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L’EDITORIAL

No ho oblidarem mai
D illuns es compleix el primer aniversari 

dels fets de l’1 d’octubre. Un dia que no 
oblidarem mai. Pel significat que va tenir 
per la imponent resposta mobilitzadora 

de gran part de la població del país, i també per la 
vergonyosa repressió policial, que, en cas de l’Anoia, 
va tenir exemples patètics a Montmaneu i St. Martí 
Sesgueioles. Compartim 
plenament, en cadascu-
na de les seves lletres, 
el manifest que entitats 
i voluntaris llegiran els 
propers dies en moltes 
poblacions del nostre 
territori. Per damunt de 
tot, com sempre, defen-
sarem la llibertat, la cre-
ació d’un univers nacio-
nal de catalanitat on es 
respecti la nostra llengua 
i cultura, i, sobretot, una Catalunya millor per a les 
generacions de demà. 
Com diu el manifest, l’1 d’octubre ha estat un dels 
moments més transcendents de la història del nos-
tre país; una de les expressions d’apoderament ciu-
tadà, de resistència civil no-violenta i d’exercici de la 
democràcia més importants de la història recent. És 

evident que, per sempre, recordarem aquell dia en 
què vam votar en un referèndum que ho va canviar 
tot. 
Hem estat tots plegats testimonis de la decadent i 
imparable destrucció de les estructures democràti-
ques d’Espanya, que ara tornen a aflorar amb una 
descarada lluita entre els poders estatals després de 

la moció de censu-
ra al president Rajoy. 
Malauradament, hem 
hagut de patir l’apli-
cació injustificable del 
155 i l’obertura d’una 
causa absolutament 
injusta que afecta més 
d’un miler de perso-
nes i, molt especial-
ment, les exiliades i 
les preses polítiques. 
Tots i totes elles són 

avui, més que mai, en el nostre record, per la de-
fensa del respecte que mereixen i com a garants de 
que mantindrem l’esperit del Primer d’Octubre fins 
el dia que es faci la llum.
Sí, i tant que sí, tal dia farà un any que van guanyar 
la democràcia i la llibertat, el dia que tot va canviar. 
I no ho oblidarem mai. 

Defensarem la llibertat, la 
creació d’un univers nacional 
de catalanitat on es respecti 
la nostra llengua i cultura, i, 

sobretot, una Catalunya millor.
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Enrique López, jutge del cas Valtò-
nyc i recusat per la seva afinitat al PP 
en els casos de Gürtel i Bàrcenas, va 
explicar perquè s’havien d’il·legalitzar 
els partits independentistes “Abans 
del 1995 es concebia una associació 
com a il·legal quan, entre més fins, 
perseguís la destrucció de l’ordre jurí-
dic, polític, social o econòmic, o l’atac 
per qualsevol mitjà a la sobirania, a la 
unitat o independència de la Pàtria, a 
la integritat del territori i la seguretat 
nacional. Avui ja no”. 

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, va dir “La poca confiança que 
pogués quedar en la justícia espanyo-
la s’ha trencat definitivament. No hi 
ha seguretat jurídica per als inde-
pendentistes a l’estat espanyol” I ha 

afegit “que les burles i les amenaces 
contra ciutadans es facin des de la ju-
dicatura en un estat democràtic són 
comportaments inacceptables i una 
demostració de l’absència absoluta 
d’imparcialitat que qüestiona els fo-
naments de l’estat de dret.” 

Felipe González, expresident espa-
nyol, va dir “em sembla que els ca-
talans estan més a prop de perdre 
l’autonomia que d’aconseguir la in-
dependència.”

José Maria Aznar, expresident del 
govern i del PP, va dir “No he de de-
manar perdó de res i al PP no hi ha 
hagut caixa B.”

Oskar Matute, diputat de Bildu, li va 
dir “ara resultarà que va veure armes 
de destrucció massiva a cinc mil qui-
lòmetres de distància i no va veure 
sobres amb diner negre al despatx 
del costat”.

María Jesús Montero, ministra 
d’Hisenda, ha revelat que Cris-
tóbal Montoro,   que era el minis-
tre d’aquesta cartera en l’anterior 
Govern de Mariano Rajoy, va dei-
xar un forat de 5.480 milions en el 

pressupost del 2019. “No va dotar 
ni la pujada mínima de les pensions 
l’1,6% el 2018, ni les subvencions al 
transport extrapeninsular, ni el pacte 
d’Estat contra la violència de gènere. 
Si amb aquestes dades vostè creu que 
encara es podria complir l’objectiu de 
dèficit del 2018 només seria a costa de 
retallar altres polítiques als ciutadans.”

Pablo Casado, President del PP, ha 
quedat molt alleujat quan la Fiscalia 
del TS ha recomanat arxivar el seu cas 
dient  “no existeix cap dada que avali, 
ni tan sols de forma indiciaria, que es 
concertés amb el director del Instituto 
de Derecho Público de la URJC, En-
rique Álvarez Conde, per obtenir el 
seu màster de forma fraudulenta. I 
aquesta falta de concert, és el que im-
pedeix imputar-lo per prevaricació” i 
de totes les demés acusacions diu “que 
haurien prescrit”. I aprofiten per re-
nyar a la jutgessa Rodríguez-Medel, 
que instrueix el cas per la resta i havia 
enviat el TS aquest cas per ser aforat, 
dient que “no presenta indicis sufici-
entment consistents, ans el contrari, 
ni aporten un nivell suficient de soli-
desa que permetia aconsellar l’apertu-
ra d’un procediment.”

Ho tornarem 
a fer
Ara fa un any vam viure l’expressió d’apo-
derament ciutadà, de resistència civil no 
violenta i d’exercici de democràcia més 
importants de la història de Catalunya. 
A l’Anoia, com al conjunt de Catalunya, 
les ciutadanes i els ciutadans vàrem de-
fensar els col·legis electorals durant tres 
dies i dues nits. Els vàrem defensar per 
fer possible que cinc milions de catalans 
poguessin dipositar el seu vot en el refe-
rèndum.
Dos milions dues-centes vuitanta-sis mil 
dues-centes disset persones en condici-
ons molt adverses varen dipositar el seu 
vot i la policia va requisar urnes en col·le-
gis on hi podien votar gairebé set-centes 
mil persones més. 
Aquell U d’octubre –i els dos dies prece-
dents- d’ara fa un any, els catalans vàrem 
vèncer l’Estat, exercint el dret a vot i, sen-
se intervenció de cap organisme estatal, 
vàrem fer un acte de sobirania, incontes-
table, legítim i transcendent.
Al carrer, quan ens hem agafat la mà, 
quan hem alçat una pancarta, no hem de-
manat mai què vota qui tenim al costat. 
La força del carrer ha estat tan ferma que 
no solament ha evitat la batalla partidis-
ta sinó que ha estat capaç de fer arribar 
als partits a pactes impensables, que ens 
van dur a declarar la independència. Els 
ciutadans vàrem lliurar als partits polí-
tics que ens representen al Parlament un 
resultat del Referèndum clar, inequívoc i 
legítim per declarar la República catalana 
i tanmateix, la República Catalana no es 
va fer efectiva. 
El 155, la presó, l’exili, la constant vul-
neració de drets fonamentals, el creixent 
nombre de persones repressaliades, però 
també el desacord entre les forces sobira-
nistes sobre l’estratègia i els passos a se-
guir a partir d’aquell moment no n’han 
permès la implementació. Arribar fins al 
referèndum va ser molt difícil, però el que 
ha vingut després encara ho està sent més.
L’èxit d’aquell 1 d’octubre –com el de l’atu-
rada de país del 3, el tancament de fron-
teres del 8 i la declaració d’independència 
del 27 d’octubre- han estat possibles per la 
força de la gent. És va vèncer l’Estat, grà-
cies al treball conjunt, arriscat i organit-
zat de milers de voluntaris anònims, de la 
aportació d’Omnium Cultural, de l’ANC 
i dels comitès de defensa del referèndum 
que posteriorment es varen transformar 
en els actuals CDR. Aquestes estructures 
organitzatives avui continuen vives i tre-
ballant per al reconeixement nacional i 
internacional del Referèndum de l’u d’oc-
tubre.
Una cosa tinc segura, si fa un any, contra 
tot pronòstic, ho vàrem fer, vol dir que 
és possible fer-ho. Ho tornarem a fer.... i 
potser abans del que ells pensen i diuen.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA
@jaumesingla



