acabar, els assistents a la 
demostració podran tastar el 
most resultant del procés i es 
sortejarà una bota de mistela.
Els odenencs, anoiencs i fo-
rans també podran visitar el 
mercat de productes artesans 
alimentaris i un mercat del 
cargol amb presència de pro-
ductors de cargols, utensilis 
emprats en el món del cargol 
(cargoleres, llaunes, casso-
les...) i altres productes deri-
vats del cargol.
Durant tot el matí se succei-
ran diferents activitats i es-
pectacles al Parc de La Font 
del municipi. Entre d’altres, 
hi ha previstes demostracions 
d’antigues activitats vincula-

des amb el caragol en general, 
i activitats infantils; inflables, 
activitats gastronòmiques i 
curses infantils de vinyales en 
la que els més petits hauran 
de mostrar les seves habilitats 
per fer caminar les vinyales 
damunt d’una superfície pla-
na, estimulant-los amb aigua 
o altres elements. 

Confraries convidades
L’entitat francesa “Team Car-
gols” (Perpinyà) i “El Cargol 
Graciós” del barri de Gràcia 
de Barcelona venen a la Fira 
com a convidats especials de 
La Confraria de La Vinyala. 
Ambdués entitats formaran 
part del jurat i el Cargol Gra-
ciós fara fins i tot una recepta 
amb vinyales.

Premis Vinyala d’Òdena
A les 12h hi haurà el reconei-
xement a un pagès del terme 
d’Òdena i a la iaia i l’avi de 
més edat del municipi. Per 
tercer any consecutiu, també 
es donarà un reconeixement a 
les parelles d’Òdena que han 
complert 50 anys o més de 
casats.
Hi haurà un premi a la millor 

tapa segons el jurat format 
per membres de la Confraria 
de la Vinyala, Team Cargols 
de Perpinyà i el Cargol Graci-
ós del barri de Gràcia de Bar-
celona. Premi a la millor tapa 
segons votació popular.

Conferència economia soci-
al i solidària
Com a novetat també comp-
tarem amb la xerrada “Arrela-
ment dels productes locals a 
càrrec de l’Associació Territo-
ri de Masies” que tindrà lloc a 
una carpa al Parc de La Font

Un total de 49 expositors
Hi haurà un total de 49 expo-
sitors, dels quals 13 són res-
tauradors i la Confraria de la 
Vinyala. L’associacio cargolai-
re convidada El Cargol Gra-
ciós, Bar Jordi, Restaurant 
Canaletas, Restaurant Cata-
lunya, Restaurant Samuntà, 
Restaurant Scorpia, Restau-
rant ca l’Andorrà, Kiosk del 
Viver del Rec, Castell de Ru-
bió, Racó del Traginer, Cal 
Taribó i Restaurant Carpi.
Les degustacions de vins ani-
ran a càrrec del celler Figue-
res, Igualadavins/Celler can 

Casals, Vins Grau, Cervesa 
Els Minairons i Caves Bohi-
gas. Els expositors de degus-
tacions d’alimentació artesa-
na: La Tossa (formatges), Cal 
Llobet d’Òdena (embotits).
També hi haurà expositors 
d’oficis amb els caragols com 
a protagonistes, els expositors 
d’artesania amb caragols i al-
tres expositors locals de caire 
més general.
La Fira de la Vinyala és una 
fira inèdita a Catalunya dedi-
cada al cargol de vinya, una 
varietat de caragol molt apre-
ciat culinàriament a Òdena i 
a la comarca de l’Anoia. Amb 
aquest esdeveniment Òdena 
es dóna a conèixer a l’hora 
que promociona el seu co-
merç local.
La Fira de la Vinyala, vinya, 
verema, vinyala és una com-
binació perfecta entre gas-
tronomia, ruralitat, artesania 
i promoció econòmica. L’es-
deveniment està organitzat 
per l’Ajuntament d’Òdena i 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
coordinació de Mapamundi 
Produccions i la Confraria de 
la Vinyala.

Òdena celebra, diumenge, la 8a Fira de la Vinyala



COMARCA  |  17Divendres, 14 de setembre de 2018

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El passat dissabte dia 1 
de setembre es va ce-
lebrar la festa major de 

Sant Feliu de la Vall (Caste-
llolí)
Començà la revetlla a les nou 
del vespre amb la missa ofi-
ciada pel rector de Castellolí 
mossèn Eduard Flores i can-
tada per la Coral d’Aulí de 
Castellolí. 
A les deu del vespre es va fer 
la tradicional sardinada, fetes 
a la brasa i pa amb tomàquet, 
per acabar amb els ja típics 
postres “sant feliuets”. 
I mentres els últims acabaven 
de sopar el grup d’havaneres 
“Son de l’havana” va  comen-
çar amb la cantada d’havane-
res, a la mitja part es va servir 
el rom cremat. 
I a continuació és va dur a 
terme el sorteig  de la “Gran 
Panera de Sant Feliu” que va 
tocar a la Sra. Iset Caparros 
veïna de Sant Feliu.
Tot seguit el senyor Joan Ser-
ra, Alcalde de Castellolí, ex-
plicà els actes que es duran a 
terme al municipi per la diada 
de Catalunya.  
Els veïns organitzadors de la 
festa volen agrair la col·la-
boració de l’Ajuntament de 
Castellolí i especialment de la 
comissió de festes que s’encar-
rega de que tot hagi anat bé.
També de la col·laboració 

desinteressada de les empre-
ses que va participar en la 
gran panera de Sant Feliu: 
Agrícola Garde S.A. (Na-
varra), Agro Igualada, Bar 
Can Vileu (Òdena), Bar Jor-
di (Òdena), Bar la Cruilla 
(Òdena), Bar la Paloma, Cal 
Fum, Calvet Animals i Plan-
tes,Cansaladeria Polleria J. 
Montiel Cava Picher, Dizcar 
& Scorpio Husquarna, Exca-
vacions Vila-Cami, Ferreteria 
Aigualada, Ferreteria Mont-
serrat (Vilanova del Camí), 
Forn Alemany, Fruiteria el 
Magatzem , Fruites i Verdu-
res Gerard, Gerard Jardins, 
Instal·lacions Nadal (Òdena), 
Isidre Estruch Pintor (Òde-
na), Jorba Solà, Karting Par-
motor, Oli Saba, 
Paellador, Peixeteria J. Vila 
Massana, Perruqueria i Estè-
tica Nuri, Plantes i Planters 
Pere Argelich, Restaurant Cal 
Marcet (Carme), Restaurant 
Carpi, Restaurant Nou Urbi-
sol, Super Mas, Taller Mecà-
nic Odenauto, Yoigo Igualada

Castellolí va celebrar la 
Festa Major de Sant Feliu

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Juan Manuel Cividanes, 
regidor d’Urbanisme i 
Medi Ambient de l’Ajun-

tament de Vilanova del Camí 
ha comunicat que en breu es 
procedirà a retirar els con-
tenidors de rebuig que hi ha 
a diferents carrers dels po-
lígons vilanovins, per evitar 
la proliferació de brossa que 
s’ha anat multiplicant en els 
darrers mesos.
El regidor assegura que l’aug-
ment de brossa en aquests 
contenidors, sobretot els que 
es troben ubicats a la carrete-
ra de La Pobla, està directa-
ment relacionat amb la cam-
panya de recollida selectiva 
porta a porta que es va inici-
ar el passat mes de maig per 
part del Consell Comarcal i a 
la qual s’hi ha adherit 22 mu-
nicipis anoiencs.
Segons Cividanes, la campa-
nya comarcal per fomentar la 
recollida selectiva i l’obligació 
de tenir preparada una frac-
ció cada dia, “no ha agradat 
a una part de la població que 
prefereix abocar la brossa als 
contenidors de rebuig de po-
blacions veïnes com ara Vi-
lanova del Camí però també 
han arribat queixes d’altres 
municipis no adherits”. 
Juan Manuel Cividanes, que 
a més de regidor de Medi 
Ambient a Vilanova del Camí 
és Conseller Comarcal per 
Veïns amb Veu, ha demanat 
explicacions sobre el tema 
al Consell Comarcal on as-
segura “no li han donat cap 
solució ni li han proposat cap 
alternativa”.
Per tant, i “davant l’actitud in-
adequada i incívica d’alguns 
veïns de poblacions colin-
dants, que han provocat una 

situació des del punt de vista 
mediambiental irresponsable 
i insalubre, des de la regido-
ria de Medi Ambient s’ha de-
cidit retirar els contenidors 
d’aquesta zona de la via públi-
ca”. En el seu lloc, i per conti-
nuar donant servei a la zona, 
els contenidors s’ubicaran 
dins les empreses dels polí-
gons, amb les que, des del ser-
vei d’Inspecció, s’hi ha parlat 
personalment per demanar 
l’autorització pertinent. 
Els responsables d’aquestes 
empreses, que s’han mostrat 
a favor de la mesura correc-
tiva, trauran els contenidors 
al carrer els dies que es pac-
tin amb per a la seva recolli-
da. Amb aquesta mesura, diu 
el regidor de Medi Ambient, 
confiem en normalitzar la si-
tuació al municipi.
Així mateix, el regidor Juan 
Manuel Cividanes, expli-
ca que també s’està valorant 
fer accions més contundents 
amb el suport de la Policia 
Local, que podria sancionar 
les persones de fora del mu-
nicipi que infringeixin l’orde-
nança de civisme deixant la 
brossa a la via pública.

Vilanova retirarà els 
contenidors dels carrers 
del polígon 

L’Ajuntament pren la 
mesura per evitar que 

altres poblacions hi 
aboquin la seva brossa

Pere Guixà, premi 
literari Homilies 
d’Organyà

El castellolinenc Pere Guixà 
va recollir fa pocs dies a Or-
ganyà (Alt Urgell) el premi 
literari Homilies d’Organyà, 
per la seva obra “La Baladre-
ra”, que ha obtingut el guardó 
Germans Espar i Tressens de 
“relats viscuts”. Aquests pre-
mis literaris també guardonen 
textes de narració literària, po-
esia, joves autors i relats curts. 
Xesco Espar, conegut entrena-
dor i exjugador d’handbol, va 
lliurar el premi a Guixà.
Enguany han estat 193 els ori-
ginals presentats a concurs en 
el conjunt de premis, una par-
ticipació rècord, fet que cor-
robora el prestigi dels premis 
i l’interès dels autors a parti-
cipar-hi. Els premis porten el 
nom de les conegudes “Homi-
lies” que l’historiador Joaquim  
Miret i Sans va descobrir el 
1905 a la rectoria d’aquest 
petit poble de muntanya. Els 
premis literaris s’organitzen 
cada any a l’entorn de la Fira 
del Llibre del Pirineu, que se 
celebra el primer cap de set-
mana de setembre. 

ES LLOGA apartament 
a CAPELLADES 

Disposa de dues habitacions amb aire condicionat i 
calefacció. Bona zona i bon ambient. Opció a pàrquing 
cobert amb capacitat per a més d’un vehicle o caravana.

Interessats trucar: 650 320 112

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ateneu Gumersind 
Bisbal de la Pobla de 
Claramunt va acollir, 

el diumenge 9 de setembre, la 
presentació del llibre L’expres-
sió material del poder durant 
la conquesta comtal. Esglésies, 
castells i torres a la Catalunya 
Central (segles X-XI) de Jordi 
Gibert i Rebull, guanyador 
del certamen 2017. La pre-
sentació es va fer en el marc 
d’un acte acadèmic, que va 
presidir el president de la Di-
putació de Barcelona, Marc 
Castells.
L’acte el va obrir l’alcalde po-
blatà, Santi Broch, que va des-
tacar la “categoria i el valor 
cultural d’aquest premi que 
té ressonància no només a la 
nostra comarca sinó a tot el 
territori de parla catalana. És 
un certamen de recerca, que 
reconeix la cultura, l’esforç 
i la dedicació”. Broch va as-
segurar que “cal apostar fort 
per certàmens com aquests i 

per les nostres tradicions, no 
només culturals sinó en tots 
els àmbits, en una nova èpo-
ca que esperem encetar com 
a poble sobirà. Com a nació, 
cal que preservem la nostra 
identitat i la nostra cultura”.
El màxim representant del 
Consistori poblatà també va 
destinar una part del seu par-
lament a la situació política 
que, actualment, està vivint 
Catalunya. En aquest sentit, 

va afirmar que l’1-O de 2017 
“les urnes ens van fer lliures 
però els qui les van posar es-
tan a la presó o a l’exili. Si-
guem conscients tots plegats 
del què ens juguem. Això no 
s’ha acabat i tindrem un final 
d’any molt intens”.
Tot seguit, la regidora de 
Cultura, Esther Touriñán, va 
convocar el Premi Gumer-
sind Bisbal i Gutsems de l’any 
2019, que es concedeix en 

anys alterns, i que té com a 
objectiu promoure la cultura 
i la llengua catalana. L’import 
del premi és de 1.700 euros i 
els treballs es podran presen-
tar durant el mes d’abril de 
2019. El veredicte es donarà 
a conèixer el 8 de setembre 
de l’any vinent i les bases es 
poden consultar al web de 
l’Ajuntament. Des de 2016 la 
convocatòria compta amb el 
suport i l’assessorament del 
Centre d’Estudis Antoni de 
Capmany, de la Universitat 
de Barcelona.

Un treball sobre esglésies, 
castells i torres a la Catalu-
nya Central
Després de la intervenció de la 
regidora, l’autor del llibre, Jor-
di Gibert, va presentar el con-
tingut del seu treball L’expres-
sió material del poder durant 
la conquesta comtal. Esglésies, 
castells i torres a la Catalunya 
Central (segles X-XI). Gibert 
va desglossar, amb el suport 
d’una projecció, alguns dels 

Es presenta el llibre de Jordi Gibert, guanyador del 
Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2017 

aspectes més importants del 
volum, que és el sisè de la Col-
lecció Claramonte, editada 
per l’Ajuntament.
El llibre està dividit en tres 
grans capítols: les esglésies, 
els castells i els alous amb 
torre en l’àmbit de la Cata-
lunya Central. Entrecreuant 
dades arqueològiques i tex-
tuals, l’autor tracta de valorar 
de manera conjunta aquesta 
sèrie de monuments conser-
vats de manera més o menys 
completa i situar-los en rela-
ció amb un context no només 
polític sinó també socioeco-
nòmic capaç d’explicar la seva 
emergència i el seu esdevenir 
primerenc. 
El disseny i la maquetació 
del llibre ha anat a càrrec de 
l’estudi Burzon*Comenge i 
la impressió de Tintaprint, 
SL. La correcció lingüística 
l’ha realitzat Marc Guarro i la 
distribució la farà Rafael Dal-
mau, editor. El treball també 
es pot adquirir a les oficines 
municipals.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dijous 13 de se-
tembre ha entrat en 
funcionament la nova 

pàgina web de l’Ajuntament 
de Montbui, www.montbui.
cat. La nova web veu la llum 
després de mesos de canvis 
i actualitzacions constants, 
com a conseqüència de la im-
plantació de l’administració 
electrònica a l’Ajuntament i els 
seus organismes depenents. 
Tot això va obligar a endar-
rerir la posada en funciona-
ment del nou portal, el qual 
pretén facilitar una relació di-
recta i propera entre els ciuta-
dans i ciutadanes de Montbui 
i l’Ajuntament.
La transparència és un dels 
elements que vol aconseguir 
la nova web, que serà també 
un important canal informa-
tiu del municipi. A més de 
les notícies d’actualitat i les 
previsions de l’agenda d’ac-
tivitats, tampoc no hi faltarà 
un espai d’avisos (amb infor-
mació d’utilitat com ara talls 
de subministrament, incidèn-
cies viàries, etc). Totes aque-
lles persones que ho desitgin 
podran subscriure’s a un but-

lletí informatiu setmanal, on 
podran conèixer les principals 
novetats de l’actualitat muni-
cipal i institucional.
La nova web també actualitza 
els enllaços d’accés als dife-
rents blogs i canals informa-
tius existents avui en dia i que 
estan vinculats a serveis mu-
nicipals. La web també inclou 
l’accés a les xarxes socials de 
l’Ajuntament.
La nova web municipal inclou 
l’opció de realitzar “on-line” 
nombrosos tràmits electrònics 
per part de la ciutadania. En el 
menú principal de la web s’in-
clou l’accés a la Seu Electròni-
ca i al Portal de Transparència, 
eines importants i en constant 
actualització. Cal destacar que 
el portal municipal es divideix 
en cinc grans blocs: Ajunta-

ment (amb la informació ins-
titucional), Municipi (amb les 
dades per conèixer el nostre 
municipi), Actualitat (el bloc 
amb els serveis informatius i 
de documentació), Seu Elec-
trònica/Portal Transparència 
(e-administració) i un apartat 
de telèfons d’interès per a la 
ciutadania. 
L’Alcalde montbuienc Teo Ro-
mero s’ha mostrat satisfet “per 
estrenar una nova eina que 
volem que sigui un mitjà de 

relació amb la Ciutadania àgil 
i flexible. Estem parlant  d’una 
web que es renovarà constant-
ment, i que està pensada amb 
criteris de transparència i efi-
ciència.Volem que sigui un 
portal web àgil i intuïtiu, que 
busqui una interacció efecti-
va, d’anada i de tornada amb 
el ciutadà, que posi les coses 
fàcils”. Romero va recordar 
que el projecte ha estat pos-
sible per la col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Montbui 
i la Diputació de Barcelona, 
responsable de la plataforma 
i de donar forma al projecte. 
La nova web no ha tingut cap 
cost per a l’Ajuntament mont-
buienc i renova l’anterior, la 
qual havia quedat obsoleta.
El Tinent d’Alcalde de Territo-
ri i Comunicació de l’Ajunta-

L’ajuntament de Montbui estrena nova pàgina web

ment de Montbui Josep Lluís 
González, de la seva banda, 
destaca que el nou portal 
“és una eina de comunica-
ció renovada i constantment 
renovable que facilitarà a la 
ciutadania informació sobre 
Montbui. També facilitarem la 
relació entre els veïns i veïnes 
de Montbui i la seva admi-
nistració més propera. Volem 
que la transparència sigui una 
premissa important”. El regi-
dor va recordar que “la web 
és una finestra oberta al món. 
La seva posada en marxa ha 
vingut condicionada per les 
novetats en matèria d’admi-
nistració electrònica i canvis 
normatius (protecció de da-
des) que vivim a velocitat de 
vertigen actualment a l’admi-
nistració local”.

Es tracta d’un canal 
que vol fer més flexible 
la comunicació entre la 
ciutadania i l’adminis-

tració local
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

El Casal de la Gent Gran 
de Vallbona d’Anoia, 
amb la col·laboració 

de l’Ajuntament, organitza la 
33a Setmana de la Gent Gran 
del 16 al 23 de setembre amb 
propostes molt variades. La 
Coral Ara i Aquí s’encarrega-
rà del concert inaugural diu-
menge 16 a les 19 h a la Sala 
Polivalent.
Dilluns serà el torn del Bingo 
Especial Setmana de la Gent 
Gran, a les 18 h al Casal, i di-
marts a les 18 h es projectarà 
la pel·lícula ‘En el calor de la 
noche’ a la Sala Polivalent. 
Dimecres 19 es farà una sor-

tida a Barcelona per visitar el 
Mercat de Sant Antoni. L’en-
demà, dijous a les 14 h, socis i 
no socis podran gaudir d’una 
paella a Cal Saumell.
La Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament acollirà diven-
dres 21 a les 19 h la inaugura-
ció i presentació de l’exposi-
ció “Les Festes de la Vellesa a 
Vallbona als anys 60”, a càrrec 
de Jaume Borràs. Dissabte, 
nit de teatre amb “El florido 
pensil” de la companyia Ro-
caguinarda. La Setmana de la 
Gent Gran acabarà diumenge 
23 amb el Dinar de la Gent 
Gran, a la Sala Polivalent, 
amb la participació de la ron-
dalla Nova Unió.

Vallbona celebra la 33a 
Setmana de la Gent Gran

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una nit intranquil·la i 
un matí amb mal de 
panxa provocat per 

l’emoció del primer dia d’es-
cola. Tot plegat, però, dins la 
normalitat dels nervis que han 
quedat esvaïts amb l’alegria del 
retrobament amb amics i mes-
tres. Aquest curs, a Vilanova 
del Camí,  uns 1.127 alumnes 
de segon cicle infantil (parvu-
lari) i primària ocuparan les 
aules de les tres escoles vilano-
vines: Joan Maragall, Pompeu 
Fabra i Marta Mata.

L’escola Joan Maragall estre-
na el mètode Pilar Cor per 
fomentar la motivació de 
l’alumnat i fer-los protago-
nistes de l’aprenentatge 
Mercè Roldán, la directora 
de l’escola Joan Maragall, el 
centre més gran en nombre 
d’alumnes al municipi -amb 
520 alumnes- destaca que ha 
estat un molt bon inici de curs: 
“tots els mestres porten venint 
a l’escola des del passat 1 de se-
tembre i han pogut preparar la 
rebuda”. 
Entre les novetats més signifi-
catives, el centre estrena el mè-
tode Pilar Cor per treballar les 
competències. Està pensat per 
fomentar la motivació i desen-
volupar l’autonomia de l’alum-
nat, perquè l’alumne sigui el 
protagonista de l’aprenentatge.
Aquest any tampoc no ha cal-
gut comprar llibres, perquè 
l’escola fa servir els llibres so-
cialitzats “i en principi, l’únic 
llibre que s’havia d’adquirir era 
el de llengua anglesa, però els 
mestres van optar per una al-
tre fórmula de treball i fomen-
tar més la comprensió oral”, 
explica Roldán. 
Els recursos digitals també 
seran molt importants. Amb 
l’ajuda econòmica de l’AMPA 
s’han pogut comprar 90 chro-
mebooks, uns ordinadors por-
tàtils que treballen amb el sis-
tema operatiu Google chrome 
OS i que permetran a l’alum-
nat de 4t, 5è i 6è fer moltes 

feines de manera interactiva. 
A més, s’ha adquirit també un 
Ninus, un sistema de projecció 
interactiu per a les aules d’edu-
cació infantil “que permet que 
aprenguin tot jugant i saltant 
amb la projecció de les imatges 
a terra”. 
L’escola continuarà desenvo-
lupant aquest curs diferents 
projectes, com els ambients 
a infantil, que estan molt ben 
valorats, i ja han decidit també 
el monogràfic del curs que serà 
el fil conductor per a tot el cen-
tre: el cinema.
Pel que fa al nombre i distribu-
ció d’alumnes, el Joan Mara-
gall continua mantenint triple 
línia des de 2n i fins a 6è, tot 
i que oficialment la doble lí-
nia ja hauria d’arribar a 2n. El 
procés de pèrdua de la 3a línia 
s’adapta a la natalitat dels dar-
rers anys.
Una de les assignatures pen-
dents continua sent, aquest 
curs, l’ampliació dels lavabos. 
La construcció del nou mòdul 
a la qual es va comprometre 
Serveis Territorials el mes de 
febrer no s’ha fet realitat. Els 
canvis al capdavant de la di-
recció dels Serveis Territorials 
i la situació del govern català 
han deixat fora del llistat de les 
prioritats del departament l’es-
cola vilanovina, El que sí s’està 
fent és una actuació al gimnàs, 
a càrrec de l’Ajuntament, per 
millorar la ventilació. 
Postals de vacances i un tren-

cadís de colors per compartir 
el primer dia a l’escola Pom-
peu Fabra
A l’escola Pompeu Fabra, l’ini-
ci del curs ha estat també molt 
intens, aquest matí de dime-
cres. Amb 380 alumnes, aquest 
serà el primer any que el cen-
tre només tingui una aula de 
P3, però des de la direcció, 
Raúl Rubio, explica que ja els 
està bé, ja que inicialment es 
va concebre com una escola 
d’una línia.  
Els infants del Pompeu Fabra 
han complert amb un encàrrec 
per aquest primer dia: portar 
una postal de les vacances per 
fer un mural a l’aula. Ha estat 
una manera de trencar el gel i 
compartir plegats les vivències 
d’un llarg estiu fora de l’escola. 
A més, han compartit la cons-
trucció d’un mosaic de cerà-
mica a la font del pati. “Cada 
alumne ha enganxat una ra-
joleta petita que els mestres 
havíem preparat”, explica el 
director del centre, Raúl Ru-
bio, “per crear un trencadís de 
colors”. 
En matèria educativa, Rubio 
destaca que aquest curs tenen 
previst introduir moltes co-
ses, com ara un projecte nou 
de matemàtiques a cicle inici-
al; els escacs i el teatre, per a 
alumnes de 3r a 6è; el treball 
per projectes… L’eix transver-
sal de tot el curs estarà enfocat 
en els valors i el lema és: “Des 
del respecte tot és possible”. 

Les aules de les escoles vilanovines tornen a omplir-se 
de vida amb l’inici del nou curs 

L’aposta per l’educació emoci-
onal es manté i es donarà con-
tinuïtat als “Minuts relaxants” 
i les “Sessions de lectures emo-
cionants”.

Els diaris d’estiu personals 
i les propostes de l’alumnat 
posaran fil a l’agulla al treball 
per projectes del Marta Mata 
La normalitat no arribarà a 
les escoles fins, com a mínim, 
la setmana que ve. Així ho re-
coneix la directora del Marta 
Mata, Ivet Domínguez, que se-
gons confessa també ha dormit 
menys aquesta nit. 
El centre està al complet amb 
227 alumnes. Ho noten so-
bretot a 6è i 2n. “Tenim el 6è 
a tope a tots els centres” asse-
nyala Domínguez i explica que 
davant la matrícula viva que es 
pugui donar al llarg del curs 
(tot i que teòricament no és 
habitual que afecti a 6è) haurà 
de ser inspecció qui valori la 
solució.
L’acolliment dels nous alum-
nes és una tasca que des del 
Marta Mata es prenen molt 
seriosament, diu Domínguez, 
perquè “som una família i tot-

hom es coneix”. Per això faran 
una festa el dia 28 de setembre 
que servirà per reconèixer els 
infants i el personal que s’in-
corporen aquest any, al centre.
Avui, la jornada ha estat mar-
cada pels diaris d’estiu perso-
nals, uns deures que l’escola 
posa als alumnes i que avui han 
portat i compartit a l’aula; no-
tícies, vivències, persones que 
han conegut durant les vacan-
ces... “Tot està per veure i per 
decidir encara respecte als nos-
tres projectes de curs, perquè 
es basen en el que aportaran els 
alumnes” explica “escoltem el 
que plantegen i tot plegat ser-
veix per desenvolupar-los en 
base als seus interessos”. 
El que ja tenen decidit són els 
camps d’aprenentatge per a 
cada grup: els grans (de 4t a 
6è) aniran al novembre al Ca-
nigó; els mitjans (de 1r a 3r) a 
Juneda, cap al març, i els petits, 
a la platja, el mes de maig. 
Entre altres novetats, aquest 
curs, a la sala d’actes, estrenen 
encortinat. A més,  tenen pre-
vist instal·lar noves porteries i 
una xarxa de volei, amb el pro-
cés participatiu municipal.
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CAPELLADES / LA VEU 

Els actes de celebració 
van començar diumen-
ge al matí, amb la Festa 

d’inflables a la Piscina Blava 
de Capellades. Durant tot el 
matí els nens i nenes van po-
der gaudir de dos inflables, 
que es van instal·lar dins la 
piscina gran, amb molt bona 
acollida.
Simultàniament a dos quarts 
d’una del migdia es va fer 
la presentació del llibre “Els 
meus sentiments” del Jordi 
Bartrolí Miserachs, conegut 
popularment com el “Boris”. 
Acompanyat de família, veïns, 
amics i força públic, va anar 
explicant el procés personal 
que el va conduir a la redac-
ció del llibre. L’acte va ser in-
troduït per Joan Esteve, qui va 
fer una glossa més personal de 
l’autor, i Àngel Soteras, regi-
dor de Cultura, qui va comen-
tar aspectes literaris del llibre.
El dia 11 de setembre va co-
mençar ben d’hora, amb la 
pujada a Miramar per enlairar 
la senyera dalt la creu.
L’acte institucional va inici-

ar-se a dos quarts de dotze, 
després del taller d’estels que 
va entretenir els més petits.
En primer lloc els regidors de 
l’Ajuntament –excepte els dos 
representants del PSC que no 
van assistir a l’acte- van hissar 
l’estelada mentre la Coral No-
ves Veus entonava el Cant de 
la Senyera. A continuació es 
va poder veure el Ball de l’Ho-
menatge, de la mà de l’Esbart 
Dansot de Capellades, amb 
una composició instrumen-
tada pel mestre Xavier Cassa-
nyes.

Capellades celebra la Diada Nacional 
de Catalunya

Per la seva part l’Alcalde de 
Capellades, Aleix Auber, va 
fer el parlament institucional 
on va repassar tots els esde-
veniments que han tingut lloc 
des de l’anterior Diada i que 
han canviat significativament 
el panorama a Catalunya. 
Auber va animar tothom a 
participar en aquest procés i 
no quedar-ne al marge.
Com és habitual, l’acte va fina-
litzar amb el Cant de l’himne 
nacional de Catalunya, Els 
Segadors, amb la Coral Noves 
Veus i tots els assistents.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests darrers dies s’ha cele-
brat a Barcelona el 24è. Con-
grés de l’European Associa-
tion of Archaeologists. Des 
de dimecres i fins dissabte els 
més de 3.000 assistents de tot 
el món han participat de di-
verses sessions i ponències. 
Diumenge, se’ls hi va oferir 
diverses opcions de jaciments 
per visitar. Una trentena d’ells 
va escollir visitar l’Abric Ro-
maní de Capellades.
La visita va ser conduïda per 
la doctora Gema Chacon, de 
l’IPHES i codirectora –junt 

amb Eduald Carbonell, Pal-
mira Saladié i Pep Vallverdú- 

Nova visita d’arqueòlegs a l’Abric 
Romaní de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Fins al divendres 28 de se-
tembre es poden presentar les 
sol·licituds per als ajuts d’ac-
tivitats extraescolars esporti-
ves. Novament per al proper 
curs es podrà sol·licitar una 

d’aquestes ajudes adreçades 
als nens i nenes de 3 a 18 anys 
que realitzen activitats extra-
escolars esportives tant des 
d’una entitat esportiva de la 
vila com des d’alguna de les 
diferents ampes dels centres 

escolars del municipi.
A la pàgina web de l’Ajunta-
ment es pot consultar les ba-
ses amb els barems relacionats 
amb la renda que s’aplicaran 
per repartir els 3.000 euros 
destinats per aquesta ajuda.

L’Ajuntament de Capellades dóna ajuts per a activitats 
extraescolars esportives

dels treballs científics del jaci-
ment de l’Abric Romaní.