E l passat dia 19 de setembre va 
sortir publicades les dades de 
l’IDESCAT 2017 referents als 
moviment migratoris a Cata-

lunya. Unes dades molt interessants que 
permeten veure si una comarca creix o de-
creix no només tenint en compte el creixe-
ment natural sinó també tenint en compte 
el creixement migratori provinent d’altres 
parts de Catalunya, de l’Estat i de l’estran-
ger.
Centrant-nos en el Penedès podem obser-
var les següents dades. Trobem tres de les 
quatre comarques de la Vegueria Penedès 
als 6 primers llocs; el Baix Penedès (1), 
l’Alt Penedès (5) i el Garraf (6), l’Anoia 
ocupa la posició (20). Si només tingués-
sim en compte el moviment intern de po-
blació des de la pròpia Catalunya, és a dir 
la població que d’una comarca es desplaça 
a una altra, les comarques de la Vegueria 
Penedès també es situen en el primer llocs.
Si observem l’origen comarcal de la gent 
que ha vingut a viure a les nostres comar-
ques observem la següent tendència. En 
totes quatre comarques penedesenques, el 
primer lloc d’on prové la gent nova arriba-
da és la comarca del Barcelonès, el segon 
el Baix Llobregat (al Baix Penedès, Alt Pe-
nedès i Anoia, al Garraf per poc es situa 
la comarca del Baix Penedès com a origen 
de procedència de la gent nova arribada 
en segona posició), i en tercer lloc trobem 
que a l’Alt Penedès la procedència de la 
gent és del Baix Penedès, al Baix Penedès 
trobem que la gent ve del Tarragonès, al 
Garraf la gent prové del Baix Llobregat, i a 

l’Anoia la gent prové de l’Alt Penedès.
Podem observar doncs, un intens i potent 
procés de metropolització de la Vegueria 
Penedès, doncs a les 4 comarques la pro-
cedència de la gent és de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, i més concretament 
de la part més central. En canvi també 
podem observar com creix i es consolida 
la interacció entre las pròpies comarques 
penedesenques, gent de l’Alt Penedès que 
va a l’Anoia, gent del Baix Penedès que va 
al Garraf, i també és destacable i demostra 
els lligams existents i que cal preservar en-

tre les comarques del Tarragonès i el Baix 
Penedès.
Són dades del 2017, durant el 2018 tenim 
indicis que aquesta dinàmica a continuat, 
però fins que no tinguem les dades no po-
drem confirmar aquesta tendència.
En qualsevol cas sembla que es repeteix 
el patró del tombant de segle passat, quan 
molta gent es desplaçava des de l’Àrea Me-
tropolitana cap a la Vegueria Penedès, amb 
les seves conseqüències que no sempre es 
van monitoritzar. Que no es repeteixin les 
mateixes externalitats negatives.  
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JAUME CASAÑAS, 
@jaumecasanas La Vegueria Penedès es metropolitza

#L’enquesta de la setmana

Creus que Igualada hauria de tenir la plaça 
o carrer 1 d’Octubre?

 Sí 88%  No 12%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 
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JOSEP M. USTRELL

El doctor igualadí ha estat escollit com a nou membre numerari 
de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, una entitat que promou 
valors com la veritat, la ciència i la convivència intercultural.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

DdD CULMINA UNA 
ETAPA DE PROMOCIÓ 
DEL DEBAT A IGUALA-
DA AMB 35 SESSIONS 
EN QUATRE ANYS
Jordi Cuadras

L’espai de debat i reflexió d’Igualada 
DdD (Dimarts de Diàlegs) ha decidit 
culminar quatre anys de promoció del 
coneixement i el pensament crític a 
la ciutat. D’aquesta manera es clou un 
llarg període que va iniciar-se el gener 
del 2014 i l’Ateneu ja en comença a pre-
parar una altra per continuar essent un 
espai on debatre sobre Igualada. Aquest 
fet ve donat per la nova etapa laboral 
que ha obert el coordinador de l’espai, 
el periodista igualadí Jordi Cuadras, 
amb uns horaris que li impedeixen po-
der seguir al capdavant de la iniciativa.
Dimarts de Diàlegs ha organitzat 35 
sessions de debat local amb 35 ponents 
experts, ha tingut 181 convidats a la 
“Fila 0” i un total de 3.200 persones de 
públic. Durant aquests anys s’han trac-
tat una gran varietat de temes (urbanis-
me, cultura, economia, religió, Conca, 
reciclatge, oci, creativitat, vegueries, co-
merç, educació…) amb una pregunta 
com a títol per trobar el màxim nombre 
de respostes a partir de l’aportació dels 
convidats i el públic, que ha tingut un 
gran protagonisme en totes les sessi-
ons. DdD ha entés el debat com l’eina 
per configurar-se una opinió rica feta a 
partir del contrast d’opinions diverses i 
ha tingut sempre el convenciment que 
una reflexió serena i compassada, com 
la que ha proposat durant tot aquest 
temps, és sinònim de ser, individual-
ment i col·lectivament, una mica més 
lliures.
DdD ha estat pioner en ser un espai de 

debat i reflexió que ha unit a persones 
que mai havien compartit un acte pú-
blic a la ciutat i per això ha esdevingut 
un espai transversal que sempre ha 
primat tenir el màxim nombre de veus 
diferents. En aquest sentit, destaquen 
tres exemples de debats que van ser pre-
cursors: la sessió amb els cinc alcaldes 
d’Igualada de la democràcia, el debat 
amb els representants de totes les religi-
ons que hi ha a la ciutat o la sessió on les 
entitats que fan possible la Festa Major 
van debatre el model de la festa. D’altra 
banda, DdD també va organitzar el de-
bat de candidats de les eleccions muni-
cipals del 2015 amb un innovador siste-
ma de marcadors i de plantejament dels 
temes que mai s’havia fet a Igualada.
Per tota la seva trajectòria i per ser un 
espai referent i trencador a la ciutat, Di-
marts de Diàlegs va rebre el Premi Ate-
neus de Catalunya 2016 en l’àmbit de la 
comunicació. El llegat que deixa DdD 
a Igualada queda a la disposició de la 
ciutadania, ja que totes les sessions es 
poden recuperar a la web dimartsdedi-
alegs.cat. En els propers mesos, l’Ateneu 
Igualadí presentarà quin projecte posa 
en marxa per seguir promovent un es-
pai de debat local com ha estat DdD.
L’equip de Dimarts de Diàlegs, format 
per Mireia Claret, Anna Carretero i 
Jordi Cuadras, agraeix amb la màxima 

gratitud la participació de tothom qui 
ha fet possible aquest espai de debat i 
reflexió, ja sigui com a ponent o com a 
públic tot enriquintt el debat sessió rere 
sessió. Des del primer moment, l’objec-
tiu amb el qual va néixer DdD ha sigut 
una realitat: ser un espai creat des de la 
societat civil i per a la societat civil on 
fer-se preguntes i trobar respostes sobre 
Igualada.

AGRAÏMENT
Família Llaverola-Vidal

El pare va ingressar fa uns dies a l ‘hos-
pital d’Igualada i més concretament 
a l’àrea de  pal·liatius, patia una llarga 
malaltia i finalment el passat dia 21 de 
setembre ens va deixar.
Aquest escrit es per agrair el tracte re-
but per part de totes les persones que  
han estat al nostre costat durant aquests 
dies tan difícils de portar. En concret 
de  tots els professionals que formen el 
servei de l’Àrea Sociosanitària “PADES” 
incloent-hi  metges , infermeres/infer-
mers, auxiliars, zeladors i un llarg etç.... 
tots ells fantàstics! I sense oblidar-nos 
de l’associació “AECC” amb els seus 
voluntaris , realitzant una gran tasca al 
acompanyar-nos dia rere dia cap a una 
realitat que en aquest cas va ser la mort 

del nostre pare.
Amb un tracte molt  humà cap  a no-
saltres,  els familiars i al pacient el qual 
cada dia que passava anava minvant les 
seves facultats  i sempre acompanyat de 
molt de carinyo per part de tots ells.
De veritat! Cal estar orgullós del treball 
que realitzen tots aquests professionals 
i que aconsegueixen amb el seu treball 
diari que tan el malalt com la família 
puguin viure aquest moment tan difí-
cil de portar amb molta tranquil·litat i 
serenor.
Moltes gràcies per tot!

MOLTES GRÀCIES
Pere Guixà

El  passat  dia 10   amb els  actes   pro-
gramats  per  commemorar  l’onze de 
Setembre l’Ajuntament de Castellolí va  
tenir  la  bona idea de fer  representar a  
l’església vella l’obra  teatral:  “MORT A 
LES CUNETES”. 
No  parlaré d’aquesta obra tant  colpido-
ra, ja que  ja ho han fet altres  persones 
en  aquest  mateix  setmanari. Només 
volia destacar el detall humà dels autors 
Joan Valentí i Martí Marsal, que poc 
abans de començar l’actuació van voler 
fer un patit homenatge a un dels  perso-
natges de l’obra,  junt amb el Jaume Ollé, 
que era  la meva  mare Teresa  Mabras 
“la Maciana”,  durament castigada pels 
anomenats “nacionals” per ser republi-
cana i catalanista. 
El  Joan Valentí  va  dipositar unes  flors 
a la seva tomba mentre el Martí Marsal 
a l’acordió  interpretava unes petites pe-
ces que a la mare li haguessin agradat 
escoltar. M’emociono ara en escriure 
això, penseu el difícil que va ser aguan-
tar  les  llàgrimes aquells  moments.
Gràcies amics.  Com vosaltres dieu: En-
davant!.
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Informa-te’n a acolliment.gencat.cat

“Vull  
unA FAMÍLIA

d’acollida 
que em FACI 
abraçades 

d’Ós”
TU POTS SER LA FAMÍLIA  

QUE ESTÀ ESPERANT

Sara, 5 anys

Aquesta és la família que espera 
 trobar la Sara, un dels 100 infants  

d’entre 0 i 6 anys que ara mateix 
necessiten ser acollits a Catalunya.