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa ja ho té 
tot a punt per ce-
lebrar, dissabte 15 

i diumenge 16 de setembre, 
una nova edició de la Festa 
del Raïm. Es tracta d’una fira 
tradicional molt arrelada al 
municipi que pretén recordar 
els orígens de Masquefa rela-
cionats amb la vinya, el camp 
i els productes de la terra. Al 
llarg de tot el cap de setma-
na, de les 12 h. a les 15 h. i 
de les 18 h. a les 24 h., la vila 
s’omplirà d’activitats lúdiques 
i culturals destinades a tots 
els públics.
L’esperada Fira de Tastets de 
vins i caves, restauració, em-
botits i pastisseria serà, de 
nou, un dels plats forts de la 
festa. Bodegues, cellers, res-
tauradors i pastissers locals 
oferiran els seus productes 
als visitants, els quals podran 
conèixer i degustar la gastro-
nomia de Masquefa i de la co-
marca de l’Anoia. A més, els 
que acudeixin a la fira també 
gaudiran d’exposicions d’ar-
tistes locals, de l’elaboració 
d’aiguardents i destil·lats amb 

una fassina, mostres d’oficis, 
tallers i jocs antics per als 
infants, la caravana dels ru-
quets, o el tradicional Con-
curs de Tastavins i actuacions 
musicals.
La Festa del Raïm, que tindrà 
com a dia neuràlgic el dis-
sabte 15 de setembre, tam-
bé comptarà novament amb 
dues activitats que se celebren 
des de fa anys i que rememo-
ren els orígens de la vila. La 
popular cercavila amb els car-
ros i cavalls d’Antonio Malet 
tindrà lloc dissabte a les 18:30 
hores, de manera que els car-
rers de Masquefa veuran com 
es transportava el raïm anti-
gament. Un cop finalitzi el 
recorregut, serà el torn per la 
trepitjada popular de raïm a 
la plaça Josep M. Vila.
I ja diumenge, la Festa del 
Raïm 2018 clourà a la tarda 
amb l’actuació de The Sey Sis-
ters en el marc del programa 
‘Masquefa sona bé’.
L’Ajuntament convida els ve-
ïns a gaudir de la proposta i 
agraeix a totes les entitats col-
laboradores la seva implica-
ció en el projecte.

Masquefa dóna la 
benvinguda al setembre 
amb la Festa del Raïm

BRUFAGANYA / LA VEU 

El tercer diumenge de setembre 
de l’any 1620 ja se celebrava a 
Sant Magí la festa que s’ano-
menava “dinada dels pobres” 
organitzada llavors per la Con-
fraria de Sant Magí màrtir de 
Barcelona. Durant quatre-cents 
anys s’ha anat fent ininterrom-
pudament , excepte en temps 
de guerres i pestes,  fins arribar 
a l’actual Aplec de Setembre.
L’actual celebració s’assembla 
gens a la que es feia en aquells 
temps tan remots, tot i que en-
cara ara participa en la litúrgia 
de l’Ofici de l’aplec la mateixa 
Confraria de Sant Magí màrtir 
de Barcelona amb el costum 
centenari d’oferir dues lliures 
de xocolata i una almoina per al 
santuari.
La festa comença de bon matí 
amb les caminades a peu, sor-
tides en bicicleta o passeig en 
cavalls des de La Llacuna, Santa 

Coloma i Pontils tots en direc-
ció a Sant Magí. Naturalment 
molta altra gent hi anirà en cot-
xe particular i allí hi trobarà un 
gran espai per a aparcament.  
A les 9 es començarà a servir 
l’esmorzar popular.  Durant el 
matí, a la capella de les fonts, 
s’iniciarà una campanya de re-
collida de fotografies antigues 
relacionades amb Sant Magí 
o bé amb l’Aplec. A la vegada 
es farà una projecció contínua 
de fotos procedents de l’arxiu 
fotogràfic de l’Associació Cul-
tural Baixa Segarra o d’altres 
fonts.
També durant el matí hi haurà 
instal·lada una carpa a l’espla-
nada de les fonts amb jocs de 
taula per a petits i grans.
Ales 12 del matí hi haurà l’Ofi-
ci al santuari amb el cants dels 
goigs. En sortir , es ballarà el 
Ball Pla  i després hi haurà una 
ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Cossetània de Tarragona. 

Aplec a Sant Magí de la 
Brufaganya
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PIERA / LA VEU 

El passat divendres dia 7 
de setembre, es va ce-
lebrar l’acte inaugural 

del curs escolar 2018-2019. 
Es tracta d’una jornada orga-
nitzada per la regidoria d’En-
senyament que pretén ser un 
punt de trobada de la comuni-
tat educativa. El regidor, Josep 
Maria Rosell, va ser l’encarre-
gat de donar la benvinguda als 
assistents, als quals va recor-
dar la importància de poder 
compartir i posar en valor la 
seva tasca.
Per tal de compartir bones 
pràctiques i donar a conèixer 
els projectes que es desenvo-
lupen al municipi en l’àmbit 
educatiu, es va convidar els 
centres a exposar aquells que 
consideressin de més interès. 
En aquesta ocasió, l’escola Les 
Flandes va presentar el pro-
jecte Ecosistema i els PTT-PFI 
d’Igualada i l’Anoia Sud el pro-
jecte Els valors en l’esport.
L’acte va comptar amb la col-

laboració de l’Aula Munici-
pal de Música. La professora, 
Nuna, va ser l’encarregada de 
donar un toc musical a la tro-
bada. Així mateix, en el marc 
de la jornada, els assistents 
van gaudir de la ponència de 
la pedagoga Mercè Mas, que 
portava per títol Avaluació 
formativa versus avaluació 
qualificadora?, un tema que es 
troba actualment a debat dins 
la comunitat educativa. Mercè 
Mas va exposar la seva visió 

Piera inaugura el curs escolar amb una 
ponència de la pedagoga Mercè Mas

de cap a on haurien d’anar les 
avaluacions i quin ha de ser el 
paper dels mestres i els alum-
nes.
Els encarregats de tancar l’ac-
te van ser en Jordi González, 
Inspector del Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya, i l’alcalde, 
Jordi Madrid. Tots dos van 
donar les gràcies als assistents 
per la seva feina diària als cen-
tres educatius i van donar per 
inaugurat el curs 2018-2019.

Portes obertes a la 
Piscina de Piera
PIERA / LA VEU 

La instal·lació esportiva 
municipal La Piscina de 
Piera prepara per a les 

pròximes setmanes unes jor-
nades de portes obertes. Des 
del dimecres 12 de setembre i 
fins al divendres 21 de setem-
bre, el recinte obrirà l’espai als 
pierencs i les pierenques per 
donar a conèixer les instal·laci-
ons i l’actualitzada oferta d’ac-
tivitats. Durant aquests dies, 
hi haurà descomptes per a les 
persones sòcies que portin 
un amic i un programa d’ac-
tes especial per a l’ocasió. Així 
mateix, els dimecres 12 i 19 de 
setembre es faran valoracions 
de fisioteràpia gratuïtes.
A més, el dijous 20 de setem-
bre se celebrarà la festa d’inau-
guració de nous espais amb 
diferents classes magistrals a la 
terrassa exterior de la piscina. 
A les 18.30 hores, s’organitzarà 

una classe de Pump; a les 19.30 
hores, serà el torn del Combat, 
i tot seguit, a les 20 hores, hi 
haurà una sessió de Zumba. 
Per últim, a les 20.30 hores, es 
farà un sorteig de productes 
i un pica-pica saludable per a 
totes les persones participants.
Les persones interessades a 
participar en les classes obertes 
han d’inscriure’s prèviament.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia, des de la re-
gidoria de participació 

ciutadana, impulsa els Pres-
supostos Participatius, una 
línia de treball en polítiques 
participatives per tal d’impli-
car a la ciutadania en la presa 
de decisions sobre quins pro-
jectes d’inversió són priorita-
ris per al municipi. Per aquest 
primer any es disposa d’una 
partida de 10.000 euros. 
Abans però de tirar-ho en-
davant i per tal de garantir 
la màxima transparència, és 
necessari que una Comissió 
, la més representativa pos-
sible, s’encarregui de portar 
a terme un seguiment de tot 
el procés. Les funcions de la 
comissió de seguiment són 
les d’anar validant les fases 
del procés participatiu, així 
com les propostes i elements 
que es posaran a disposició 
de la població per participar. 
També ha de ser un altaveu al 
poble i traspassar el màxim 
d’informació i eines partici-
patives disponibles als seus 

veïns/es.
En cas d’estar interessat/da a 
formar part de la Comissió 
de Pressupostos Participatius, 
només cal enviar un correu 
electrònic a vallbona@diba.
cat amb les dades següents: 
nom i cognoms, edat, barri, 
telèfon i correu-e, o bé ins-
criure’s directament a l’Ajun-
tament. El termini per apun-
tar-s’hi és fins al 5 d’octubre.
La Comissió dels Pressupos-
tos Participatius estarà for-
mada per  5 membres 
dels nuclis urbans i disse-
minats: dos pel nucli antic, 
un per la urbanització Vall-
bonica, un per la zona de la 
Miranda i un per la zona del 
Pèlag roquer i 4 ciutadans 
i ciutadanes  dels diferents 

sectors econòmics i socials 
representatius de Vallbona 
d’Anoia (un comercial-ser-
veis, un dels joves, un dels 
avis i un de les entitats).
El regidor de participació ciu-
tadana, Pere Masagué, desta-
ca que per primera vegada els 
veïns de Vallbona podran fer 
propostes de inversió i deci-
diran quines volen dur a ter-
me. Aquest procés s’emmarca 
en una voluntat de implicar a 
la ciutadania en les preses de 
decisions executives.
El 2018 es farà la constitució 
comissió recollida propostes i 
valoració. El 2019 la població 
votarà les propostes i al pres-
supost 2019 es pretén desti-
nar una partida de 10.000 Eur 
per a la seva execució.

Vallbona inicia els seus primers 
pressupostos participatius 

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els dies 14, 15 i 16 de 
setembre els Hostalets 
de Pierola celebrarà les 

‘Festes de Fi d’Estiu’ amb una 
programació cultural, d’oci i 
gastronòmica pensada per a 
tots els públics.
Amb les ‘Festes de Fi d’Estiu’ 
els hostaletencs s’acomiadaran 
de l’estiu i donaran la benvin-
guda a la tardor. El programa 
té previst actes i esdeveni-
ments al llarg de tot el cap de 
setmana i comptarà amb el, ja 
tradicional, ‘Mercat Moder-
nista’ dels Hostalets que arri-
ba a l’11a edició, i també amb 
espais i propostes més recents 
com ‘L’Espai Dinàmic’ que 
conjugarà  Food Trucks  amb 
bona música.
El programa previst és el se-
güent:
Divendres, 14 de setembre
• 18.00h Obertura de l’Espai 
Dinàmic. Davant Parc de Cal 
Ponsa
• 22.30h Concert amb Suu a 
l’Espai Dinàmic

Dissabte, 15 de setembre
• 11.00h. Obertura de l’11è 

Mercat Modernista dels Hos-
talets de Pierola a la Plaça de 
Cal Figueres
• 11.30h. Carpa de manuali-
tats amb ‘Qukades’. Al Mercat 
Modernista
• 12.00h. Obertura de l’Espai 
Dinàmic
• 12.30h. Espectacle famili-
ar ‘contacontes’. Plaça del Dr. 
Conde
• 18.00h. Jocs de Cucanya. 
Plaça de Cal Figueres
• 20.00h – 22.00h. 5a ‘2h de 
Resistència en BTT seminoc-
turna’
• 23.00h. Concert amb la Ban-
da Biruji
Diumenge, 16 de setembre
• 11.00h. Reobertura de l’11è 
Mercat Modernista. Plaça de 
Cal Figueres
• 11.30h. Carpa de manuali-
tats amb: Espai Manetes
• 12.30h. Concert Vermut 
amb Fredy Fresquet & The 
Red Light. Espai Dinàmic
• 18.00h. Cercle de Percussió 
amb Àlex Carasol
• 19.00h. Concert de l’Orques-
tra de Cambra Terrassa 48. 
Auditori de Cal Figueres
• 21.00h. Selecció musical amb 
Dj. Mirall. Espai Dinàmic

Els Hostalets de Pierola 
s’acomiada de l’estiu amb 
les ‘Festes Fi d’Estiu’

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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CALAF / LA VEU 

El divendres 7 de se-
tembre es va inaugu-
rar la tercera edició de 

l’Agro Alta Segarra de Calaf 
que enguany estava dedica-
da a l’agricultura de precisió 
i que va comptar amb unes 
jornades tècniques, expositors 
i demostracions en directe de 
maquinària automàtica, en-
tre d’ altres serveis dedicats a 
l’agricultura.
Teresa Jordà, consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació va inaugurar 
la fira el divendres al matí, en 
el marc de les jornades tècni-
ques dedicades als avantat-
ges de l’assessorament per a 
les explotacions de conreus 
extensius organitzades per 
l’Escola Agrària de Tàrrega, 
Unió de Pagesos i on també hi 
va participar el Sr. Jaume Sió, 
subdirector general de Trans-
ferència i Innovació Agroali-
mentària del DARP.
Jordà va destacar que cal tenir 
un territori dinàmic i cohesio-
nat per garantir que el sector 
agrícola pot viure dignament 
del seu treball. En aquest sen-
tit, va manifestar la importàn-
cia de destinar recursos per 
“fer atractiu el sector a les no-
ves generacions” perquè vegin 
en l’agricultura una forma de 
“guanyar-se la vida” i va des-

tacar que des de la Generalitat 
s’està implantant la nova llei 
dels espais agraris que inclou 
una sèrie de mesures destina-
des a aconseguir aquest objec-
tiu.
L’alcalde de Calaf Jordi Badia, 
per la seva part, va assenyalar 
en l’acte inaugural que “l’ob-
jectiu de l’Ajuntament amb 
aquesta fira no és competir 
amb d’altres” sinó manifestar 
que Calaf té un passat i un 
present agrícola i vetllar per-
què també tingui un futur en 
el sector.
A banda de les jornades tècni-
ques, des de divendres també 
es podia visitar a l’Agro Alta 
Segarra la zona d’expositors. 
Enguany hi van participar 
DSP, Agrària Estany, Agrico-
lum, Rodi, Maquinària Agrí-
cola SOVI, Unió de Pagesos, 
E-Stratos, Ben Plantats i Au-

bagueta.
Pel que fa a les demostracions 
de maquinària elèctrica a la fira 
s’hi podien trobar Gidar, Tallers 
Bascompte, Maquinària Agrí-
cola Solà i Vila-Vigerm, que van 
presentar les seves novetats. En 
aquest sentit, Solà va presentar 
l’últim en tecnologia de sembra, 
tant en matèria de màquines 
sembradores de mono gra com 
màquines de sembra de cereal. 
Els assistents van poder veure 
en directe sembradores accio-
nades elèctricament amb con-
nexió ISOBUS per al tractor, 
amb la possibilitat de treballar 
amb mapes de prescripció de 
dosis variable, tall de seccions 
fila a fila, dosis variable de pro-
ductes (llavors, adobs líquids o 
sòlids, micro granulats, etc.). A 
més, també van exposar una 
gran varietat de màquines me-
càniques i pneumàtiques, entre 

les quals destacava una tolva 
frontal.
Per la seva part, Tallers Bas-
compte va realitzar al llarg del 
dia diferents demostracions 
d’un tractor totalment auto-
màtic treballant a partir d’un 
sistema de GPS. Aquests dis-
positius per a tractors poden 
instal·lar-se en diferents mo-
dels de màquines agrícoles i 
permeten conèixer a l’instant 
els paràmetres de recol·lecció 
més importants i així facilitar 
la presa de decisions.
A la tarda del divendres van te-
nir lloc les conferències «Com 
complir amb el nou decret de 
dejeccions», ponència que va 
anar a càrrec d’Agricolum i la 
xerrada «Economia social i 
solidària en l’àmbit de territori 
de masies», amb els membres 
de L’Arada, Jaume Puigpelat i 
Arnau Vilaseca.