ENTRE TOTS, FEM GRAN L’ACOLLIMENT



Aquests dies llegeixo so-
vint en cartells i pancar-
tes frases com: “Vàrem 

votar”, “Vàrem guanyar”, “Som 
república”.
El poble de Catalunya va sortir 
al carrer aquell 1 d’Octubre per 

exercir el seu dret a decidir. Mai havia vist una mo-
bilització semblant. Es veia la il·lusió als ulls de la 
gent. Sabíem quina era la nostra força com a po-
ble i res va fallar fins al dia de la votació. Varen ser 
inútils tots els esforços de l’estat per impedir-ho. Va 
ser inútil la violència d’uns energúmens contra una 
població que en cap moment es va mostrar violen-
ta. Aquelles imatges de brutalitat gratuïta no s’es-
borraran mai de la nostra memòria. Vàrem votar i 
vàrem guanyar. Però no som república.
No és el moment de tornar a parlar de la persecució 
implacable de l’estat sobre la política catalana. Ho 
sabem prou bé i en patim encara les conseqüències. 
Però si no som república no és només per aquesta 
violència de l’estat. És també perquè no hem sabut 
presentar-nos units enfront d’un poder que ens su-
pera en força. No hi ha hagut  --i no hi ha- unitat 
de criteris. Si els polítics catalans haguessin estat 
capaços de posar els objectius del país per davant 
dels interessos del partit, les coses anirien d’una 
altra manera. Ara l’estat és conscient de la nostra 
feblesa i, malgrat les promeses de diàleg, mai ac-
ceptarà una obvietat tan gran com el fet que el 80 
per cent de la població de Catalunya és partidària 
d’un referèndum. No  s’hi vol arriscar perquè sap 
que el perdria.

Mentrestant, els nostres il·lustres i excelsos polí-
tics discuteixen si són verdes o són madures. De 
què tenen por? No deien que estaven disposats a 
tot –presó inclosa- perquè Catalunya fos lliure? No 
desitjo la sort de cap dels polítics represaliats, però 
és evident que s’ha perdut una ocasió única. Potser 
tardarem molts anys a tornar a tenir un poble de-
cidit a jugar-se la integritat i a sacrificar-se (com ja 
ho va fer) per aconseguir un país lliure. Un poble 
que manté encara l’esperança que un dia no gaire 
llunyà podrà veure acomplerta la seva il·lusió. S’ha 
demostrat aquests dies. La gent ha tornat a sortir al 
carrer. No defalleixen les mostres de rebuig a unes 
actuacions injustes. Potser ara compta més la  con-
vicció que no pas la il·lusió. Però si per una mala 
política tot plegat se’n va en orris, no hi haurà qui 
aixequi la moral d’un poble que sap què vol i sap 
que pot fer-ho. Però per aconseguir-ho cal que els 
polítics tinguin altura de mires. I potser és d’aquí 
d’on plora la criatura. 
No conec els entramats que varen empènyer a fer-
se enrere un cop proclamada la república, però és 
evident que no podem  retirar-nos a casa decebuts 
i derrotats. Per això tampoc no ens podem acon-
tentar celebrant aniversaris passats. Cal mirar al 
futur. Amb decisió. Amb força. Amb empenta. Si 
no avancem, estem perdent terreny. L’adversari és 
poderós i es basa en la força i la mentida. És cert 
que cal lluitar perquè triomfi la veritat i la justícia, 
però sense perdre de vista la meta final. Només així 
aconseguirem ser la república d’un poble lliure. 
Que els arbres no ens amaguin el bosc. 

De què tenen por? No deien que 
estaven disposats a tot –presó inclosa- 

perquè Catalunya fos lliure? 

MÒNICA MORROS
@monicamorros

JOSEP M. CARRERAS

Som república?
Enriqueta Gallinat, històries ocultes

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Enguany, la Fundació Jo-
sep Irla ha fet una aposta 
clara per la recuperació 
de referents femenins de 

les esquerres. Dones que han con-
feccionat la nostra història però 
de les quals no se n’ha parlat. En-

riqueta Gallinat (1909-2006) va ser una d’aques-
tes dones extraordinàries que com tantes altres, 
no ha passat a les memòries del republicanisme. 
És per això que en aquest article recollirem el lle-
gat de la seva persona i tornarem a fer-la prota-
gonista.
Gallinat va viure repúbliques proclamades i en-
derrocades, va viure dictadures i democràcies. 
Les seves lluites van ser diverses i els eixos que les 
guiaven eren el feminisme, la democràcia i el re-
publicanisme. Des dels seus inicis es va endinsar 
en l’alliberament de les dones i del feixisme. 
En aquest sentit i juntament amb altres compa-
nyes van crear la Unió de Dones de Catalunya, 
una associació presidida per la més destacable 
propagandista d’ERC,  Maria Dolors Bargalló 
(1902-1980) i en la qual ella passà a ocupar la se-
cretaria d’agitació i propaganda. Aquesta associ-
ació esdevé d’especial rellevància, ja que permet 
el treball transversal de dones de diferents forces 
polítiques i entitats per una causa comuna que se 
centrava en la transformació del model de socie-
tat del moment.  La tasca d’aquesta associació no 
pot ser menystinguda, assistiren a la Conferència 
Internacional de Dones que es va celebrar a París 
l’any 1938 i varen ser qui per mandat del govern 
català anaren a la capital francesa a demanar aju-
da del govern per la causa republicana. 
Amb l’arribada de l’època fosca que portava el 
franquisme, va haver d’exiliar-se, però lluny de 
quedar-se de braços plegats, va col·laborar amb la 
resistència ajudant a creuar la frontera que divi-
dia França i l’estat espanyol, a persones jueves que 
fugien del nazisme. Aquesta tasca la va portar a 
estar en el punt de mira de la Gestapo i va haver 
de tornar a Barcelona a on va ser empresonada 

durant més d’un any.
Amb la mort del dictador va treballar per fer res-
sorgir ERC, partit en el que va militar més de 70 
anys. En el consell executiu d’aquest va tenir di-
verses responsabilitats i com a vàlua del feminis-
me que era, també va dirigir la secretaria de la 
dona. 
La seva darrera activitat política, encetada a l’edat 
de 90 anys, tornava  a ser un reflex d’allò que les 
dones venen fent al llarg de la història, unir-se al 
marge del color polític, contra un enemic comú: 
el masclisme. Va fundar, amb altres companyes, 
l’associació de Les Dones del 36 amb l’objectiu 
compartit de fer visible una part de la història en 
la qual les dones eren les protagonistes i de la que 
no se’n sentia a parlar. 
És cert que Gallinat va rebre la Creu de Sant Jordi 
i la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona però 
com tantes altres és una figura poc reivindicada 
i recordada. Duu a terme una revisió de les pà-
gines de la història, va més enllà d’una qüestió de 
justícia impulsada des del feminisme. Es tracta 
d’aportar més rigor científic a tot allò que donem 
per conegut i que personatges com l’Enriqueta 
ens mostren que ens queda molt per conèixer. 
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Concentració a l’Ateneu Igualadí, la tarda de l’1 d’octubre de 2017.

Igualada i l’Anoia recorden amb molts actes els fets de l’1-O
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ateneu Igualadí serà 
l’escenari, dilluns vinent 
1 d’octubre, dels actes 

de commemoració del primer 
aniversari de la celebració del 
referèndum sobre la indepen-
dència de Catalunya, organit-
zats per un grup de voluntaris 
que van participar en l’organit-
zació dels comicis referendaris 
a Igualada, amb el suport de 
l’entitat igualadina. 
Fou, precisament, l’Ateneu 
Igualadí, l’escenari d’un dels 
capítols emblemàtics de la his-
tòrica jornada de l’1-O quan, 
davant l’amenaça de l’atac de 
les forces policials espanyoles 
que s’apropaven a la capital de 
l’Anoia després d’haver desple-
gat la seva violència als muni-
cipis de les comarques veïnes 
i alguns anoiencs com Sant 
Martí Sesgueioles per evitar 
la celebració del referèndum, 
es van traslladar totes les ur-
nes repartides a la trentena de 
col·legis electorals a l’edifici 
de l’Ateneu Igualadí, on van 
ser custodiades per centenars 
d’igualadins.
Els actes començaran a 2/4 de 
8 del vespre, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, amb un parlament 
a càrrec del periodista i  escrip-
tor Francesc Canosa. Seguida-
ment, es descobrirà una placa 
commemorativa de l’1 d’octu-
bre, amb la participació dels 
Moixiganguers d’Igualada.
A 1/4 de 9, el cantautor va-
lencià Pau Alabajos oferirà un 
recital musical, preàmbul dels 
missatges adreçats pels presos 
polítics i exiliats. Seguidament 
es projectarà el vídeo comme-
moratiu de l’1 d’octubre a Igua-
lada. En el transcurs de l’acte es 
farà la petició per dedicar un 
espai de memòria de l’1d’octu-
bre a la ciutat. La commemora-

ció finalitzarà, a 2/4 de 10 de la 
nit, amb l’actuació de les corals 
igualadines. L’acte serà conduït 
pel periodista igualadí Xavier 
Dàvila.

Més actes a Igualada i a molts 
pobles de l’Anoia
No seran aquests els únics ac-
tes que es faran en el nostre 
territori. A Igualada mateix 
n’hi ha previstos molts més, i a 
la comarca en molts municipis 
s’han organitzat activitats, la 
majoria -però no totes- recolli-
des a 1octubre2018.cat. 