L’Agro Alta Segarra es posiciona en aquesta edició 
com un aparador de maquinària elèctrica

Èxit i de la 1a edició del Trac-
tor Festival
La primera edició del Tractor 
Festival de Calaf va comp-
tar amb un total de 15 parti-
cipants: Jordi de Solà, Jordi 
Marsiñach, Francesc Massana, 
Xavier Bonvehí, Xavier Tarrés, 
Toni Balcells, Jaume Pallarols, 
Ramon Colell, Sergi Puig, 
Aleix Lòpez , Bernat Colell, 
Gerard Rotes , Marc Fitó, Jesús 
Marsiñach i David Sala.
Els inscrits havien de superar 
5 proves i un circuit. Les pro-
ves eren diverses i es puntua-
ven com en un campionat de 
trial, cada error puntuava, així 
que l’objectiu era no cometre 
cap error i no sumar punts. 
Les cinc proves consistien a 
fer ziga-zagues entre bidons, 
tombar una botella de cava de 
dalt d’un bidó, transportar mig 
litre d’aigua en una galleda, 
enfilar argolles i apilar bales 
de palla. Després de les proves, 
s’havia de realitzar un circuit 
cronometrat on hi havia dife-
rents obstacles que s’havien 
d’esquivar i corbes pronunci-
ades per tal que els conduc-
tors demostressin la seva ha-
bilitat davant del volant.
Finalment, els guanyadors 
van ser Jordi de Solà amb 7 
punts, Jordi Marsiñach amb 
8 punts i Francesc Massana 
amb 9 punts. 

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
27 Octubre 2018       Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.

família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

Adwards l'any 2010.
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Empat amarg de l’Igualada al camp 
del Júpiter (1-1)
FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada va acon-
seguir un empat amarg 
ahir diumenge al camp 

del Júpiter. A falta de tres mi-
nuts els blaus anaven guanyant 
per 0-1, però un penal contro-
vertit en els últims minuts va 
permetre al Júpiter igualar el 
marcador. El gol del Júpiter, 
arribava després que el de-
fensa igualadí Bernat volgués 
rebutjar la pilota, però amb 
tanta mala sort que ho va fer 
malament i aquesta li va picar 
a la mà. Tot i ser clarament in-
voluntàries, el col·legiat no ho 
va dubtar i ‘Coro’ va enganyar 
a Albert per fer l’ 1 a 1 al 88.
El partit va començar amb un 
clar domini dels igualadins. 
Gerard Llobet i Martí Just van 
tenir les dues ocasions més 
clares per a poder avançar al 

CF Igualada al marcador. Tot i 
així el resultat no es va moure. 
A la represa, el Júpiter va fer 
un pas endavant i va inco-
modar més als blaus, que van 
avançar-se a l’equador de la 
segona part. Una recuperació 
dels visitants a tres quarts de 
camp la va protagonitzar Car-
los Simón, que no va poder re-
tallar al defensa, però la pilota 
arribava a Martí Just que no va 
perdonar i va marcar el seu se-
gon gol a la lliga. Era el minut 

72 i semblava que les coses es 
podaven de cara pels iguala-
dins, però amb el dubtós penal 
al minut 87, Coro empatava el 
partit.
Així doncs, dos empats en les 
dues primeres jornades per 
un Igualada que ja s’ha en-
frontat a dos dels equips més 
importants de la categoria. El 
pròxim dissabte (18h), terce-
ra jornada, els blaus jugaran 
a Les Comes contra l’Alma-
celles.

El femení de l’Igualada 
arrenca la temporada 
amb victòria (3-0)
FUTBOL / LA VEU 

E strena gairebé perfec-
ta del femení del CF 
Igualada d’una nova 

temporada a Segona Naci-
onal. El resultat ho va ser, 
però la nota negativa del 
partit va ser el trencament de 
clavícula que es va fer la Laia 
Gracia “Peke”.
Els gols del partit van arribar 
a la segona part, ja que a la 
primera, tot i el clar domini 
de les locals, poca cosa se’n 
pot destacar. En canvi, tres 
gols a la segona part de les 
blaves, els van donar una vic-
tòria que donarà molta mo-
ral per disputar els següents 
partits.
Marina Salanova avançava a 

les igualadins després d’una 
indecisió de la defensa visi-
tant. Laura Marcet i Marina 
Salanova, van tenir una gran 
ocasió per ampliar l’avantat-
ge, però el pal va barrar la 
possibilitat de fer-ho dues 
vegades consecutives. No 
ho faria una tercera vegada 
quan, amb xut que ha en-
trat directament per l’escaire, 
Marina Salanova feia el seu 
segon gol de la tarda.
Bernadí, amb el Son Sardina 
ja totalment entregat, posava 
el definitiu 3-0 al marcador.
Les blaves jugaran el proper 
cap de setmana la segona 
jornada de lliga a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque, en 
un partit que les enfrontarà 
a l’Espanyol “B”.

La Veu i l’Igualada Femení HCP 
firmen un nou acord de col·laboració
HOQUEI / LA VEU 

La Veu de l’Anoia i l’Iguala-
da Femení Hoquei Club 
Patins han firmat aquest 

dilluns al matí un nou acord de 
col·laboració que permetrà per 
una banda que el club esportiu 
porti el logotip de La Veu en la 
samarreta del seu primer equip, 
que juga a Nacional Catalana, i 

per altra banda que tots els re-
sultats i cròniques dels partits es 
publicaran a La Veu de l’Anoia i 
a veuanoia.cat.
Des que es separar de l’Igua-
lada Hoquei Club, l’any 2013, 
l’Igualada Femení Hoquei Club 
Patins s’ha convertit en un mo-
del a seguir a nivell català en el 
món de l’hoquei patins femení. 
En aquests 5 anys, ha passat 

a ser el tercer club amb més 
equips competint, amb un total 
de set. A més, el primer equip 
té l’ambició no només de pujar a 
l’OK Lliga, sinó també arribar a 
disputar-la a mitjà termini. Per 
aconseguir-ho, des de la tem-
porada passada ja conten amb 
l’ajuda d’una de les entrenado-
res més prestigioses del món, 
Maria Fernández.



Entrevista a Núria Minguet, coordinadora de l’Escola de Bàsquet del CBI

“El bàsquet és un esport que està carregat de valors positius 
per als nens i nenes”
BÀSQUET / LA VEU 

Núria Minguet és l’ac-
tual coordinadora de 
l’Escola de Bàsquet 

del CBI. La Núria és llicen-
ciada en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport i mestra 
d’Educació Física i d’Educa-
ció Primària. Actualment és 
mestra a l’Escola Pública. Des 
de sempre ha estat vinculada a 
les activitats físiques de lleure. 
Durant catorze anys ha estat 
jugadora i entrenadora del 
CBI tot i que també ha estat al 
CB Viladecans i a l’Escola Pia 
Àguiles. Ha fet diverses col·la-
boracions amb la Federació 
Catalana de Bàsquet.

Per què connectes tant amb 
el bàsquet? Què t’ha aportat 
i encara t’aporta?
Estic totalment enamorada 
d’aquest esport. Hi he jugat 
tota la vida, i com a entrena-
dora he passat per totes les ca-
tegories. He descobert que el 
de menys és el nivell on com-
peteixes perquè sempre trobes 

setmana a Les Comes. Fem 
grups petits i anem proposant 
petits reptes que es van supe-
rant. Ens proposem que en 
cada entrenament aprenguin 
una cosa nova i canviem dinà-
miques per tal que tots els ju-
gadors interaccionin entre ells 
i s’enriqueixin els uns dels al-
tres. A més a més, participem 
a les trobades d’escoles de bàs-
quet de la Catalunya Central 

amistats que et marquen, nens 
o nenes que et roben el cor, et 
desperta emocions que son di-
fícils de descriure.
A mi el bàsquet m’ha donat les 
millors lliçons de vida possi-
bles.

Explica’ns això. Quins valors 
aporta el bàsquet als nens i 
nenes?
Permet una interacció molt 
rica amb els companys que 
genera fortes amistats perquè  
es fomenta la generositat i el 
compromís envers un grup 
humà. També el respecte és 
un dels valors fonamentals 
que transmetem gràcies a les 
interaccions infinites amb 
entrenadors, àrbitres, com-
panys... A més ens obliga a 
esforçar-nos i aprendre a cada 
entrenament el significat de 
superació, joc net, competiti-
vitat sana, constància. 

Quines dinàmiques seguiu 
a l’escola de bàsquet? Com 
funciona el dia a dia? 
Entrenem un o dos dies a la 

els dissabtes al matí (un parell 
cada trimestre) perquè hem 
comprovat que els hi encanta i 
també dóna sentit a la línia de 
treball que seguim. 

Què vols aconseguir en 
aquesta etapa dirigint l’Esco-
la de Bàsquet del CBI? Quins 
són els objectius que us heu 
assenyalat?
El que intentarem aconseguir 

és fer arribar el bàsquet al mà-
xim de nens i nenes possibles. 
Utilitzant aquest esport que 
tant ens agrada com una eina 
educativa que ajudarà segur a 
la formació integral dels nos-
tres jugadores i jugadores.
El principal objectiu és il·lusi-
onar als nens i nenes, els vo-
lem tornar uns bojos d’aquest 
esport. Tots els altres objec-
tius, seran secundaris. 

 

BÀSQUET/ LA VEU 

El dissabte 8 de setembre, 
va començar la compe-
tició oficial pel primer 

equip del C.B. Igualada i ho 
feia amb la Lliga Catalana 
EBA davant Ilerdauto Nissan 
Pardinyes Lleida.
L’enfrontament a Les Comes 
era a cara o creu, ja que si els 
de Lleida s’enduien la victòria 
aconseguirien la classificació 
quedant primers del grup, 
després que el cap de setmana 
passat s’imposessin al Mora-
banc Andorra “B”. Els iguala-
dins, però, després d’una pre-
temporada molt intensa i una 
darrera setmana molt dura de 
treball, arribaven a l’enfronta-
ment amb les idees molt clares 
per poder reduir els llança-

ment des del perímetre dels 
lleidatans, que en van anotar 
16 triples a la primer jornada 
del triangular.
El partit va començar amb un 
clar domini del Monbus Igua-
lada i s’arribava al final del 
primer període amb un mar-
cador de 21-11.
Al segon quart els lleidatans es 
van fer amb el ritme de partit 
i amb un parcial de 2-13 en 7 
minuts van aconseguir donar 
la volta al marcador. Tot i això, 
en els últims 3 minuts abans 
d’arribar al descans, els blaus 
es van refer i van marxar als 
vestidors amb un avantatge de 
7 punts, 33-26. 
Després d’un tercer període 
amb parcials pels dos equip, 
7-0 primer i 0-10 pels visitants 
després, els locals arribaven a 

l’últim quart per davant, 55-
50.
En l’últim període els iguala-
dins es van fer amb el control 
del partit, encadenant bones 
defenses amb cistelles clau en 
moments decisius que acaba-
ven decantant el matx a favor 
dels locals amb un marcador 

final de 77-64.
El factor determinant de la 
victòria igualadina va ser en 
gran part la defensa planteja-
da
per l’equip local, aconseguint 
deixar un molt bon equip 
en 64 punts. El fet d’estar en 
pretemporada va fer que no 

sortís el millor partit possible, 
però tot just es tractava del 
primer partit oficial.
El proper diumenge 16 es 
disputarà l’última jornada 
d’aquesta fase prèvia al Pave-
lló M.I. Govern d’Andorra en-
tre el B.C. Morabanc Andorra 
B i el Monbus C.B. Igualada.

El Monbus Igualada s’imposa al Pardinyes en el primer partit 
de la Lliga Catalana EBA (77-64)
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FAST Parcmotor va celebrar aquest 
dilluns el seu desè aniversari
MOTOR / J.M. VIDAL 

Sembla que fos ahir i ja 
fa deu anys de l’inici de 
FAST Parcmotor, i que 

per tal de celebrar-ho aquest 
dilluns dia 10 de setembre va 
organitzat un formidable so-
par/festa a la seva seu i que 
va començar amb unes en-
tranyables paraules del seu 
gerent Marcel Castany i del 
seu director tècnic l’igualadí 
David Bosch. I entre plat i 
plat hi ha haver actuacions de 
grups musicals, i per suposat 
no hi va faltar l’esplèndid pas-
tís commemoratiu del desè 
aniversari
FAST Parcmotor és un circuit 
i centre de formació especia-
litzat en la formació en con-
ducció segura de vehicles per 
a tot tipus de vehicles, princi-
palment cotxes, motos i 4x4, 

per a tot tipus de públics, tant 
professionals com particu-
lars, per a tots els nivells, tant 
novells com pilots professio-
nals, i per a tot tipus d’empre-
ses on el vehicle és un mitja 
de treball o de transport.
El Circuit Escola, ubicat en el 
complex del Parcmotor Cas-
tellolí disposa de diferents 
pistes, com pot ser una pista 
dinàmica, pista lliscant, pista 
de frenada amb reg, etc. així 
com aules i serveis a peu de 
pista per tal de dur a terme 
les formacions, i disposem 
de flota pròpia de vehicles en 
col·laboració amb SEAT, així 
com vehicles 4x4 i motocicle-
tes pels seus alumnes tutelats 
per un equip humà amb una 
llarga experiència en la for-
mació.
Actualment pel centre passen 
unes 4.500 persones per rebre 

formació en conducció, sent 
l’escola de conducció amb 
més alumnes i més activi-
tats programades al llarg de 
l’any, havent-nos posicionat 
així en 10 anys com a l’esco-
la amb més activitat i pres-
tigi de l’Estat, fet que ens ha 
dut a inaugurar recentment 
la gestió del circuit escola de 
Xest a València, i realitzant 
activitats a qualsevol circuit 
de l’Estat i Andorra quan ens 
ho demanen tant per realitzar 
formació com per a realitzar 
esdeveniments de marca i 
proves de producte.
Un empresa aquesta de FAST 
Parcmotor amb un present i 
futur sense límits que compta 
amb la gran professionalitat 
de Marcel Castany i David 
Bosch al capdavant d’un ex-
cel·lent equip de col·labora-
dors.

NATACIÓ / LA VEU 

Una de les cites més esperades 
a nivell d’Aigües Obertes és el 
Mundial Infantil-Júnior que 
aquest any s’ha celebrat a Eilat 
(Israel) del 6 al 8 de setembre.
La Janna Blaya del Club Nata-
ció Igualada va estar selecci-
onada per la Reial Federació 
Espanyola de Natació per for-
mar part de l’equip nacional 
d’aquesta modalitat i partici-

par al mundial en la prova de 
5 km en categoria Infantil. Va 
ser precisament aquesta pro-
va la que va donar el tret de 
sortida a aquest campionat. El 
rendiment de tots els nedadors  
va ser molt bo en general,  des-
tacant la brillant actuació de 
la nostra nedadora del C.N. 
Igualada, Janna Blaya Corrons 
(2003), que va mantenir una 
tercera posició durant quasi 
tota la competició però final-

ment va quedar quarta a una 
sola dècima del bronze amb un 
temps de 1.01.06.7 i tercera mi-
llor Europea.
Molt bona temporada per la 
nedadora de l’Igualada que 
també va competir a l’Europeu 
de Malta amb una desena plaça 
i també al nacional de Sevilla 
on també va finalitzar quarta.
La més sincera enhorabona 
Janna i desitjar-te que segueixis 
obtenint grans èxits.

Janna Blaya, del CN Igualada, a una dècima del podi en el 
campionat del món d’Aigües Obertes disputat a Israel

ATLETISME / LA VEU 

La Ultra-trail du Montblanc 
és una cursa de muntanya i 
semi-autosuficiència que es 
celebra cada any als Alps amb 
sortida i arribada a Chamo-
nix. Segueix un recorregut 
de 170 quilòmetres amb uns 
10.000 metres de desnivell 
positiu creuant França, Itàlia 
i Suïssa, i et donen 46 ho-
res per completar-la. El 31 
d’agost a les 18 de la tarda es 
donava el tret de sortida a la 
UTMB. 
És considerat el Campionat 
del Mon de les Curses d’ul-
tra distància i cada any pun-
tua per la Ultra Trail World 
ChampionChip.
Aquesta edició hi van par-
ticipar 2.576 corredors de 
100 nacionalitats diferents, i 

va ser un dels anys amb més 
abandonaments (782) per la 
duresa de les condicions me-
teorològiques, especialment a 
la primera nit. Per participar 
en aquesta cursa a part del 
sorteig s’ha d’acreditar un mí-
nim de curses d’ultra distàn-
cia finalitzades en els últims 
dos anys.
L’Esteve Camps va fer una 
cursa molt intel·ligent i sem-
pre de menys a més amb un 
excel·lent promig i va acabar 
173è de la General creuant la 
línia d’arribada amb 31 hores 
i 46 minuts entrant en el Grup 
Especial dels 200 primers. En 
Gerard Isanta després d’uns 
problemes estomacals a l’inici 
de la Cursa va protagonitzar 
una remuntada espectacular 
acabant el 718è de la general 
amb 39 hores i 49 minuts.