CONCA D’ÒDENA
Igualada
Diumenge 30 de setembre
A les 21.00 h (de l’Ateneu al Fo-
ment): cercavila i encartellada.
Dilluns 1 d’octubre
A les 19.30 h, a l’Ateneu: Hi 
vam ser! Acte de commemora-
ció de l’1-O.
A les 21.30 h: Marxa “Som Re-
pública” (caminada de l’Ateneu 
al Foment).
A les 22.00 h, al Foment: Sopar 
“Som República”.
Dimecres 3 d’octubre
A les 19.30 h, a la Biblioteca: 
presentació del llibre «Més 
operació urnes» amb Laia Vi-
cens. Presentat per Marina 
Llansana.
Dijous 4 d’octubre
A les 19.30 h, a l’Ateneu, pro-
jecció del documental «1-O».
Divendres 5 d’octubre
A les 19.30 h, al Foment: pre-
sentació del setmanari «La 
República» amb Carles Ribera 
(director). Presentat per Laura 
Farreras.
Durant tot el mes d’octubre, al 
Teatre de l’Aurora, exposició 
Presos polítics a l’Espanya con-
temporània. Reproducció de 
l’obra de Santiago Sierra.
Vilanova del Camí
Diumenge 30 de setembre

A les 7 de la tarda, conversa 
amb la periodista igualadi-
na Laia Vicens, coautora amb 
Xavi Tedó del llibre Operació 
urnes, i amb l’igualadí Joan 
Mangues, militant de les JERC. 
Sta. M.  Montbui
Diumenge 30 de setembre
A les 7, a l’IES Montbui, pro-
jecció del documental sobre 
l’1-O i col.loqui.
La Pobla de Claramunt
Diumenge 30 de setembre
A les 10 del matí, xocolata-
da amb coques d’aportacions 
de famílies, taller de creació i 
decoració de postals i creació 
d’un mural. A les 2 dinar de 
carmanyola i a les 6 de la tarda, 
fotografia conjunta del mural i 
cloenda de la jornada. Al parc 
de Sant Procopi.
Dilluns 1 d’octubre
A les 7 de la tarda, a la plaça 1 
d’octubre, lectura del manifest 
i lliurament de la plaça com-
memorativa a l’Ajuntament. 
Recreació simbòlica del refe-
rèndum de l’1-O 2017.
Castellolí
Dilluns 1 d’octubre
A les 7 a  La Cooperativa. But-
lletes per escriure les vivències 
personals del 1-O. Es guarda-
ran en una urna i es farà un 
llibre que reculli la jornada a 
Castellolí. A les 8 inauguració 
del carrer 1 d’octubre i la Coral 
d’Aulí cantarà el Cant dels Se-
gadors. Sopar popular per a 
tothom.  
Jorba
Diumenge 30 de setembre
A les 7, davant l’escola, “Parau-
les i Imatges” de l’1-O.
L’Espelt
Dissabte 29 de setembre
A les 7 de la tarda pintada d’un 
mural commemoratiu.. A les 8 
del vespre, projecció del docu-
mental “La revolta de l’1” amb 
imatges inèdites. Cap a les 10 
del vespre, Sopar Groc. 

ANOIA SUD
Capellades
Diumenge 30 de setembre
A les 7 de la tarda, xerrada a 
Cal Ponet de la periodista Elba 
Mansilla i l’exdiputat al Parla-
ment, Joan Garriga.
Dilluns 1 d’octubre
A les 7 de la tarda, cassolada 
que acabarà davant Cal Ponet, 
per la inauguració de la plaça 1 
d’octubre.
Sota l’organització del Comitè 
de Defensa de la República, es 
proposen pel cap de setmana 
activitats diverses amb sopar, 
dormir, esmorzar, mural, ex-
posició i concert vermut.
El Bruc
Dilluns 1 d’octubre
De 18 a 21 h, a l’escola, projec-
ció de fotos i inauguració del 
carrer 1 d’octubre. Recompte 
de vots de record.
Piera
Dilluns 1 d’octubre
A les 7, al Casal per a Joves i 
Grans. Exposició fotogràfica, 
documental d’imatges, lectura 
del manifest, desitjos i cant dels 
Segadors.
Hostalets de Pierola
Diumenge 30 de setembre
De 10 a 12, xocolatada i manu-
alitats. A les 8 del vespre, sopar 
popular amb visionat d’imat-
ges de l’1-O.
Dilluns 1 d’octubre
A les 8, inauguració de la placa 
d’homenatge a la plaça de Cal 
Figueres.
La Llacuna
Diumenge 30 de setembre
A les 2, lectura del manifest 
i dinar de carmanyola. Plaça 
Major.

ALTA ANOIA
Calaf
Diumenge 30 de setembre
A les 11, a la sala d’actes mu-
nicipal, taula rodona “alcaldes 
i alcaldesses de l’Alta Segarra” i 
presentació del llibre “1-O, un 
dia mil emocions”, que recull la 

jornada a l’Alta Segarra. Des-
prés performance “Arrels de 
la República” i dinar popular 
amb una projecció continu-
ada de diversos documentals 
d’1-O. 
A les 17.40 descoberta del mu-
ral “El mandat de l’1-O”.
Pujalt
Divendres, 28 de setembre
A 2/4 de 7, presentació del lli-
bre “Pujalt i la base d’instruc-
ció del XVIII cos d’exèrcit”. 
Una hora més tard, projecció: 
13 dies d’octubre. 
A les 9 del vespre, inaugura-
ció de la Plaça 1-O i projecció 
del documental “Tossuda-
ment alçats”. Concert amb els 
Trenkaband i VentEndis. 
Castellfollit de Riubregós
Dissabte, 29 de setembre
A 2/4 d’11 del matí, xocolata-
da popular, obertura de l’acte 
amb Jordi Pessarrodona, se-
guiran Vivències dels habi-
tants de Castellfollit i concert 
del cantautor Albert Fibla.
Prats de Rei
Dissabte, 29 de setembre
A les 7 de la tarda, al Ravalet, 
xerrada l’1-O un any després, 
amb Núria Vinyals. Seguida-
ment “Vam votar”, vivènci-
es d’aquell dia; havent sopat 
concert amb la Isabel i el Gui-
llem.

St. M. Sesgueioles
Dilluns 1 d’octubre
A 2/4 de 8 de la tarda, exposi-
ció de fotografies de l’1-O de 
Xavi Calvet i Stan de Zoysa.
A 2/4 de 9 del vespre, canvi de 
nom del c/ Marinada pel c/ 1 
d’octubre. La vetllada acabarà 
amb un sopar. El centre dels 
actes serà La Fàbrica.
Dissabte 6 d’octubre
A 2/4 de 8 de la tarda, xerrada 
amb Ramir de Porrata-Dòria, 
empresari i economista, i a 
les 9 del vespre, sopar. Aquest 
dia també es podrà veure l’ex-
posició de fotos de l’1-O.Imatge de la càrrega de la Guàrdia Civil a Sant Martí Sesgueioles.



Les obres inclouen una 
nova rotonda al final 
del carrer St. Josep, i 
l’ampliació de la del 
carrer Lleida, per la 
qual caldrà tallar la 

circulació 9 dies

La setmana que ve comencen les obres a l’entorn del futur 
supermercat Bon Preu, que duraran fins a 4 mesos
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Més de 8000 joves participen 
cada any en les activitats que 
Rotary organitza en l’àmbit 
mundial. A Igualada, des de 
1991 es fa el Summer Camp 
Catalunya Art&Natura amb 
grups de 14/15 joves, de 18 a 22 
anys, procedents dels cinc con-
tinents. Uns 400 joves hi han 
participat els darrers 26 anys.
Aquest estiu 12 nois i noies de 
Taiwan, Índia, Turquia, Israel, 
Croàcia, Txèquia, Eslovàquia, 
Polònia s’han emportat la mot-

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La setmana vinent co-
mençaran les obres a 
l’avinguda Catalunya 

que finançarà el grup comer-
cial Bon Preu, que construi-
rà un hipermercat a l’antiga 
Vives Vidal. Aquestes obres, 
que canviaran totalment la 
fesomia de l’avinguda entre 
els carrers França i Itàlia,  són 
possibles com a contrapartida 
de l’empresa pel canvi de qua-
lificació urbanística a la que, 
fins fa poc, era només zona 
industrial. Les obres tenen un 
pressupost d’1,8 milions.

Quatre mesos d’obres i talls 
intermitents 
El tinent d’alcalde Jordi Pont 
avançava aquesta setmana 
que mentre durin els treballs 
“l’avinguda Catalunya mai es 
tallarà del tot a la circulació, es 
mirarà que hi hagi com a mí-
nim un carril per cada sentit”. 
La setmana passada es va pro-
duir una reunió amb l’empresa 
Bon Preu, la Policia Local, tèc-
nics municipals i l’Ajuntament 
per a parlar del dispositiu que 
caldrà fer per a minorar el mà-
xim possible les molèsties als 
conductors i veïns. 

El que sí que es tallarà del tot 
és la rotonda existent a l’altura 

del carrer Lleida, que acabarà 
essent tan gran com la del Ca-
naletas. “Per a treballar-hi s’ha 
de tallar del tot la circulació, i 
es prefereix fer-ho tot de cop. 
Per això durant 9 dies seguits 
per allí no s’hi podrà circular. 
Serà tota una setmana labora-
ble més dos caps de setmana”. 
Encara no se sap, però, quan 
es produirà aquest tall de cir-
culació.

El projecte també contempla 
la construcció d’una altra ro-
tonda a l’altura del carrer Sant 
Josep, una mica més petita. 
També s’eixampla la vorera en-
tre els carrers Sant Josep i Llei-
da, i la nova secció de l’avingu-
da Catalunya, que tindrà, com 
ara, dos carrils per cada sentit 
de circulació però amb una 
mitjana a la part central.
També es pot observar en el 
projecte una clara millora 
del “carrer” que ara mateix 
connecta l’avinguda Mestre 
Montaner amb l’avinguda 
Barcelona, entre el Caprabo 

i l’acadèmia Igualada amb 
l’antiga Colom Bisbal i Vivesa. 
Aquesta via passarà a tenir dos 
carrils. 
Venint de la rotonda petita 
cap a la gran, hi haurà tam-
bé un túnel d’entrada al futur 
hipermercat.
Mentrestant, ja han comen-
çat els treballs d’enderroc i 
adequació del que ha de ser 
la zona comercial Bon Preu 
Esclat, que inclourà també un 
ampli aparcament -a l’aire lliu-
re i soterrat- i una benzinera. 
L’empresa ja compta amb tots 
els permisos necessaris.

L’Ajuntament, sobre com triar el futur 
model de gestió de l’aigua: “Els 
referèndums no serveixen per a tot”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D avant la convocatòria 
d’una manifestació a 
Igualada sota els le-

mes Mulla’t per l’aigua pública 
i L’aigua és un bé comú, no un 
negoci, prevista per al 27 d’oc-
tubre, el govern municipal ha 
volgut aquesta setmana aclarir 
una mica la seva posició.  
El portaveu del govern, Jor-
di Pont, ha explicat que “no 
ens movem ni un milímetre 
en el nostre posicionament. 
En part estem d’acord amb el 
lema d’aquesta convocatòria, 
perque compartim que la go-
vernança de l’aigua hagi de ser 
pública, perque ho diu la llei, 
però el tema de la gestió és 
una altra història”.
Pont ha afegit que “nosaltres 
hem iniciat els tràmits per a 
municipalitzar el servei de l’ai-
gua, ja que durant cent anys 
aquí això no s’ha fet. La llei ho 

obliga clarament i nosaltres el 
que farem serà adequar-nos a 
la normativa. Després ja s’es-
tudiarà el model de gestió”.

Servei, qualitat i preu
En qualsevol cas, Pont deixava 
clar que “d’èxits i fracassos en 
qualsevol dels models possi-
bles n’hi ha per triar i reme-
nar. El no podrem fer mai és 
posar en risc el servei, qualitat 
i preu de l’aigua”. Si bé Aigua 
és Vida, convocant de la mani-
festació i impulsora del debat 
a tot el país, demana que si-
gui la població la que triï quin 
model de gestió voldrà per al 
servei d’aigua,  a través d’un 
referèndum, Pont té clar que 
“els referèndums no serveixen 
per a tot, no hi ha una solució 
màgica”. 
Recordem que diverses enti-
tats de la comarca de l’Anoia 
s’han unit per convocar una 
manifestació d’abast comar-

cal perquè la ciutadania i els 
partits polítics es mullin per 
la gestió pública de l’aigua. 
La manifestació, que tindrà 
lloc a Igualada el dissabte 
27 d’octubre a la tarda, co-
mençarà a la Plaça del Rei 
a les 18.30h i finalitzarà a la 
Plaça de l’Ajuntament. Les 
entitats convoquen a la ciu-
tadania d’Igualada, Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt, municipis on la gestió 
es du a terme de manera
irregular perquè no hi ha 
contracte de concessió, i tam-
bé a la ciutadania de Piera i 
Masquefa, on el contracte de 
concessió acaba el 2022. Així 
mateix, les entitats convocants 
també convidem a tota la ciu-
tadania de la resta de munici-
pis de la comarca de l’Anoia a 
sumar-s’hi.
També s’ha fet una crida a di-
verses entitats similars del país 
a sumar-se a la manifestació.

400 joves han conegut 
Igualada gràcies a Rotary

xilla plena d’aquestes experi-
ències igualadines. Vuit joves 
del Anoia també han pogut 
gaudir del programa, tres d’ells 
guanyadors dels premis de re-
cerca que convoca el Campus 
d’Igualada. Divendres 21, com 
cada any el Rotary Club Igua-
lada, ha organitzat la Festa de 
la Joventut al Restaurant Kubb. 
Ens han explicat les seves ex-
periències a Suïssa, Egipte, 
Dinamarca, Lituània, Turquia, 
Eslovènia i Txèquia.
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ERC diu que la baixada 
de l’IBI serà de 6€ de 

mitjana, “el que costen 
un parell d’entrepans”

Gràfic distribuït per ERC per minimitzar la baixada del rebut de l’IBI.

El PDeCAT canvia la 
seu i marxa del carrer 
Capellades cap a 
l’avinguda Barcelona

El PDeCAT es queda sol en l’aprovació 
del darrer pressupost del mandat municipal

Després de tres dècades llar-
gues al carrer Capellades, a 
l’edifici conegut com “la Pine-
da”, el PDeCAT -antiga Con-
vergència- canviarà aviat de 
seu. En les properes setmanes 
el partit nacionalista passarà 
a ubicar-se a l’avinguda Bar-
celona xamfrà amb el carrer 
Òdena, en un local on hi havia  
una sucursal de CaixaBank.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal del mes 
de setembre a l’Ajun-
tament ha donat llum 

verda al pressupost de la cor-
poració i a les ordenances fis-
cals per a l’any 2019. Aquests 
dos punts de l’ordre del dia han 
centrat el debat de la sessió i 
s’han acabat aprovant amb els 
vots favorables del govern –
PDeCAT– i els vots contraris 
de tots els grups de l’oposició 
–ERC, PSC, CUP, DI i PP–.
Tal i com ja vam explicar a 
la passada edició, el pressu-
post contempla 59,5 milions 
i, a més, 10’4 milions pel que 
fa al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada. En l’exposició de la 
proposta, la regidora d’Hisen-
da, Montse Duch, ha destacat 
que “es preveu un important 
esforç inversor de 8’4 milions 
d’euros” per a la millora de di-
ferents equipaments esportius, 
cívics, culturals i educatius, 
de l’entorn i la via pública als 
barris de la ciutat o del polí-
gon industrial, entre altres. Ha 
recordat també que “en l’àmbit 
fiscal, hem plantejat el descens 
en 5 punts del tipus impositiu 
de l’IBI, del 0,90 al 0,85, fet que 
implicarà a la pràctica una re-
baixa d’un 1% de mitjana en els 
rebuts per aquest impost l’any 
2019”. Pel que fa a la previsió de 
tancament de deute consolidat, 
Duch ha avançat que “esperem 
acabar l’any 2019 amb un deute 
viu de 37’9 milions d’euros, fet 
que representarà un 68,1% de 
deute sobre els ingressos cor-
rents liquidats”.
Pel que fa a les taxes, s’incre-
mentaran un 2,9% equivalent 
a l’IPC interanual entre el juliol 
de 2017 i el juny de 2018. I, pel 
que fa a la resta d’impostos de 
competència municipal –l’Im-
post de l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Ur-
bana (IIVTNU), l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), 
l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) 
i l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica (IVTM)– no 
es preveu cap increment de ti-
pus. En aquest darrer impost, 
però, s’introduirà una nova bo-
nificació del 75% per vehicles 
ECO o amb emissions zero i 
una exempció del 100% durant 
un període d’estacionament 
d’una hora i mitja a les zones 
blaves de la ciutat.  

Semàfors en verd
L’alcalde Marc Castells ha ex-

La CUP convoca per 
demà dissabte una 
assemblea oberta per 
parlar del país, amb 
Carles Riera

Igualada acollirà, aquest dis-
sabte 29 de setembre al Centre 
Cívic del barri de Fàtima a les 
10:30h, l’assemblea territori-
al oberta que s’emmarca dins 
del procés participatiu iniciat 
per la CUP arreu del territori. 
Aquestes assemblees són ober-
tes a tota la població i tenen per 
objectiu traslladar els debats 
estratègics fora dels despatxos 
un any després dels fets de la 
tardor passada. L’Assemblea 
oberta comptarà amb la pre-
sència de Laia Estrada, mem-
bre del secretariat nacional, i el 
diputat cupaire al Parlament de 
Catalunya Carles Riera.
En els debats, es parlaran temes 
com la verticalitat i opacitat en 
la presa de decisions per part 
dels partits de l’independentis-
me hegemònic, la renuncia a 
desobeir la legalitat espanyola 
per part de les institucions o la 
gestió neoliberal i empitjora-
ment de les condicions de vida 
de les classes populars, així 
com aprofundir en l’anàlisi de 
l’octubre del 2017 i en tot allò 
que va fallar.
Davant del nou cicle polític 
marcat per la repressió i per 
la desorientació -segons diu la 
CUP- del govern de la Genera-
litat i del Parlament, els cupai-
res recorren el territori per tal 
d’abordar les línies estratègi-
ques de la formació en el con-
text actual i escoltar la visió de 
la gent per donar-li una pers-
pectiva transversal a aquest 
nou cicle polític que comença.
Per aquest motiu, la CUP con-
voca “a tota la gent inquieta per 
la repressió i per la inacció del 
govern i dels partits, per com-
partir crítiques, idees i pro-
postes per donar la volta a la 
situació, seguint l’esperit de l’1 
d’octubre i de l’11 de setembre”. 

plicat que “al 2011, quan el 
grup municipal del PDeCAT 
va assumir el govern, la  situ-
ació de les finances municipals 
era molt greu, amb tots els 
semàfors en vermell: resultat 
pressupostari i romanent de 
tresoreria ajustats, i el deute viu 
molt alt. Ara ja podem dir que 
estan tots en verd gràcies als 
criteris de bon govern adoptats 
des del primer dia”.
Per a exemplificar aquesta afir-
mació, Castells afegeix que “cal 
fixar-se en l’evolució dels inte-
ressos. L’any 2.012 es pagaven 
uns interessos pels préstecs de 
1.897.000€ i aquest any 2019 
està previst que a l’Ajuntament 
se’n paguin 589.000, una xifra 
significativament menor. Un 
altre indicador de la bona salut 
i bona gestió d’aquest Ajun-
tament és l’evolució del deute 
viu, que continua baixant. El 
2.012 estava al voltant dels 60 
milions a finals del 2019 estarà 
en 37.950.000€”.