Esteve Camps i Gerard 
Isanta completen la 
ultratrail del Montblanc
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El CAI Triatló dona guerra a un 
disputat aquatló del Masnou
TRIATLÓ / LA VEU 

El passat 11 de setembre 
al matí es va disputar 
com ja va sent tradici-

onal els últims anys una nova 
edició de l’Aquatló de El Mas-
nou, prova que forma part de 
la Copa Catalana de l’especi-
alitat i que es disputava sota 
unes distàncies de 2,5 km de 
cursa a peu, 1 km de natació 
al mar i 2,5 km més de cursa 
a peu per finalitzar la compe-
tició.
La carrera reuní a més de 150 
esportistes, entre ells alguns 
dels dominadors de l’espe-
cialitat i comptà també amb 
alguns dels millors nedadors 
del país, com la campiona 
olímpica Mireia Belmonte 
o els internacionals Pol Gil 
i Raul Santiago, entre altres. 
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren els dos triatletes 
del Fasttriatlon, Anna Fla-
quer i Albert Parreño.
El CAI Triatló hi va ser re-
presentat per alguns dels seus 
triatletes; Oriol Marimon 
aconseguí una gran 4a po-
sició absoluta, aconseguint 
marcar el millor parcial en 
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l’últim tram de córrer i que-
dant-se molt a prop de les me-
dalles. Per la seva banda Sergi 
Sànchez també realitzava una 
molt bona actuació, fregant 
el top-30, classificant-se fi-
nalment en una destacada 
32a posició final. Finalment 
Samuel Delgado, completava 
una meritòria actuació, fina-
litzant en la 40a posició. Els 
3 aconseguien posicionar al 
CAI Triatló en la 4a posició 
de clubs masculins, classifi-

cació que guanyava el Prat 
Triatló.
Pel que fa a les fèmines del 
club, cal destacar l’excel·lent 
7a posició absoluta de Marta 
Marimon, arribant just da-
vant de la gran Mireia Bel-
monte, mentre que Assumpta 
Castelltort aconseguia la 13a 
posició absoluta i pujava no-
vament al podi de veteranes2, 
guanyant una vegada més 
amb autoritat la prova en la 
seva categoria.

ESQUAIX / LA VEU 

Bon inici de tempora-
da de l’anoienc Bernat 
Jaume a l’Open Inter-

nacional de Nantes, a França.
El partit de 1a ronda con-
tra l’anglès Jammie Haycoks 
era el clàssic partit trampa, 
davant un jugador molt ex-
perimentat, amb el típic joc 
anglès i anant al cinquè set. 
Per superar-lo, el Bernat va 
haver de remar tot el partit 
i en molts moments estava 
molt costa amunt. Però al fi-
nal, l’igualadí va imposar la 
seva llei tancant el matx per 

11-8, 8-11, 10-12, 11-7, 11-6.
En la segona ronda, poc a 
perdre, molt a aprendre i 
moltíssim a guanyar i la gran 
oportunitat de jugar al famós 
Teatre Graslin d’aquesta lo-
calitat.
Com era previsible doncs, 
partit dur per entrar en la 
ronda dels 8 millors, però el 
nostre jove representant va 
caure, però sempre jugant 
de tut a tu 13-11, 9-11, 8-11, 
6-11 davant l’egipci Zahed 
Mohamed, 31è del rànquing 
PSA.
Propera estació Alemanya i 
EEUU.

Bernat Jaume cau a 
Nantes jugant de tu a tu 
contra el 31è del món

ATLETISME / LA VEU 

El diumenge 23 de setem-
bre de 2018 es celebrarà 
a Igualada la quarta 

edició de l’Alzheimer Race, la 
cursa i caminada solidària or-
ganitzada conjuntament per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI) i l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer i altres 
Demències de l’Anoia (AFA-
DA) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
La principal novetat d’aquest 
any és que la cursa tindrà la 
sortida i arribada a l’Escorxa-
dor, degut a les obres que ac-
tualment hi ha a la plaça de la 
Masuca.
L’escalfament serà conduit per 
Fani, monitora del CAI Popu-
lar, que conjuntament amb els 
seus alumnes faran gaudir als 

corredors i caminants d’una 
activitat coreografiada a partir 
de  les 9.15 i fins la sortida que 
tindrà lloc a les 10.
En acabar la cursa, el grup 
Contracorrent oferirà un con-
cert fins que s’allargarà fins a 
l’entrega de premis que tindrà 
lloc a les 12. Contracorrent és 
un grup de joves de l’Anoia en 
constant evolució que toca di-
verses cares del rock, des de te-
mes clàssics fins als temes pop 
més actuals, però sempre en el 
seu estil divertit. 
Les inscripcions estan obertes 
fins el diumenge dia 16 o bé 
fins que s’assoleixi el màxim de 
1000 participants.
Els fons recaptats per les ins-
cripcions i patrocinadors es 
destinaran a l’AFADA. L’altre 
objectiu de l’esdeveniment 

és sensibilitzar i informar la 
població pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les cè-
l·lules cerebrals, que a Catalu-
nya afecta més de 112.000 per-
sones. També es vol aprofitar 

l’Anella Verda Fluvial d’Igua-
lada, l’espai verd habilitat per 
l’Ajuntament per a facilitar la 
pràctica esportiva i reforçar els 
hàbits saludables. 
La cursa també està oberta a la 

participació d’entitats i empre-
ses col·laboradores que realit-
zin aportacions econòmiques 
i/o donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al:
93 8068188. 

Aquest diumenge és l’últim dia per inscriure’s a l’Alzheimer Race

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Avui divendres, 14 
de setembre, a les 
19:30h, el Museu de 

la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia acull la inaugura-
ció de l’exposició Entusias-
me. El repte i l’obstinació en 
la Col·lecció MACBA, una 
mostra temporal que revisa 
la col·lecció del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
des d’una perspectiva opti-
mista, persistent i apassiona-
da proposada pel seu comis-
sari, David Armengol.
Armengol explica que aquest 
projecte, en lloc de situar les 
obres dins d’un àmbit temà-
tic o cronològic determinat, 
s’erigeix com un to específic; 
és a dir, com una manera par-
ticular d’entendre la pràctica 
artística que reivindica la in-
tensitat anímica del treball 
en art. L’exposició proposa 
un exercici d’activació de les 
obres, en què s’entrecreuen 
causes i desafiaments diver-
sos, cosa que dona lloc a una 
selecció de reptes singulars 
que, situats dins de l’àmbit de 
l’art contemporani, transiten 
entre les obsessions individu-
als i els compromisos d’ordre 

estètic, social o polític. Se-
guint aquestes premisses, En-
tusiasme. El repte i l’obstina-
ció en la Col·lecció MACBA 
proposa cinc aproximacions 
possibles basades en l’acte en-
tusiasta: la construcció cos-
mogònica, la potència crea-
tiva de la vida quotidiana, la 
càrrega performativa del cos, 
l’activisme de caràcter social i 
la posada en crisi de la pròpia 
noció d’art. D’aquesta mane-
ra, la voluntat d’artistes com 
Zush, Anne-Lise Coste o You-
nès Rahmoun per construir 
un món propi mitjançant vi-
vències, fantasies o creences; 
la repetició de gestos simples 

i quotidians d’Esther Ferrer, 
Ignasi Aballí, Dieter Roth, 
Richard Hamilton o Tere Re-
carens; la performativitat de 
Vito Acconci o Àngels Ribé; 
l’acció inconformista de Maja 
Bajevic, Emanuel Licha, Mi-
reia Sallarès, Cildo Meireles 
o Gordon Matta-Clark, i, 
finalment, la crítica al pro-
pi sistema de l’art de figures 
com Marcel Broodthaers o 
Peter Friedl suggereixen una 
seqüència narrativa en què 
l’entusiasme denota una po-
sició ideològica forta enfront 
del fet artístic: aquella que, al 
cap i a la fi, concep l’art com 
un acte de fe capaç d’assolir el 

El Museu de la Pell dona la benvinguda a l’exposició 
Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA

que es proposa, ja sigui canvi-
ar el món o simplement qües-
tionar-se a si mateix.

Activitats per a tots els pú-
blics.
L’exposició ofereix activitats 
diverses, totes gratuïtes. Du-
rant la inauguració del diven-
dres, 14 de setembre, hi haurà 
una presentació de la mà del 
comissari, David Armengol.
Ell mateix també serà qui pro-
nunciarà la conferència Cap a 
una lectura entusiasta de l’art 
contemporani el dimecres, 
10 d’octubre a les 11h. El 21 
d’octubre, a les 12h, tindran 
lloc unes Lectures entusias-
tes de la Col·lecció MACBA, 
visita dinamitzada adreçada a 
adults a partir de 16 anys.
El públic familiar podrà gau-
dir d’una visita performativa, 
Cossos que fan coses, con-
duïda per l’artista-educadora 

POESIA / LA VEU 

El cicle de música i pa-
raules De Pell Sensible 
obre la seva programa-

ció de tardor, que inclourà tres 
nous recitals amb la poesia i 
la música com a protagonis-
tes. La proposta va néixer a 
iniciativa del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, amb la vo-
luntat d’apropar la literatura 
i la poesia als ciutadans i ha-
bitualment desenvolupat en 
un espai singular i simbòlic: 
l’adoberia de Cal Granotes.
La primera sessió d’aquesta 
nova programació tindrà lloc 
el dissabte, 29 de setembre, en 
el marc del Mercat de Lletres. 
Per això, en aquesta ocasió es 
farà una excepció i se cele-
brarà a la Biblioteca Central. 
Aquest primer recital durà 
per títol Formosa per Formo-

sa i anirà a càrrec del mateix 
Feliu Formosa, poeta, traduc-
tor, dramaturg, assagista, ac-
tor i director escènic nascut 
a Sabadell el 1934. Ha traduït 
obres de poesia, novel·la i te-
atre de l’alemany, en un total 
que sobrepassa els seixanta tí-
tols. També ha realitzat nom-
broses adaptacions teatrals. 
L’autor llegirà una selecció 
dels seus poemes, mentre la 
seva filla, Esther Formosa, els 
interpretarà cantant, acompa-
nyada a la guitarra per Carlo 
Doneddu. Serà alhora un acte 
de reconeixement i homenat-
ge a l’autor, que ha fixat la seva 
residència a Igualada.
El 20 d’octubre, novament a 
Cal Granotes, De Pell Sensible 
proposa Maleïdes guerres, un 
exquisit muntatge que vol ser 
una denuncia a les guerres i a 
les seves conseqüències a tra-
vés de textos de personatges 

com Ovidi Montllor, Joan Oli-
ver (Pere Quart), els Manel o 
Estallés i de poemes d’Arthur 
Rimbaud, John Denver, Bob 
Dylan i Silvio Rodriguez, en-
tre altres. El músic i composi-
tor Carles Beltran, la cantant 
brasilerocatalana Namina i 
l’actriu Lali Barenys pujaran 
a l’escenari per reivindicar la 
cultura com a arma de cons-
trucció massiva, amb un brin-
dis final per la pau.
El tercer recital d’aquesta tar-
dor tindrà lloc el 17 de novem-
bre, també a Cal Granotes, i 
s’endinsarà en la commemo-
ració de l’Any Pedrolo sota el 
títol Mai no és de nit. Manuel 
de Pedrolo. Pedrolo, més enllà 
de la seva qualitat i prodiga-
litat com a escriptor,va ser i 
és la imatge de l’intel·lectual 
compromès. Jaume Calatayud 
i Vicente Monera presentaran 
les seves composicions poeti-

comusicals, que no és limiten 
a una suma de poemes i can-
çons, sinó que segueixen un 
guió narratiu que reflecteix la 
biografia i l’obra de l’autor amb 
un alt grau de connexió amb 
el públic, d’amenitat i d’emoti-
vitat.
Tots els recitals tindran lloc a 
les 20h i l’aforament està limi-
tat a 90 persones. Les entra-

Feliu Formosa, Manuel de Pedrolo i la literatura per la pau, 
protagonistes de la nova programació de De Pell Sensible

des tenen un preu de 5 euros 
anticipades i 7 euros el mateix 
dia, una hora abans a taquilla. 
Es poden adquirir prèviament 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística, al c/ Garcia Fossas 
2, de dimarts a dijous de 18:30 
a 20:30h, els divendres de 18 
a 21h, els dissabtes d’11 a 14h 
i de 18 a 21h i els diumenges 
d’11 a 14h i de 18:30 a 20:30h.

Marta Galán el diumenge, 28 
d’octubre, a les 12h. També 
hi ha un programa de visites 
dinamitzades i tallers experi-
mentals per a grups de tots 
els nivells educatius, amb 
reserva prèvia al telèfon del 
Museu 93 804 67 52, a càrrec 
d’Experimentem amb l’Art 
i de l’artista-educador Jordi 
Ferreiro. I, per primera vega-
da al Museu, visites adreçades 
a grups de persones amb Al-
zheimer provinents de l’Hos-
pital de dia Sant Jordi, la Fun-
dació Sant Josep, el Centre de 
dia Montserrat i el Centre de 
dia Pare Vilaseca, a càrrec de 
CCCB Programa Alzheimer.
Entusiasme. El repte i l’obs-
tinació en la Col·lecció 
MACBA és una exposició 
itinerant del Programa d’Arts 
Visuals de l’Oficina de Difu-
sió Artística de la Diputació 
de Barcelona, organitzada en 
conveni amb el MACBA i en 
col·laboració amb els dife-
rents municipis que l’acullen.
Es podrà visitar fins ael 4 de 
desembre, amb entrada gra-
tuïta i en l’horari següent: de 
dimarts a divendres, de 10 a 
14h; dijous i divendres, de 16 
a 20h; i dissabtes, diumenges 
i festius, d’11 a 14h.

Aquest projecte d’art 
contemporani, que es 
podrà visitar fins el 

desembre, reuneix una 
vintena d’obres de quin-
ze artistes de les últimes 

dècades



Centenari alcantareny

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Enguany s’acompleixen cent 
anys de l’arribada dels primers 
habitants d’Alcàntara (Càceres) 

a Igualada. Foren Gregorio Miranda 
Claver i la seva esposa, Eufèmia Sal-
gado Escalante.  Primer residiren a la 
Travessia Gomis i després a la rambla 
de S. Ferran. Decidiren immigrar, per 
referències d’un familiar seu que va 
venir a Igualada, per raons laborals.
L’Eufèmia viatjà portant un embaràs. 
El dia 12 de setembre d’aquell 1918 - 
dimecres passat feu cent anys- naixia 
la seva filla, Mercè. En 1920, els recent 
arribats, tornaren a ser pares. Nasqué 
l’Antoni, el seu segon fill.

El Gregorio entrà a treballar de se-
reno a l’empresa del “Cilindro” i 
l’Eufèmia a la fàbrica de gènere de 
punt de cal Salinas. Ell morí, als 75 
anys, el 8/6/1965 i ella, als 95 anys, el 
5/9/1986.
En el decurs del temps, diferents 
components de les famílies claver, 
Escalante, Miranda y Salgado, també 
van venir a Igualada i a poblacions 
del seu entorn.
En la fotografia (arxiu familiar) tenim 
als dos avis, Gregorio i Eufèmia, jun-
tament amb el seu nét, l’Antoni Mi-
randa, prou conegut en la vida cultu-
ral igualadina. 

MÚSICA / MONTSE RUMBAU 

Dues noies, Irina Ve-
selova, russa, i Irma 
Bau Rubinat, catala-

na, de Vic, formen un duo, la 
Irina toca el piano, l’Irma el 
violoncel.
Sentir-les tocar desperta un 
munt de sensacions. El so 
del piano, un piano de cua, 
és impressionant, i la força i 
l’ímpetu amb què toca la Iri-
na omple tota l’església. En 
la primera part, tres peces 
del compositor Edvard Gri-
eg -1843-1907- el piano aga-
fa molt protagonisme. L’obra 
està escrita per a piano i vi-
oloncel. Totes les obres de-
penen sempre del qui les ha 
compost, però també, i molt, 
dels músics que les interpre-
ten, perquè cada un té la seva 
personalitat, el seu tempera-
ment, i això es trasllada en la 
interpretació que fan.
La força i l’ímpetu amb què 
toquen les dues intèrprets és 
espectacular, és com un re-
molí que t’arrossega i se t’en-
dur. Les peces que toquen no 
són fàcils, però elles, amb la 
seva habilitat i virtuosisme, 
fan que ho sembli.
La segona part, són peces 
del compositor Ernest Bloch 
-1880-1959- Aquesta vegada 
qui agafa més protagonis-
me és el violoncel, i en molts 
moments sembla que el pia-
no tan sols l’acompanyi i ho 
faci d’una manera discreta. 

Ara, doncs, és el violoncel el 
que ens fa remoure els senti-
ments, perquè les tres peces 
són d’una gran delicadesa, i 
d’una gran sensibilitat i su-
avitat. El tema s’hi presta, 
perquè la primera de les pe-
ces  és una Pregària, l’altre 
una Suplicació i  l’última, una 
cançó jueva. L’entrega i el sen-
timent que hi posa l’Irma són 
impressionants, i es contagia 
i no deixa a ningú indiferent.
Per acabar, toquen “Le Grand 
Tango” d’Astor Piazzzola 
-1921-1992- Aquí tant el pia-
no com el violoncel passen a 
tenir el protagonisme a parts 
iguals. I de nou, la força, la 
vitalitat, l’entrega, la passió 
i els sentiments ho omplen 
tot. T’adones que l’espai de 
l’església queda petit per en-
quibir tota aquesta potència, i 
per força s’ha d’expandir molt 
més enllà. L’entrega tant de la 

Irina com de l’Irma és total, 
ho donen tot, ho entreguen 
tot.
Tothom dret i aplaudint des-
prés de les espectaculars ac-
tuacions. Les concertistes ho 
han donat tot i el públic n’és 
conscient, conscients de l’es-
forç, del treball, de la perfec-
ció, l’entrega i la força de la 
seva actuació.
Després de tants aplaudi-
ments, la Irina i l’Irma es po-
sen a tocar una peça de Cho-
pin, l’Irma la dedica al seu 
germà, l’emoció acaba tor-
bant a la violoncel·lista, que 
s’hi entrega en cos i ànima, i 
fa que tots acabem contagiats 
dels seus sentiments.
Al sortir, són molts els que les 
feliciten, sento una veu que 
diu: jo no hi entenc gaire de 
música, però sí d’emocions, i 
avui, tot el que heu fet m’ha 
arribat molt endins. 

El duo DeLIS triomfa a la brufaganya en el dia del 
tancament de les Nits Musicals 2018

Aquesta frase segurament re-
sumeix molt bé el sentiment 
d’aquesta nit de molts de no-
saltres. La música, envoltada 
d’emocions, ens ha arribat 
molt.
La Irina i l’Irma no fa molt 
que es coneixen, va ser a 
principis del 2017, i de segui-
da van congeniar, establint-se 
una relació molt estreta entre 
elles, que les va portar ben 
aviat a formar un duo estable. 
I a partir d’aquest moment 
van aconseguir diversos pre-
mis i un reconeixement tant 
en l’àmbit nacional com in-
ternacional. Abans de consti-
tuir-se en duo, tant una com 
l’altre ja havien assolit indivi-
dualment un gran reconeixe-
ment i molts premis. 
De ben segur que la carrera 
de DUO DeLIS no pararà de 
créixer, obtenint més i més 
èxits.

LLIBRES / LA VEU 

Amb aquest títol i pu-
blicat per Edicions de 
l’Albí, acaba d’arribar a 

les llibreries un recull de con-
tes que proposa una relectura 
desenfadada i irònica dels Deu 
Manaments. El llibre el signa la 
Lola Palau, nom d’un nou col-
lectiu format per deu veus nar-
ratives consolidades, entre les 
quals els anoiencs Joan Pinyol i 
Josep Maria Solà, a més dels ba-
gencs Llorens Capdevila, David 
Clusellas, Pilar Duocastella, Jor-
di Estrada i Pep Garcia, a més 
de la solsonina Dolors Guàrdia, 
del berguedà Jordi Cussà i de 
l’osonenc Antoni Pladevall.
Aquesta nova proposta editorial 
es va donar a conèixer de ma-
nera ben exitosa el passat 6 de 
setembre a l’espai Òmnium de 
Manresa i el dia 7 a l’Escenari 1 
de la Setmana del Llibre en Ca-
talà a l’avinguda de la Catedral 
de Barcelona.
El llibre és el primer d’una nova 
col·lecció de l’editorial bergue-
dana que comana Jaume Huch 
i que amb el nom d’“Altres veus, 
altres àmbits” proposa treure a 
la llum  peces literàries i autors 
de les comarques centrals de 
Catalunya injustament desco-
neguts
Que Déu ens agafi confessats es 
presentarà a la plaça de Cal Font 
d’Igualada, dins la programació 
del Mercat de Lletres, dissab-
te 29 de setembre a les 13.00h. 
amb l’assistència dels autors. 

“Que Déu ens agafi 
confessats!”, aviat a 
Igualada
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Ahir dijous va tenir lloc 
la inauguració de l’ex-
posició “Packaging 

made in Anoia” a la sala l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova, 
una exposició que vol difondre 
la importància que el sector del 
packaging té a la nostra comar-
ca, on es fabriquen capses i em-
balatges que es venen arreu del 
món.
A la sala l’Empremta s’hi pot 
veure una mostra de diferents 
capses, packs i embalatges fabri-
cats per empreses anoienques, 
molts dels quals són utilitzats 

per marques internacionals. Les 
empreses que han participat en 
el projecte són: Embalajes Vall-
ter, Ferrer Germans, Gràfiques 
Lamolla, Grafopack, Graphic 
Packaging, Igeasa, Innovapack, 
Leca Graphics i Unigraf Anoia.
L’exposició és el punt culmi-
nant d’un projecte liderat per la 
impremta Gràfiques Vilanova 
que, fidel a la seva voluntat de 
difondre el sector de les Arts 
Gràfiques i reconèixer la tasca 
de les empreses que aposten 
pel territori, ha volgut difondre 
la importància del packaging a 
l’Anoia. El projecte ha estat en-
capçalat per l’expert en packa-

L’Empremta acull l’exposició 
“Packaging made in Anoia”

ging Enric Sánchez Urdanga-
rín, qui ha treballat durant més 
de 40 anys al sector i compta 
amb el suport de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i l’Ajunta-
ment d’Igualada.
L’exposició “Packaging made in 
Anoia” es podrà visitar del 12 
de setembre a l’11 d’octubre a la 
sala l’Empremta (carrer Santa 
Maria 12) a Igualada.

El sector del packaging a 
l’Anoia
Actualment el sector del packa-
ging ocupa centenars de treba-
lladors a l’Anoia i factura molts 
milions d’euros cada any. Les 
empreses anoienques que s’hi 
dediquen concentren un gran 
nombre de patents d’embalatges 
ben singulars que es distribuei-
xen per tot el món. Productes 
tan famosos com la caja roja 
de Nestlé van ser inventats i fa-
bricats a Igualada i nombroses 
capses i embolcalls han rebut 
reconeixements i premis inter-
nacionals, com el pack de roba 
interior JIM, que va rebre el 
premi Eurostar al millor pack 
del continent.

CULTURA / LA VEU 

A partir del pròxim 17 
de setembre comença 
la nova temporada de 

cursos monogràfics d’Escola 
Oberta a La Gaspar - Escola 
Municipal d’Art i Disseny.
En aquest nou curs hi podem 
trobar els tallers per infants, 
què són espais destinats a l’ex-
perimentació, on els nens i 
nenes poden desenvolupar-se 
creativament i ampliar el seu 
pensament intuïtiu. Els cursos 
per infants són Musicart (Ari-
an Morera), TIC-TAC, el viat-
ger del temps i Explora (Arian 
Morera) i Descobreix (Noemí 
Duran). Els cursos per adults 
que començaran el pròxim 17 
de setembre són Dibuix Artís-
tic (Teresa Riba), Concepte i 
tècniques escultòriques (Teresa 
Riba) Taller de gravat i serigra-
fia (Josep Mª Rosich), Projectes 
guiats de fotografia i Photoshop 
(Aureli Sendra).
Recordem que alguns mono-
gràfics per joves i adults res-
ten oberts a l’espera de omplir 
les places d’inscripcions i que 

aquestes restaran obertes tot el 
mes de setembre.
Els monogràfics que comença-
ran a partir d’octubre són: Pro-
jectes guiats de pintura, Projec-
tes guiats d’escultura i Dibuix 
de figura humana amb model 
(Teresa Riba), Disseny gràfic i il-
lustració assistit per ordinador 
(Xavier Mula), Edició de vídeo 
amb Premiere (Albert Graells 
i Guillem Marimon), Disseny 
de pàgines web (Jordi Carner) i 
Pattern Design (Patricia Picón), 
Openleather, taller obert de cuir 
i Disseny, tècniques de patro-
natge i confecció d’accesoris de 
pell (Mosi Ayabi, Raquel Sote-
ras i Olga Dubovik)
També està obert el plaç d’ins-
cripció als cursos per joves de 
12 a 16 anys: Transforma (Jordi 
Enrich), Disseny de videojocs 
en 2D (Jordi Solà), Disseny de 
videojocs en 3D (Aitor Fernàn-
dez), Disseny gràfic i il·lustració 
assistit per ordinador (Xavier 
Mula) i Disseny de pàgines web 
(Jordi Carner)
Podeu trobar més informació 
dels cursos a la nova pàgina web 
de l’escola: www.lagaspar.com

Cursos monogràfics a La 
Gaspar



MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
Calaf 

Manu Guix presenta “Després de tot”. el 
seu nou treball. Concert en acústic de les 
seves noves cançons.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
folch i Torres del Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec de l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48, amb l’espectacle “Viena, punt 
de trobada” un viatge en el temps entre el 
barroc i el romanticisme que té com a refe-
rent espacial la ciutat de Viena.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

MASQUEFA SONA BÉ
Masquefa 

Concert a càrrec de The Sey Sisters.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala Ro-
gelio Rojo.

DIMECRES 19 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Federico Mayor Zaragoza. La pau, ara si 
és possible: nosaltres els pobles”. Va ser ele-
git director general de la UNESCO. Dotze 
anys va estar-hi al capdavant. Organitza 
AUGA.
Dimecres a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIVENDRES 14 

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL
Igualada 

Conferència Institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya. Diàleg: “Presos i 
Exiliats. Un reconeixement a les famílies.” 
Amb la presència de familiars de presos 
polítics i exiliats. Amb la participació del 
Cor Exaudio, que interpretarà la “Cançó 
de fer camí” estrenada al Palau de la Mú-
sica.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DISSABTE 15

PATITROBADA
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la 
família i amics de la mà de la gent del 
Pati. Vine amb els nens, la parella, la tieta, 
l’avi… .
Dissabte a partir de les 10 del matí al ves-
tíbul de l’Ateneu.

SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes amb la Cobla la Prin-
cipal de Cassà .
Dissabte a les 6 de la tarda al passeig Ver-
daguer (cantonada carrer de Sant Magí)

GALÀXIA POÈTICA

Igualada 
Poesia de temàtica “LA INFÀNCIA”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia 
amb acompanyament d’un altre art: pintu-
ra, dansa, teatre, música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

XERRADA
Igualada 

“Saps què menja la teva pell?”. Aprèn a de-
tectar els tòxics que s’amaguen en els pro-
ductes d’higiene corporal, a llegir les eti-
quetes dels productes que et poses a la pell.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala LAB 
de l’Ateneu.

MÚSICA
Capellades 

Per acabar l’estiu, abans de començar el 
curs: concert amb els Visacos.
Dissabte a les 10 del vespre al pati de la 
Lliga.

DIUMENGE 16  

BALL
Igualada 

Trobada Country 
Un bon pla de diumenge tarda per als 
amants de la música i el ball country. La 
trobada és oberta.
Diumenge a les 6 de la tarda a la pista de 
l’Ateneu.
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CINEMA VO
Igualada 

“Sleepy Hollow”. Pel·lícula dirigida per 
Tim Burton basada en el llibre que es co-
mentarà en el Club de lectura en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 20

DOCUMENTAL
Igualada 

“Grietas’. Aquest documental està compost 
per cinc històries reals Cinc històries uni-
des per un element comú: són esquerdes 
en els drets humans que persones corrents 
tracten de reparar amb el seu impuls, de-
terminació i escassos recursos.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Sala de 
socis de l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Masquefa 

Trobada de persones que han llegit “El ter-
cer hombre’ (1949), de Carol Reed, segons 
la novel·la de Graham Greene..
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “La llum d’Elna”
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala peti-
ta de la Lliga.

AGENDA

CULTURA / LA VEU 

Aquest mes de setem-
bre, l’engranatge de 
l’Ateneu Igualadí es 

posa en marxa amb l’inici de 
cursos, tallers i d’altres ac-
tivitats que formen part de 
l’agenda estable de l’entitat. 
Fem una repassada a l’agen-
da d’aquest inici de curs i 
darrer trimestre de l’any.
Seguim amb els cursos de 
ball. Els dimecres a l’Ateneu 
sona Swing i el divendres la 
música country és la prota-
gonista.  Les classes de Tait-
xí i Aikido, com a eina per 
al  benestar i la salut, el Ta-
ller d’Enquadernació els di-
marts, el curs d’escriptura de 
guions que després de l’èxit 
de la primera edició repetix 
aquesta tardor. També tenim 
propostes per a nens i joves 
com l’Escola d’Escacs els di-
vendres i l’Aikido per a nens 
i nenes els dijous i dissabtes.