ERC aigualeix el discurs del 
govern per la baixada de l’IBI
Com que mai plou al gust de 
tothom, Esquerra va afanyar-se 
a distribuir un gràfic on vol de-
mostrar que Igualada  “és la 
ciutat mitjana amb els impos-
tos més cars de Catalunya”. 
ERC assegura que “el govern 
torna a intentar enganyar als 
ciutadans dient que abaixa un 
5% l’IBI, però realment la bai-
xada només serà d’un 1%, o 
sigui uns 6€ de mitjana”, una 
quantitat “irrisòria” que inten-
ten “maquillar després d’apujar 

l’IBI 684.000 euros en els úl-
tims 3 anys, i ho atribueixen a 
“una estratègia electoralista” 
atès que hi ha eleccions el pro-
per 26 de maig. 
Des d’Esquerra expliquen 
que “és cert que es baixa el ti-
pus impositiu del 0.90 al 0.85 
però puja la base, i per tant ens 
quedem pràcticament igual. Ni 
molt menys és l’IBI més baix 
dels últims 20 anys, per com-
provar-ho només cal que algú 
agafi un rebut de fa anys i veurà 
que no és així”.
Segons els republicans “aques-
ta rebaixa de 6€ respecte l’any 
anterior es deu només a la pro-
ximitat de les eleccions muni-
cipals com a acte electoralista, 
i ironitzen recordant que “els 
6€ estalviats equivalen més o 
menys a 2 entrepans”. I sense 
beguda.

Cap gran inversió de fora
Jordi Riba, del PSC, soci del 
govern en el pressupost de 
2016 i 2017, també va criticar 
l’augment de l’IBI durant tot el 
mandat, alhora que va notar en 
falta la revisió del POUM i la 
continuació del concurs d’ide-
es al barri del Rec, mentre que 
Albert Mateu (CUP) recordava 
que “no hi ha hagut cap gran 
inversió externa a la ciutat, no 
hem arreglat res més enllà de 
millorar com ho ha fet també 
el país, i això que ara tenim de 
consellera a l’Àngels Chacón”. 
Per la seva banda, Joan Agra-
munt (PP), que també va do-

nar suport al pressupost de 
2017, va considerar els núme-
ros pel 2019 “proporcionats” i 
va demanar al govern munici-
pal “més ambició”.

Inversions o manteniments?
El grup municipal de Decidim 
ha criticat el “descens irriso-
ri de l’IBI”, però també els 8,7 
milions d’euros en inversions 
que s’inclouen, perquè corres-
ponen bàsicament a “manteni-
ments ordinaris”. La platafor-
ma de confluència d’esquerres 
acusa el govern convergent de 
“venedors de fum”, a la vegada 
que, un altre cop, troba a faltar 
un debat polític seriós previ, la 
incorporació de la tarifació so-
cial i una visió més ambiciosa i 
de futur per a la ciutat.
Per al regidor Dario Castañé 
es tracta de partides “venudes 
pel govern” com inversions 
quan són manteniments ne-
cessaris: 100.000€ destinats a 
manteniment de les escoles; 
580.000€ per a redacció de 
projectes; 400.000€ en asfal-
tats; i 375.000€ en obres, en 
genèric, de millora als barris. 
Alhora Castañé no entén “com 
el govern actual tanca la porta 
a propostes que haurien supo-
sat un impacte positiu, com la 
tarifació progressiva, una idea 
tant “revolucionària” que fins i 
tot ajuntaments convergents la 
porten a terme, i tant “compli-
cada” com que cadascú pagui 
els serveis públics en funció de 
la seva capacitat econòmica”.



Unió de Pagesos de-
nuncia les “immatricu-
lacions” de l’Església, 
un sistema dels temps 
de Franco que segueix 

utilitzant en propietats 
com ermites, però tam-
bé finques, cementiris 

sencers o pisos

Daniel Roig -amb la camisa fosca- nou president del Partit 
Demòcrata a Igualada, amb bona part del nou equip.

La CUP proposa crear 
una nova escola pública 
al centre d’Igualada

L’enginyer Daniel Roig, nou 
president del PDeCAT a Igualada
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La CUP ha fet públiques les 
seves propostes en matèria 
d’educació mitjançant una festa 
infantil celebrada el passat di-
vendres a la Plaça Pius XII. En 
un fulletó distribuït al llarg de 
la tarda, els cupaires han mani-
festat “la necessitat d’impulsar 
un nou centre d’educació pú-
blica al centre de la ciutat que 
cobreixi les etapes de preinfan-
til, infantil i primària, per tal 
d’augmentar l’oferta i acostar 
l’educació pública a les famílies 
que ara la tenen lluny”. 
Els cupaires plantegen la pos-
sibilitat d’explorar el canvi de 
titularitat d’alguna escola exis-
tent, però sigui així o a través 
de nova construcció, n’emfa-
titzen la ubicació: que l’escola 
es trobi ubicada al centre de la 
ciutat, ja que actualment “els 
centres públics no segueixen 
una distribució territorial ho-
mogènia, sinó que la majoria 
es troben als extrems de la ciu-
tat, fet que en dificulta l’accés”.
Els regidors Mateu i Pedraza 
han manifestat que la situació 
d’Igualada en quant a oferta 
pública és “del tot ànomala”: 5 
centres d’educació infantil i pri-
mària per 9 de titularitat priva-
da. “Contrasta fortament amb 
el fet que a Catalunya més del 
60% de places de primària són 
públiques, però observem que 
les preferències igualadines es-
tan canviant darrerament”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Unió de Pagesos (UP) 
denuncia que el Bis-
bat de Vic -també el 

de Solsona- ha immatriculat 
en els últims anys en els regis-
tres de la propietat prop de 430 
patrimonis a les comarques 
del Bages, l’Anoia i el Bergue-
dà, entre els quals 203 ermites, 
esglésies i capelles, 52 cases 
rectorals i rectories, 95 ter-
renys i finques, 50 cementiris, 
a més d’horts, coberts i alguns 
habitatges. Unes 200 imma-
triculacions, del que consta al 
sindicat, es van realitzar entre 
el 2014 i el 2015. El sindicat ja 
va anunciar a l’abril, quan va 
tenir coneixement dels primers 
casos d’immatriculacions al 
Bages, que n’informaria quan 
disposés de dades. En el cas de 
l’Anoia, segons ha pogut saber 
La Veu, hi ha registrades fins 
a 140 propietats que han estat 
“immatriculades”. 
UP ha explicat en roda de 
premsa que denunciarà aques-
tes actuacions al Parlament, en 
la compareixença a la Comis-
sió de Justícia a l’octubre. La 
decisió de la compareixença 
del sindicat va sorgir arran de 
la reunió que va mantenir, a 
iniciativa d’Unió de Pagesos, 
amb els portaveus dels grups 
Junts per Catalunya, Esquerra 
Republicana, Ciutadans i Ca-
talunya en Comú Podem, en la 
qual els va traslladar la infor-
mació sobre aquestes actuaci-
ons dels bisbats.
El sindicat va demanar als 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Assemblea local del 
PDeCAT Igualada ce-
lebrada el passat dijous 

20 de setembre va escollir a 
en Daniel Roig Iglesias com 
a nou President, agafant el re-
lleu de la fins ara Presidenta 
Àngels Chacón.
Roig, enginyer industrial, na-
tural d’Igualada, és associat al 
Partit Demòcrata Català des 
del Congrés Fundacional i 
membre del comitè comarcal 
del PDeCAT Anoia.
La candidatura presentada 
respon a la necessitat de re-
novació de la presidència i 
de l’equip del comitè local, 

que s’ha composat únicament 
d’associats sense cap càrrec 
públic, amb la voluntat ex-
plicita de donar el protago-
nisme a l’associat i establir 
una relació més efectiva de 
suport entre partit i equip 

de govern. El nou comitè in-
corpora nous perfils, a hora 
que manté els vincles amb 
membres de l’anterior comi-
tè, formant un equip ampli 
i representatiu dels associats 
del partit.

grups que instessin el Minis-
teri de Justícia a sol·licitar als 
registres de la propietat les no-
tes simples de totes les imma-
triculacions fetes per l’Església 
a Catalunya a través de l’article 
206 de la Llei Hipotecària en 
els últims 25 anys. El sindicat 
també va sol·licitar als grups 
suport per proposar als ajunta-
ments l’aprovació d’una moció 
contra les immatriculacions i 
en defensa dels béns patrimo-
nials.
A la Comissió de Justícia 
prevista a l’octubre també hi 
participaran membres de la 
Plataforma de Defensa del Pa-
trimoni Navarrès i de la Coor-
dinadora Estatal Recuperando, 
entitats que representen afec-
tats per immatriculacions a 
Navarra i a la resta de l’Estat. 
Unió de Pagesos va mantenir 
una reunió a Barcelona amb 
l’entitat el 12 de setembre per 
informar-se del treball que du 
a terme aquesta en defensa dels 
afectats.

Unió de Pagesos considera po-
sitiu l’anunci del Govern esta-
tal el 21 d’agost de publicar una 
llista del béns immatriculats, 
en compliment de l’acord de la 
Comissió de Justícia del Con-
grés, però la llista és insuficient. 
Per tenir informació de l’abast 
dels patrimonis immatriculats 
cal disposar de notes simples 
informatives dels registres de 
la propietat, ja que cal conèixer 
la data de la immatriculació, 
l’autoritat que la va fer, el titu-
lar actual (bisbat o parròquia 
local) i la descripció dels béns 
(església, casa rectoral, hort, 
solar, terreny i cementiri).