Un any més, l’Ateneu acolli-
rà  la Marató de donants de 
sang i durant tota la jornada 

del 22 de setembre les portes 
estaran obertes per a tothom 
que vulgui fer aquest gest so-

lidari. 
El Cineclub enceta tempo-
rada el 13 de setembre amb 
‘Lucky’ i manté la progra-
mació dos dijous al mes a les 
8 del vespre i a les 10 de la 
nit amb versió original sub-
titulada. Compaginant amb 
el Cineclub,  el Cicle Gaudí 
ocuparà el 3r dijous de mes 
amb pel·lícules de cinema 
català a l’Ateneu Cinema. 
‘Jean-François i el sentit de 
la vida’ de Sergi Portabella 
serà la proposta del mes de 
setembre. 
L’espai de debat i reflexió, Di-
marts de Diàlegs reprèn el fil 
el 25 de setembre i a partir 
d’aquesta tardor les sessions 
passaran a ser bimensuals. 
L’Espai parlem i fem de la te-
rapeuta Imma Vila continua 
oferint xerrades els primers 
dijous de mes. Una mirada a 
través de les diferents tècni-
ques de teràpies alternatives 
per acompanyar en el gaudi 

Comença el curs i a l’Ateneu Igualadí tot es posa 
en marxa 

de la vida. 
Els concerts, les Músiques de 
butxaca a partir del 5 d’octu-
bre amb Marcel Lázara i Jú-
lia Arrey, el 2 de novembre 
amb Xarim Aresté i tancant 
aquesta temporada, Raquel 
Lúa el 30 de novembre.
La nova temporada 
2018/2019 d’òpera i dansa 
des del Royal Opera House 
de Londres torna amb ‘Les 
Valquíries’ de Wagner el 28 
d’octubre. 
L’Associació El Pati ja està 
preparant les Patitrobades 
dels caps de setmana. Aviat 
podreu consultar a la web a 
partir de quan tornaran els 
dissabtes lúdics a l’Ateneu.
Aquestes i altres activitats 
es poden consultar a la pà-
gina web de l’Ateneu www.
ateneuigualadi.cat i també 
a les xarxes: Facebook - @
AteneuIGD  Twitter - @Ate-
neuIgualadí  Instagram - 
igualadiateneu



La Porta de Brandenburg des del Parc Tiergarten/ CARMEL.LA PLANELL

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

La Porta de Brandenburg, un símbol del triomf de la pau, que va ser 
un monument en terra de ningú entre l’est i l’oest del Berlín dividit

Si bé la construcció del mur el 
13 d’agost de 1961 va cons-
tituir un episodi clau de la 

història d’Alemanya, i sobretot de 
Berlín, la Porta de Brandenburg 
-la porta de la ciutat-  va esdevenir 
el centre d’atenció d’aquell esde-
veniment en passar a ser un mo-
nument inaccessible en terra de 
ningú entre l’est i l’oest, al llarg de 
vint-i-vuit anys.
A la dècada dels 80, quan vaig vi-
sitar Berlín, per primera vegada, 
àvida d’una gran curiositat per a 
observar en viu i en directe el que 
significava aquella vergonyant  
fractura de la vida ciutadana, 
d’una ciutat dividida inhumana-
ment en dues parts; certament, no 
vaig tenir problemes per a fran-
quejar aquella barrera. Aleshores, 
eren bastants les anades i vingudes 
de ciutadans d’una part a l’altra; 
passar de Berlín Oest a Berlín Est 
era com travessar qualsevol altra 
frontera nacional, i només calia 
canviar la moneda per marcs de 
l’Est i no portar cap diari ni llibre 
de la zona occidental. Això, sí: la 
prohibició de no fer fotografies 
d’estacions, fàbriques o edificis del 
govern era determinant. 
En definitiva, la divisòria entre 
Berlín Est i Berlín Oest era consi-
derada com una frontera nacional 
en la qual la revisió del passaport 
era un fet acostumat; més enllà, 
no vaig observar cap control es-
pecial sobre el grup de persones 
que creuàvem el mur a la mateixa 
hora, malgrat que qualsevol cau-
tela era poca i no podies més que 
sotmetre’t a totes les disposicions 
policials. I és, en conseqüència, 
que no m’imagino el que podia 
suposar viatjar pel teu compte, 
passant de la zona oest a la zona 
est ... El fet d’haver tramitat el teu 
passatge a través d’una agència de 
viatges, realment, et proporcio-
nava totes les garanties de poder 
descobrir i observar molt de prop 
aquella realitat tan commovedora 
del Berlín Est.
La Porta de Brandenburg (Bran-
denburger Tor), a la Pariser Platz, 
tot i les estacades de la història, 
sempre ha estat l’autèntica icona de 
la capital -ja sigui la ciutat unifica-
da o dividida- des del dia de la seva 
construcció entre els anys 1788 
i 1791, per encàrrec de Frederic 
Guillem II de Prússia. Dues majes-
tuoses fileres de sis columnes dòri-
ques -a imitació de la porta d’accés 
a l’Acropoli d’Atenes- constituei-
xen el puntal pròpiament dit, obra 
de Carl Gotthard Langhans, que 
dona un aire majestuós i elegant a 
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una construcció que, a més, es veu 
grandiosament rematada per una 
espectacular quadriga: l’estàtua de 
coure de la Victòria alada i el seu 
carro amb quatre cavalls, unes pe-
ces escultòriques dissenyades per 
Gottftied Schadow (còpia d’un 
original que es troba en Museu 
Märkisches). La seva funció ori-
ginal, dins d’una ciutat que sembla 
prolongadament inextingible, era 
ser la Porta de la pau en mig d’un 
enclavament prussià que –irònica-
ment- funcionava com a parada 
de control de fugues i desercions, 
a més d’un punt per a la recaptació 
d’impostos. Després, des de prin-
cipis del segle XIX, incorporades 
l’àguila prussiana i la creu de ferro 
va consolidar-se com la Porta de la 
Victòria, la que durant la Segona 
Guerra Mundial va patir els pitjors 
danys. Emperò,  curiosament, va 
ser el Berlín Oest el que d’acord 
amb una acció de cooperació va 
fer una nova reproducció de l’es-
tàtua alhora que els alemanys de 
la franja est van assumir la reha-
bilitació de la porta, concedint-li 
novament tota la simbologia de la 
pau amb què aquesta deessa havia 
d’obsequiar a la capital de la Repú-
blica Democràtica. Recentment, 
quan el mur de Berlín va caure el 
10 de novembre de 1989, ha estat 
identificada com al més gran em-
blema de la llibertat i la unificació 
de la ciutat; altrament un  veritable 
punt de reunió de berlinesos de 
l’est i de l’oest.
En la seva extensió cap a l’Est, des 
del Parc Tiergarten, a través del 
famós passeig Unter den Linden 
(literalment, “Sota els Til·lers”), 
no trigues a adonar-te que estàs 
trepitjant un enorme pols vital; en 
altres temps un vell camí regi i la 
peça central per als esbarjos d’una 
decadent aristocràcia i la incipient 
burgesia de principis del XX. Més 
enllà de la porta, i fins i tot abans 
de 1961, en aquest entorn ja s’havi-
en aixecat molts dels edificis civils 
i de govern que conformarien  el 
sector més diplomàtic i admi-
nistratiu de la ciutat. Avinguda 
endavant, mentre t’acompanyen 
una sèrie d’estàtues d’antics he-
rois alliberadors del passat militar 
prussià, vas inaugurant una mena 
de caminada cap al centre de la 
urbs, deixant a banda i banda unes 
admirables joies arquitectòniques 
molt ben restaurades, com poden 
ser:  l’Òpera Estatal i la colossal 
Universitat Alexander von Hum-
boldtt, notables segells del que va 
ser la capital de la República De-
mocràtica Alemanya.

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

La Porta de Brandenburg des del passeig Unter den Linden/ CARMEL.LA PLANELL

La Porta de Brandenburg Detall/ CARMEL.LA PLANELL



Orient i Occident
A Montbui • El viaje de Nisha

RAMON ROBERT / 

Nascuda a Oslo a l’any 1976, 
Iram Haq, de doble naciona-
litat noruega i pakistanesa, va 

estudiar direcció d’art i cinematografia 
a l’Escola de Comunicació Westerdals 
d’Oslo. Va treballar durant molts anys 
com a actriu, apareixent en teatre, 
cinema i televisió. També va escriure i 
va realitzar alguns curtmetratges, ob-
tenint premis en els festivals deVenè-
cia i Sundance. Haq va debutar en el 
llargmetratge amb I Am Yours, que es 
va estrenar al Festival Internacional de 
Cinema de Toronto en 2013. La pel·lí-
cula explica la història d’una jove mare 
pakistanesa que viu a Noruega i va ser 
seleccionada per representar a Noru-
ega a l’Oscar a la millor pel·lícula de 
parla no anglesa.

Ara s’ha estrenat el seu segon llargme-
tratge, El viatge de Nisha, una pel·lícula 
dramàtica produïda per Noruega, Su-
ècia i Alemanya. La pel·lícula centra 
el seu argument en el personatge  de 
Nisha, una noia de 16 anys, la qual viu 
a Noruega una doble vida. A casa és la 
perfecta filla d’una família pakistanesa, 
però quan surt amb els seus amics es 
converteix en una noia més occidental. 
Quan el seu pare la troba amb el seu 
xicot al llit, els seus dos mons xoquen. 
Per donar-li una lliçó, els seus pares 
decideixen enviar-la a Pakistan, on 
haurà de adaptar-se a aquella cultura
En una entrevista, Iram Haq ha  decla-
rat que la pel.lícula és autobiogràfica, 
que havia volgut portar a la pantalla el 
traumàtic segrest al qual la va sotmetre 
la seva família quan tenia 14 anys, amb 
la intenció que no oblidés les seves ar-
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Trajecte existencial
Cicle Gaudí •  Jean-François i el sentit de la vida

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 20 de setembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu 
Cinema i dintre del Cicle Gau-

dí, el Cineclub presenta la producció 
catalana del 2018 Jean-François i el 
sentit de la vida, dirigida per Sergi 
Portabella.
El Francesc és un noi introvertit a qui 
fan bullying a l’escola (perquè duu 
un pegat a l’ull?). S’interroga sobre 
el sentit de la vida i, fascinat pel text 
d’Albert Camus El mite de Sísif, de-

cideix fer-se existencialista i viatjar 
a París per conèixer l’escriptor (no li 
han explicat que ja és mort). Pel camí, 
coneix la Lluna, una noia que vol re-
trobar el noi francès amb qui va tenir 
una història l’estiu anterior.
En la seva òpera prima, Sergi Porta-
bella ens parla de la seva infantesa a 
través d’una faula amb elements rea-
listes i força sentit de l’humor. Actors 
veterans com Àgata Roca i Pau Durà 
acompanyen els joves intèrprets Clàu-
dia Vega i Max Megías, veritable revela-
ció en el seu primer paper protagonista.

Premiada amb 5 Cesar 
A Tous •  Nos vemos allá arriba

RAMON ROBERT/ 

En aquesta notable pel.lícula 
francesa hi ha una mica de tot: 
aventures, bel·licisme (i antibel-

licisme), romanticisme i caràcters so-
cials. Basada en una novel·la de Pierre 
Lemaitre, Nos vemos allá arriba (Au 
revoir là-haut) situa la seva singular 
ficció a finals de l’any 1919. Trobem 
dos supervivents de les trinxeres de 
la Gran Guerra. L’un és un magnífic 
il·lustrador i l’altre un modest comp-
table. Plegats, decidits a fer diners 

fàcils,  munten una estafa sobre els 
monuments als morts de la guerra. A 
la França dels anys vint, el projecte es 
converteix en una cosa tan perillosa 
com espectacular.
Escrita i realitzada per Albert Dupon-
tel, la pel·lícula destaca tant pel seu 
estil una mica estrafolari com per la 
qualitat dramàtica (no mancada de 
humor) de la historia que desenvolu-
pa. Visualment atractiva i poderosa, 
Nos vemos allá arriba és una de les 
millors i més sorprenents pel·lícules 
franceses dels darrers anys.

rels culturals. Amb una versemblant 
posada en escena i amb el precís tre-
ball dels intèrprets, la segona pel.lícula 
d’Iram Haq confronta Orient i Occi-

dent.  Amb cruesa i honestetat, la pel.
lícula relata una punyent experiència 
vital i explora els problemes d’un per-
sonatge atrapat entre cultures.

matrícula oberta 
curs 2018 - 2019

Preparació
 Exàmens Cambridge



EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Leo Har-
lem, Alejandro Serrano, Jordi Sánchez, Berto Romero.  
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina que somia 
amb un treball en el món financer. En plena crisi de parella, 
i amb grans deutes, fa una promesa que no pot complir: si el 
seu fill Nico, de 9 anys, treu tot excel·lents, el portarà a unes 
vacances d’estiu inoblidables..

JEAN-FRANÇOIS I EL SENTIT DE LA VIDA
Espanya. Drama. De Sergi Portabella. Amb Max Megías, 
Claudia Vega, Àgata Roca, Pau Durà.
Francesc, un nen solitari de tretze anys, descobreix a l’escola 
un llibre  d’Albert Camus. A partir d’aquest moment es farà 
dir Jean-François i decideix convertir-se en existencialista. 
I voldrà anar a París a trobar a Camus. La seva amiga Llu-
na l’acompanyarà en la seva aventura. Junts emprenen un 
viatge per, amb Camus o sense, descobrir quin és el sentit 
de la vida.

NOS VEMOS ALLA ARRIBA
França. Drama. D´Albert Dupontel. Amb Albert Dupon-
tel, Nahuel Pérez Biscayart, Niels Arestrup
Novembre de 1919. Dos supervivents de les trinxeres, un 
magnífic il·lustrador i l’altre, un modest comptable, munten 
una estafa sobre els monuments als morts de la guerra. A la 
França dels anys vint, el projecte es converteix en una cosa 
tan perillosa com espectacular. Premiada amb 5 César del 
cinema francès..

    LA MONJA
Estats Units. Terror. De Corin Hardy. Amb Taissa Farmiga, 
Demian Bichir, Bonnie Aarons.
 Quan una jove monja és suïcida en una abadia de Romania, 
un sacerdot i una novícia són enviats pel Vaticà per investi-
gar. Arriscant no només les seves pròpies vides sinó la seva 
fe i fins i tot les seves ànimes, s’enfronten a una força malèfi-
ca en forma de monja demoníaca. L’ abadia serà el camp de 
batalla entre els vius i els condemnats..

PREDATOR
USA. Ciència-ficció. De Shane Black. Amb Olivia Munn, 
Boyd Holbrook, Edward James Olmos
 Ara, els caçadors més letals de l’univers són més forts, més 
intel·ligents i més mortals que mai, i s’han millorat genèti-
cament amb ADN d’altres espècies. Quan un nen acciden-
talment desencadena el seu retorn a la Terra, només un grup 
d’ex soldats i una professora de ciències podran evitar, pot-
ser, la fi de la raça humana..

EL VAJE DE NISHA 
Noruega – Alemanya – Suècia.  Dramàtica. D’ Iram 

Haq. Amb Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khan-
na, Rohit Saraf.
 Nisha, una noia de 16 anys, viu a Noruega una doble vida. 
A casa és la perfecta filla pakistanesa, però quan surt amb els 
seus amics es converteix en una noia més occidental. Quan 
el seu pare la enxampa amb el seu xicot al llit, els seus dos 
mons xoquen. Per donar-li una lliçó, els seus pares decidei-
xen enviar-la a Pakistan, on haurà de adaptar-se a aquella 
cultura..