Joan Vidal: “Enviarem el que 
tenim als ajuntaments”
El coordinador d’UP a l’Anoia, 
el tousenc Joan Vidal, ha expli-
cat que “a l’Anoia es tracta bàsi-
cament d’esglésies, però també 
hi ha petits cementiris de po-
bles, algun pis i alguna finca, 
també. Tot el que tenim ho 
farem arribar als ajuntaments. 
S’ha d’analitzar tot el material 
i veure què es pot fer, però el 
cert és que hi ha algunes pro-
pietats que són més socials 
que religioses”. 

El Bisbat de Vic s’ha inscrit en els darrers anys 
prop de 140 propietats a l’Anoia

S’entén per immatricular, fer 
la primera inscripció d’una 
finca que no consta prèvia-
ment inscrita al Registre de la 
Propietat.
Si bé el més habitual és que 
les finques rústiques o urba-
nes estiguin inscrites al Re-
gistre de la Propietat, no sem-
pre és així. Per dur a terme la 
immatriculació de finques és 
necessari seguir algun dels 
procediments previstos a la 
Llei Hipotecària, modificats 
per la Llei 13/2015, del 24 de 
juny, de Reforma de la Llei 
Hipotecària i de la Llei de 
Cadastre Immobiliari. Convé 
esmentar el procediment es-
pecial previst per a la imma-
triculació de finques de què 
disposen les administracions 
públiques i les entitats de 
dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia vinculades 
o dependents de qualsevol 
d’aquestes, si bé desapareix, 
amb la modificació del 2015, 
el privilegi que compartia 
l’Església Catòlica amb les 
administracions. D’aquí que 
entre el 2014 i el 2014 l’Esglé-
sia s’afanyés a “immatricular”. 

Què és la 
immatriculació?



P #latevaveu

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Marta Pallarès @martapal_igd

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

Dario Castañé @im_dario

Xavi Miserachs @xmiserachs

Carles #27Lliures @Carlesd

Cristina Domènech  @CristinaDomenec

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia

ERC Els Hostalets P. @ERC_Hostalets

Escola Pia Igualada @epiaigualada

Entre mentiders, puteros, enxufats i inviolables 
aquest ”Estado de Derecho” se n’està anant a la m. 
Ho he dit sempre: Catalunya serà independent 
perque abans a Espanya s’aniquiliran entre ells.

Els que decideixen que les 7’30 del matí són hores 
de passar amb el bufador de neteja dels carrers 
d’#Igualada qui són?

Després de les municipals, Valls de los Caídos, a 
les llistes! #Mes324

El #pleigualada més important de l’any, el de pres-
supostos i ordenances, i el seu seguiment en xar-
xes socials és pràcticament inexistent.
No crec que a la gent no li interessi. Sobre això 
també haurem de fer una bona reflexió.

Al rovelló enguany li ha passat com el psc, tots 
corcats i ple de cucs.

Em vull equivocar, però s’olora un #1O de festa 
d’aniversari, de foto de commemoració i no de 
mobilització i lluita.
Repeteixo. Em vull equivocar.
Tant de bó. Perquè amb la que està caient.

La lluita de la @AnoiaPAH demostra que nin-
gú no s’adona del poder que té... fins que surt 
als carrers. Que els voltors no facin negoci amb 
l’habitatge, l’aigua o l’energia -amb les nostres vi-
des- depen de nosaltres. El 27 d’octubre serem als 
carrers. Si se puede! #aiguapública

S’apropen dates de record, de reivindicació i de 
reafirmació. 
El poble que persisteix acaba guanyant.
Tornem a sortir, no et quedis a casa!
#1Oct #hostaletsdepierola #VamVotar #Repúbli-
caCatalana #Llibertatpresospolítics

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#44 Isidre Tort Vidal engrescador, dinamitzador..
 
Soc igualadí, m’agrada molt la meva feina, afortunat. També em motiva, motivar, ajudar a 
la gent a assolir objectius, els seus objectius i que bàsicament tot comença per veure que són 
capaços de millorar, cal perseverar.

A banda de comercial soc instructor de Nordic Walking, activitat física molt beneficiosa i que 
en som un gran referent a la comarca i Catalunya.

Dia Internacional de les Llengües!
A l’escola Pia d’Igualada celebrem el #diadeles-
llengües perquè ens IMPLIQUEM en la #CUL-
TURA de TOTS.FOTO: Cesc Sales
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Quina mediocritat la d’Àlex Ollé, director de @
LaFuraDelsBaus. Un pobre home.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La Policia Local d’Igualada 
deté dos homes per un 
robatori a l’interior d’un 
vehicle estacionat

Mor Carlos Montes, 
director de l’INS Pere Vives 
entre 2003 i 2011

Els Mossos d’Esquadra 
detenen un home a l’Anoia 
per tenir 732 plantes de 
marihuana a casa

Instants de La Veu             @veuanoia

El doctor igualadí Josep Maria Us-
trell és elegit membre de la Reial 

Acadèmia Europea de Doctors
#veuanoiac #Igualada #Anoia

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

Igualada, capital mundial de la Ac-
tivitat Física (AF). Igualada acollirà 
als millors professionals en el terreny 
de l’Activitat Física (AF), Instructors, 
metges, fisioterapeutes, etc..
En el mateix cap de setmana, es ce-
lebrarà una caminada de Nordic 
Walking i es preveu un gran èxit.
 
 

El doctor igualadí Josep Maria Ustrell és elegit membre de 
la Reial Acadèmia Europea de Doctors
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Avui parlem amb Jor-
di Ferrer, gerent del 
Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI), i amb 

Enric Senserrich, president de l’As-
sociació de la Gent Gran d’Iguala-
da. Coincidint amb el Dia Interna-
cional de la Gent Gran, és un bon 
moment per parlar d’aquest coŀlec-
tiu, cada vegada més nombrós en el 
nostre país, de les seves necessitats 
i de les previsions de serveis en el 
futur.

A mida que passin els anys cada 
vegada hi haurà més gent gran. 
Serà possible poder oferir els 
mateixos serveis públics, o millors 
encara?
Jordi Ferrer: No hi haurà altra opció 
que buscar els recursos necessaris 
per a atendre les persones grans. En 
el nostre cas, una part venen de di-
ners de l’Ajuntament, una altra des 
de la Generalitat, i finalment, des de 
la societat privada, a través de l’asso-

ciacionisme. S’haurà de treballar en 
aquesta direcció.  
Enric Senserrich: Hi ha llocs on els 
majors de 65 anys ja són el 25% de 
la població. De tota manera, crec 
que s’hauria de produir algun canvi 
legislatiu de forma que la gent gran 
que està sana, que està bé, pogués 
continuar essent útil a la societat. Hi 
ha qui pensa que, quan un es jubila, 
ja no és bo per a res, queda aparcat 
com si fos un cotxe vell. Això no és 
veritat. Les persones grans no serem 
mai grans mentre tinguem salut i 
l’esperit jove... Mira si som útils, que 
avui la gent gran és la que cuida les 
criatures dels fills, o els ajuden amb 
diners... Això està bé, però és cir-
cumstancial. 

En aquesta Igualada que ja s’acosta 
als 40.000 habitants, podrem con-
tinuar presumint quan parlem de 
serveis sociosanitaris? Em consta 
que moltes ciutats s’hi han fixat....
JF: Jo crec que sí. A nivell de resi-
dències, els centres de dia, els pisos... 
estem per damunt de les ciutats com 
la nostra. Hi ha moltes capitals de 
comarca que això no ho tenen. El 
model del Viu Bé ha estat un èxit. 
El primer es va inaugurar el 2008, 
amb 66 pisos inicials amb una llista 

d’espera molt important... més de la 
meitat es va quedar fora. En la sego-
na promoció, amb 71 pisos, el 2012, 
en plena crisi, va costar més om-
plir-los, però des del 2014 està ple.
ES: Els pisos tutelats, i ja es deia quan 
es van començar, eren molt cars, i en 
aquell temps les pensions anaven 
pujant. Després s’ha anat canviant. 
Aquest tipus de pisos haurien de ser 
accessibles a gent jubilada que no es 
pot pagar un lloguer d’un pis. Aquí 
vam ser previsors amb aquest siste-
ma d’habitatge, i se n’haurien de fer 
més. 
JF: Els preus dels pisos són raona-
bles. Són 630€ mensuals i 60€ més 
si hi ha una segona persona. Sí que 
són diners, però és que hi està inclòs 
no només el lloguer, sinó un porter 

La Gent Gran de l’Anoia

per Jordi Puiggròs

 “Les persones grans 
no serem mai grans 

mentre tinguem salut i 
l’esperit jove...”

“A nivell de 
residències, els centres 

de dia, els pisos... 
estem per damunt de 
ciutats com la nostra. 
Hi ha moltes capitals 

de comarca que 
no ho tenen”

ENRIC SENSERRICH
President de l’Associació de la 

Gent Gran d’Igualada

JORDI FERRER

Gerent del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI)

Amb la col·laboració 
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MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

24 hores, els consums de llum, ai-
gua i gas, els impostos.... Si es com-
pleixen els requisits, hi ha a més uns 
ajuts de 200€. S’hi queda fora poca 
gent, passa quan tens moltes propi-
etats, i llavors no tens dret a viure 
en un pis de protecció oficial.