   TEEN TITANS GO!, LA PELICULA
Estats Units. Animació. D’ Aaron Horvath, Peter Rida 
Michail
Quan els Joves Titans s’assabenten que altres superherois de 
DC han realitzat les seves pròpies pel·lícules, aquests cer-
quen trobar en un viatge èpic un director perfecte per al seu 
debut a la gran pantalla. Però un vell enemic té altres idees 
planejades per a ells..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA MONJA 
Dv: 18:00/20.30
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:30/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 18:00

TEEN TITANS GO! 
Ds: 17:30
Dg: 17:30

JEAN-FRANÇOIS I EL SENTIT DE LA 
VIDA (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

1/LA MONJA
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:25/22:35
Ds: 16:00/18:15/20:25/22:35
Dg: 12:45/16:00/18:15/20:25/22:35
Dm: 18:15/22:35
1/LA MONJA (VOSE)
Dm: 20:25

2/ALPHA 
Dv: 18:00/20:10/22:10
Ds: 18:25/20:45/22:55
Dg: 12:10/18:25/20:45/22:55
Dll Dc i Dj: 18:00/20:10
Dm: 20:10
2/ALPHA (VOSE) 
Dm: 18:00
2/MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Dg a Dj: 22:10
2/CAMPEONES 
Ds i Dg: 15:50

3/ TODOS LO SABEN  
Dv Dll a Dj: 17:10/19:45/22:20
Ds: 16:45/19:20/21:55
Dg: 12:20/16:45/19:20/21:55

4/ YUCATAN
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:25
Dg: 13:00/17:00/19:40/22:25

5/ PREDATOR
Dv Dll Dc i Dj: 17:20/19:30/21:50
Ds: 15:40/17:55/20:05/22:20
Dg: 12:00/ 15:40/17:55/20:05/22:20
Dm: 17:20/21:50
5/ PREDATOR (VOSE)
Dm: 19:30

6/ LOS INCREIBLES 2
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/21:00
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 13:30/ 16:30/19:00/21:30
Dm: 21:00
6/ LOS INCREIBLES 2 (VOSE)
Dm: 18:30

7/ CAMPEONES
Dv Dll a Dj: 18:25
7/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv Dll a Dj: 20:50
Ds i Dg: 20:20
7/ MISION IMPOSIBLE DEFAULT
Ds i Dg: 22:15
7/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Ds i Dg: 16:10
7/ I LOVE DOGS
Ds i Dg: 18:05
7/ TEEN TITANS GO!
Dg: 12:15/14:10
7/ MEGALODON
Dv Dll a Dj: 22:45

8/LOS FUTBOLISIMOS 
Dv Dll a Dj: 17:50
Ds: 16:20/18:30
Dg: 12:40/16:20/18:30
8/MEGALODON 
Dv Dll a Dj: 20:00
Ds i Dg: 20:35/22:50
8/MILIONS IMPOSIBLE DEFALUT 
Dv Dll a Dj: 22:15

SALA AUDITORI

PREDATOR
Dv: 18;15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg: 16:15/18:30/20:40

SALA PETITA

LOS INCREIBLES 2
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:45
Dg: 16:30
EL VIAJE DE NISHA
Dv: 20:45
Ds: 21:00
Dg: 18:45/20:45

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA  
Dg: 18:00 
NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA  
Dg: 19:40
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Un goig com aquest els Rolling no l’han tingut mai / 2. Centre històric 
de Civit. A la terra és contorta i a la pissarra quadrada. Posen límits al xerroteig / 3. Faci la 
impressió que recorda algú. Cosí de la gavina en una gàbia errònia / 4. Sovint en excedència. 
De tots els llibres de missa, el més apreciat. Deu dies després de la quarentena / 5. Els més 
aclamats de la plaça. Matà per l’esquena, com un autèntic cavaller / 6. Caram!, també d’esque-
na. L’esperit empresarial sintetitzat en un dibuix / 7. Els edetans la trobaven ben quotidiana. I 
els anglesos el consideren un dels seus / 8. Tros d’escorça terrestre que fa de mal tocar. Esco-
mès, però sempre malament / 9. Cua sense cap. I si no té cap és que pateix d’això / 10. Si en 
Jordà hagués estat barceloní hauria tingut això. Empresa que no firma les cartes / 11. Erecte 
en consonància. No faran pas força, els estats, si es mantenen així / 12. Fuig d’estudi. Unitat 
mínima per a la producció de mató. Desaparegut, com el ball de l’Oliver / 13. Contrafort a la 
vall que el gallec ha alçat amb molta feina. L’únic d’avui que perviurà en el demà.

VERTICALS: 1. L’ocelleta que em parlava. De coure, com l’Stanley el director / 2. Saluda a 
la romana l’Eva a l’ascensor. Començo a matinar pel sud, és clar. Boqueta de pinyó / 3. De 
la documentació llesta per fer ring ring. Tal com està posada el suís serà invertit / 4. Té dues 
veus al sindicat. Síntesi literària en bé de la qualitat. La terra patida / 5. Al setrill i a la platja 
valenciana. El moble de la mà llarga / 6. Li diuen vàcua i superficial perquè vola per lliure. El 
medicament indiscret / 7. No falten a dinar ni a sopar. De les línies que amb igual pluja fan 
sanefes. Un quart de vuit / 8. Ofuscada com una vaca fumada. Malaltia de la gamma dura / 9. 
Barreja de Ricola per guixar a la pissarra. Mapa del tresor / 10. Màxim responsable de l’ho-
micidi. Monjo triomfant amb empèlt de toro brau. Fibla sense tocar vores / 11. Símptomes 
incipients d’oxidació. Artista que del cine en fa, si no bandera, com a minim el pal / 12. Vas 
amunt i avall amb el teu cavall de cartró. I aquesta de la bandera en fa vestit.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Ingredients 
(per a 4 persones)
·Pit de pollastre tallada a meda-
llons 300 g
·Bacó 150 g
·Nata líquida per cuinar 200 ml
·Xampinyons 200 g
·Vinagre de Mòdena concentrat
15 ml
·Sal i pebre al gust
·Formatge Parmesà 15 g

Elaboració
Comencem fregint el bacó 
tallat en porcions a la casso-
la sense oli. Mentre es daura, 
anem filetejant els pits sen-
cers en medallons donant 
talls transversals. Retirem i 
reservem el bacó.

Els trossos de pollastre, els 
cuinem a la cassola amb molt 
poc oli perquè es daurin com 

Pollastre cremós 
amb xampinyons 
al balsàmic i bacó 
cruixent

si estiguessin fent-se a la 
planxa. Mentre laminem els 
xampinyons després d’elimi-
nar amb un drap humit tota 
resta de terra.

Afegim els xampinyons a la 
paella quan el pollastre esti-
gui daurat. Salpebrem abun-
dantment i afegim la nata lí-
quida, deixant que el conjunt 
es cuini durant 10 minuts. 
Afegim una cullerada sopera 
de formatge parmesà i una 
cullerada de vinagre de Mò-
dena concentrat, barrejant bé 
a la salsa en un últim bull.

Decorem amb els trossos 
cruixents de bacó que havíem 
reservat i portem a taula im-
mediatament per gaudir de la 
textura cremosa del pollastre 
amb els xampinyons, la in-
tensitat del gust de la salsa i el 
cruixent del bacó.
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COMENCEM! COMENCEM! 



Setembre
14: Crescenci; Eutimi; Ròsula.

15: Mare de Déu dels Dolors; Nicomedes. 
16: Corneli; Cebrià; Edita.

17: Robert Bel·larmino; Pere d’Arbuès; Ariadna.  
18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene.

19: Gener; Maria de Cervelló 
20: Andreu Kim Taegon; Pau Chong Hasang; Càndia  

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Jaume Bartolí Carol
12è aniversari

Igualada, 13 de setembre de 2018

Els qui t’hem estimat i t’estimem mai t’oblidarem

ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabte passat dia 8 
de setembre, se cele-
brà a les 10 del matí a 

la Capella de Gràcia, la missa 
cantada de la festivitat de la 
Nativitat de la Verge (Que-
ralt, Gràcia, Meritxell, Nú-
ria,…) que fou presidida per 
Mn. Eduard Flores, rector 
«in solidum» de Santa Maria 
d’Igualada. 
Els cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria sota la 
direcció de Coni Torrents, i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents. S’in-
terpretà la missa a sant Martí 
de Tours de Valentí Miserac-
hs. Com a cant d’entrada, l’es-

piritual negre «Des del món»; 
a l’ofertori i a la comunió, 
«Ave Maria» i «Càntic a Ma-
ria» del germà marista Eladio 
Gallego; i com a comiat, els 

La Coral de Santa Maria solemnitzà
la festa de la Nativitat de la Verge

Goigs a Ntra. Sra. de Gràcia, 
col·locada entre les dues tor-
res sobre l’antic portal de la 
Font, d’Agnés Casadesús.

Aquests dies tenen lloc les ins-
cripcions per la catequesi a les 
parròquies d’Igualada, tenint 
present que per a la catequesi 
de preparació per la Primera 
Comunió els infants han de 
fer 2n de primària (mínim) 
i per a la Confirmació de 1r. 
ESO. Aquests són els horaris:
Santa Maria: Per a primer 
i segon curs els dies 18, 19 i 
20 de setembre de les 5 a les 7 

de la tarda, en els locals par-
roquials. Més informació al 
933800040.
Sagrada Família i Mare de 
Déu de Montserrat: Les ins-
cripcions seran del dilluns 17 
al divendres 21 de setembre 
als locals parroquials de la 
Sagrada Família (carretera de 
Manresa 103), de les 6 a 2/4 
de 8 de la tarda; també pels 
infants que volen seguir la ca-

tequesi al barri de Montserrat. 
Més informació al 93803-04-
27. 
Fàtima: Després de la missa 
dominical de les 10 del matí. 
Més informació al 938086062. 
Soledat: Les farem entre el 
dilluns, 17 de setembre i el 
dijous, dia 20, de les 5 a 2/4 
de 7 de la tarda, a l’entrada de 
l’església pel c. del Vidre. Més 
informació al 938030528.

Inscripcions a la catequesi a les 
parròquies d’Igualada

Aquest any s’escau en dissab-
te: el 15 de setembre, i ho se 
celebrarà a l’església parro-
quial de la Mare de Déu de la 
Soledat en la missa vespertina 
de les 7 de la tarda, acompa-
nyats amb el ritme entusiasta 
de cants que ens aporten, in-
cansablement, les germanes 

Ita i Teresa Oliva. Després 
de la celebració litúrgica, ens 
trobarem en els locals parro-
quials, amicalment, i aprofi-
tarem per presentar les obres 
d’il·luminació i pintura del 
nostre temple parroquial, que 
ja treballem per començar-les 
ben aviat.

Festa patronal de la Mare 
de Déu de la Soledat

Dilluns vinent 17 de setembre 
a les 8 del vespre a l’altar Sant 
Crist d’Igualada de la Basílica 
de Santa Maria se celebrarà, 
coincidint en l’aniversari dels 
qui foren afusellats davant 
el cementiri de la Pobla de 

Missa pels màrtirs del 
període 1936-39

Claramunt, com ja és tradi-
ció, l’Eucaristia en record dels 
màrtirs de la persecució religi-
osa del període 1936-39. Des-
prés, a la cripta on reposen les 
despulles de molts d’ells es farà 
una pregària final.



              

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

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-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

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

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

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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 Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 14: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE 15:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 16:  SECANELL
Òdena, 84

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 17:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 18: BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 19: CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 20:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 27/9/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura



                 de JOSEP MANUEL VIVANCOS /  propietari del restaurant 
Samuntà i president de la Confraria de la Vinyala

Divendres, 14 de setembre de 2018

“Els cargols són un menjar 
de caràcter socialitzador”

Soc nascut per casualitat a Sabadell i per voluntat pròpia soc odenenc 
des de fa anys. Estic casat i tinc dos fills, en Josep Manuel que és el gran 
i el cuiner del Samuntà i en David que és el petit i el cap de sala. Estic 
molt il·lusionat amb el restaurant i volem arribar a ser una referència 
a Catalunya. Sempre hem cregut en la cuina de la comarca. El nostre 
cargol és autèntic, com ho són les desconegudes llanegues que es fan a 
l’Anoia. M’agrada donar valor als productes anoiencs.

Què és la Fira de la Vinyala?

És un dels actes odenencs que té més repercussió fora 
de la comarca. Estic segur que esdevindrà una fira de 
referència dins del mon de la cultura popular i la gas-

tronomia catalana. 

Amb tantes varietats de cargols que hi ha, per què la Vinyala?

Perquè és un cargol molt nostre. És molt apreciat al Penedès, al 
Bages i a l’Anoia. El bover és molt apreciat a tot arreu, però la vi-
nyala permet moltes més varietats de plats perquè suporta molt 
bé la cocció. És un cargol per ser cuinat. També es coneix com a 
cargol jueu, cristià, pla....

A l’Anoia només hi ha vinyales?.

No. N’hi ha de totes les varietats i molt bones. Per exemple els 
bovers de l’Anoia són de mida gran i molt molsuts.

S’ha de rentar molt el cargol abans de cuinar-lo?

El que cal fer després de collir –o caçar- als cargols és posar-los en 
un cistell de vímet, donar-los pa sec o farina per menjar i així ells 
solets s’aniran depurant de tot allò que hagin menjat mentre estan 
en llibertat. Després cal rentar-los amb molta cura, ja que la closca 
pot portar tota mena de brutícia. És important fer una prebullida i 
després fer una tria, com fem amb les cloïsses, per eliminar els que 
no estiguin prou be o tinguin la closca tova. 

Quants plats de cargols hi ha?

Amb els bovers hi ha a la llauna, a la petarrellada, a la brutesca.... 

Amb vinyales l’única limitació és la imaginació del cuiner. A Tar-
ragona, per exemple, fan un plat que es diu cargols a l’espineta 
fets amb l’espina de la tonyina i patates que és un plat cuinat amb 
elements senzills però d’un alt valor gastronòmic. 

Com va sorgir la idea de fundar la Confraria de la Vinyala?

Amb un company restaurador, malauradament desaparegut, en 
René de Ca l’Escolà, fórem pioners en fer calçotades a la comarca. 
Els cargols sempre han estat a la carta de tots els restaurants que 
he tingut i buscant calçots pels mercats coincidint amb en René, 
vàrem pensar que podríem introduir els cargols. Conjuntament 
amb un directiu de La Veu, precisament, vàrem començar a re-
unir-nos en una taula rodona per fer cargolades. La iniciativa va 
anar creixent i en congregar cent persones, ens decidírem a fundar 
la confraria que es va presentar públicament en un dinar amb al-
caldes i personalitats de la gastronomia com en Pere Tàpies, Josep 
Mussons o Santi Soteras. Ara ja som 280 membres a la confra-
ria i per a la propera trobada tenim moltes peticions per a ser-
ne membre. La Confraria de la Vinyala s’ha anat construint amb 
molta cura i pensant sempre en la cuina del cargol. Estem oberts 
a col·laborar amb altres confraries gastronòmiques. Ara mateix 
estem en contacte amb una confraria de Tudela, amb Mallorca i, 
naturalment Lleida.

D’on li ve la vocació de la cuina?

Els meus avis paterns eren de Múrcia i excel·lents cuiners que cui-
daven molt la primera matèria. L’àvia materna era andalusa que 
cuidava molt les aromes i si uneixes les bones primeres matèries, 

l’aroma d’Andalusia i la rigorositat i bon fer dels catalans, fas un 
cuina espectacular.

Tota la vida dedicat a la restauració?

Als vint anys vaig començar al Didac de la plaça de les Tortugues 
d’Igualada. Va ser una època fantàstica, va ser un autèntic boom. 
El local tenia molts problemes i el vaig deixar per a adquirir Cal 
Pau Magí... i fins ara.

Ara ja el comencen a portar els seus fills.

Tenim voluntat de seguir creixent com a negoci familiar i millo-
rant constantment en gastronomia. Volem fer-lo un dels millors 
restaurant de Catalunya.

Algú m’ha dit que està pensant en fer la Ruta de la Vinyala.

Pensem en unir el camí que va des de la cruïlla dels municipis 
d’Igualada, Òdena i Vilanova del Camí fins al cogulló de Can 
Torra que és el centre geogràfic de Catalunya. És una ruta on s’hi 
concentren una desena de bons restaurants que podem tenir la 
vinyala a la carta.

Com neix la Fira de la Vinyala?

Va néixer fa vuit anys a partir d’un projecte nascut durant la pri-
mera alcaldia de Francisco Guisado. La primera edició es va fer 
un novembre quan havia canviat l’alcalde i amb molta intervenció 
de l’ajuntament. Des del retorn de Guisado a l’alcaldia –que és un 
cavaller- hi trobem tota la col·laboració que la Fira necessita.

Jaume Singla, @jaumesingla

Els militars solen crear escenaris de distracció, per a tal d’amagar les veritables intencions en les batalles que plantegen. Una operació 
d’aquesta mena és la que alguns diuen que està fent Monbús a la nostra ciutat. Ha aparegut la notícia de que serà un dels esponsors del 
CB Igualada. Seria una bona notícia sinó fos per les moltes crítiques que està rebent pel mal servei que donen els seus autobusos. Així les 
males llengües diuen que la iniciativa no és fruit de la política empresarial en suport d’aquest esport, com també fan a Galícia, sinó ‘les in-
sinuacions’ emanades de les mateixes administracions que els atorguen les concessions, per, probablement, millorar la seva posició en els 
expedients que s’anuncien. Els directius del basquet estan contents, perquè això els ajuda el pressupost, però els usuaris del servei veuen 
aquest ‘rentat d’imatge’ com una plantofada a la cara. Diuen que seguiran exigint que es millorin els vehicles. No tenen inconvenient a 
que es facin operacions de màrqueting, però consideren que mai han de ser en detriment d’un servei, que continua patint deficiències molt 
greus. I es queixen que Monbús pensi menys en els usuaris, que en buscar influències
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