Hi ha gent gran que té pànic per-
què, a mida que passen els anys, 
sap que no es podrà pagar una 
residència, o un pis tutelat... Des-
prés de tot el què hem pagat du-
rant tants anys de treball, per què 
és tan car que et cuidi algú quan et 
fa falta?
JF: És un problema, certament. A 
més, les residències són molt més 

cares que els pisos. Una plaça de re-
sidència, si no tens una plaça públi-
ca -que no és fàcil, perquè la llista 
d’espera és llarga- són quasi 2.000€ 
mensuals. El que fem ara és intentar 
oferir el màxim de suports a domi-
cili possible, com el suport a casa, 
la teleassistència, o bé els centres de 
dia, que són més barats. La residèn-
cia és sempre el darrer recurs.
El centre de dia és una bona solució?
JF: Sempre. Si un pot dormir a casa, 
i durant el dia necessites que algú et 
cuidi, és una bona solució, sí. Tant 
als centres de dia Montserrat o Pare 
Vilaseca,  o, en el cas de persones 
amb Alzheimer o demència inicial, a 
l’Hospital de dia Sant Jordi.
ES: També hi ha una altra situació, 
que és la de la soledat. Moltes perso-
nes també es van tancant en sí matei-
xes...Viuen en un piset, van fent amb 
la pensió que tenen, però tenen un 
problema psicològic, de la solitud, i 
això també acaba essent un proble-
ma de salut. S’haurien d’obrir més 
centres d’aquestes característiques, 
fins i tot per gent de fora, de Barce-

lona, per exemple. També és una for-
ma de crear riquesa per a Igualada.

Què li manca a la ciutat, en l’àmbit 
de l’atenció a la gen gran?
JF: La sort que tenim és que l’Ajun-
tament, que és soci majoritari del 
CSSI, té l’atenció en la gent gran com 
a quelcom prioritari. L’alcalde s’ha 
mogut molt, també La Caixa, perquè 
l’obra social ha invertit un munt de 
diners a Igualada, un milió d’euros 
a fons perdut, i una quantitat igual 
de la Diputació de Barcelona... Són 
molts diners. S’està reformant tota 
una ala antiga de la residència Pare 
Vilaseca, amb noves habitacions. Els 
que ens agradaria és tenir més places 
públiques. De les 152 places que hi 
ha, 93 són públiques. Per a aquestes, 
hi ha quasi 250 persones en llista 
d’espera... Vol dir esperar-se entre 
dos i tres anys. Lluitarem per acon-
seguir més places, però val més que 
si algú creu que tindrà problemes de 
salut a mig termini, s’apunti a aques-
ta llista.
ES: Hi ha gent que veus que va per-

dent, un sol no se’n dona compte 
per sí mateix, però sí els del voltant. 
Molts no es cuiden. Al Casal inten-
tem ajudar-los, que els atenguin al 
departament de Benestar Social i els 
donin idees... També és veritat que 
la gent s’espanta, fa por afrontar que 
tens un problema. Només ens mori-
rem un dia, però tots els altres no. 
Aprofitem-los.

“La gent s’espanta, 
té por d’afrontar un 

problema. Només 
ens morirem un dia, 

però tots els altres no. 
Aprofitem-los”
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L’alcalde es compromet 
a fer asfaltar el tram 

de l’antiga carretera de 
l’Espelt que hi ha entre 

Fàtima i la N-2, 
en molt mal estat

L’alcalde Castells explicant, dimecres, l’ampliació de l’Anella Verda.

Els propers dies s’iniciaran els treballs de la continuació de 
l’Anella Verda entre Fàtima i Set Camins
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament iniciarà de 
manera imminent els 
treballs d’adequació de 

l’Anella Verda als barris de Fà-
tima i Set Camins. Tal i com ha 
exposat l’alcalde de la capital 
de l’Anoia, Marc Castells, amb 
aquesta actuació “tancarem el 
recorregut central de la nos-
tra Anella Verda al seu extrem 
de Ponent, oferint d’aquesta 
manera nous espais per a la 
pràctica de l’activitat física di-
ària dels nostres ciutadans i, 
sobretot, recuperant per les 
persones que viuen en aquests 
barris un espai que avui és d’ús 
pràcticament dels vehicles”.
Aquesta actuació, que l’alcal-
de ha qualificat com “de gran 
envergadura i que contribuirà 
a fer de la nostra una ciutat 
encara més amable per aquells 
que hi viuen”, constarà de dues 
intervencions pressupostades 
en uns 850.000 euros en con-
junt: d’una banda, amb una 
durada de cinc mesos i inici 
imminent, l’arranjament del 
lateral de l’Av. Nostra Senyo-
ra de la Pietat i de la carretera 
N-IIa i, de l’altra, amb un pro-
jecte que actualment es troba 
en licitació i amb una durada 
prevista d’obres de tres mesos, 
l’adequació del pont sobre el 
torrent de Valldaura per a per-
metre-hi també el trànsit segur 
i confortable de persones i bi-
cicletes.
Aquest nou tram de l’Anella 
Verda s’iniciarà al Nord del 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte tindrà 
lloc la 13a edició de 
l’Octubre Solidari, 

la iniciativa coordinada per 
l’Ajuntament de la ciutat i la 
vintena d’entitats locals que 
formen part d’Igualada Solidà-
ria, amb el suport també de la 
Diputació.
L’Octubre Solidari inclou dife-
rents propostes de l’àmbit de 
la cooperació i la solidaritat 
que, segons ha explicat aquest 
dimecres el tinent d’alcalde 
d’Entorn Comunitari i Coope-
ració, Fermí Capdevila, tenen 
com a principal objectiu “po-
sar en valor i donar a conèixer 
la importantíssima tasca que 
nombroses entitats i organit-
zacions porten a terme, des de 

barri de Fàtima, a la cruïlla en-
tre el c/ Nostra Senyora de la 
Paloma i l’Av. Nostra Senyora 
de la Pietat, continuarà para-
l·lel a l’Av Nostra Senyora de 
la Pietat fins la rotonda amb la 
carretera N-IIa, per a situar-se 
paral·lel a la mateixa, traves-
sant el pont existent i fins a 
arribar a l’Av. Doctor Pasteur. 
Aquest traçat tindrà un recor-
regut total d’aproximadament 
un quilòmetre de longitud.
L’actuació que ara comença, 

ha de convertir el lateral dret 
de les dues vies en un itinerari 
agradable per a passejar i prac-
ticar esport, integrat en el pai-
satge i, al mateix temps, segur 
per aquells que l’utilitzin. Con-
cretament, es dotarà l’espai de 
paviment de sauló, d’il·lumi-
nació, senyalització, elements 
de seguretat, drenatge d’aigües 
pluvials i, a més, s’embellirà el 
seu entorn amb tasques d’en-
jardinament i el corresponent 
sistema de reg.

Recuperació del pont sobre el 
torrent de Valldaura 
Marc Castells, però, ha desta-
cat especialment, pel seu sim-
bolisme, el fet de recuperar 
per les persones el pont de la 
N-IIa sobre el torrent de Vall-
daura, que suposarà la segona 

fase d’aquesta actuació.
Aquesta és una construcció de 
mitjans del segle XX amb una 
llargada d’uns 80 metres, que 
se sustenta en una gran arca-
da central i sis voltes petites. 
Actualment consta d’un carril 
per cotxes en cada sentit de 
circulació i dues voreres estre-

tes a banda i banda, separades 
per una tanca metàl·lica, però 
amb unes característiques de 
seguretat millorables per les 
persones i amb il·luminació 
inexistent.
Els treballs que s’hi duran a 
terme no afectaran la seva 
estructura inferior però sí la 
seva configuració al pas su-
perior: un cop finalitzades, el 
pont oferirà un sol pas per als 
vianants al seu costat Sud, més 
ample que les dues voreres ac-
tuals, més segur, dotat d’il·lu-
minació i integrat en l’Anella 
Verda.
Castells ha destacat, a més, 
que “recuperant per les perso-
nes aquest nou tram entre Fà-
tima i Set Camins, posem en 
valor un element patrimonial 
que resulta desconegut per 
molts, com és l’antic aqüeduc-
te de l’Espelt, un Bé Cultural 
d’Interès Local que transcorre 
paral·lel a aquest pont i que, a 
començament del segle XIX, 
subministrava aigua al Pla de 
Sant Magí”. 

Demà dissabte, Mostra d’Entitats Solidàries a la Rambla
casa nostra, per a millorar la 
vida de moltes persones que, 
a Igualada i lluny d’Igualada, 
necessiten tot el nostre suport”.
Un dels principals actes con-
templats en aquesta agenda 
d’actes tindrà lloc precisament 
demà dissabte, 29 de setembre, 
amb la setena Mostra d’Enti-
tats Solidàries, que es podrà 
visitar entre les 17 i les 21h a la 
Rambla Sant Isidre. Aquest és 
l’escenari en què les diferents 
entitats d’Igualada Solidària 
exposaran les seves iniciatives 
i informaran i sensibilitzaran 
la ciutadania de la seva tasca, 
amb la voluntat també d’impli-
car-la en les seves causes. S’hi 
podran trobar jocs de taula, 
contes solidaris, el taller Prac-
tica la justícia, deixa la teva 
empremta, teatre social, el real 

pursuit anomenat Les pregun-
tes que mai hauria de contestar 
ningú i un tast de parelles lin-
güístiques en què voluntaris i 
aprenents explicaran les seves 
experiències personals. A més, 
a les 18h, hi haurà una cercavi-
la amb la participació d’alguns 
dels gegants més simbòlics de 
la ciutat.
A banda, però, l’Octubre Soli-
dari aglutinarà un bon ventall 
d’activitats, havent programat 
fins a onze activitats durant tot 
el mes que inclourann xerra-
des, una caminada solidària, 
teatre, una cursa popular i cinc 
exposicions. També es donarà 
especial importància als vint-
i-cinc anys d’agermanament 
amb la població salvadorenca 
de Nueva Esperanza i, per això, 
es farà la xerrada 9.054 km de 

distància en una sessió d’AU-
GA, a banda d’una festa cul-
tural a les Cotxeres dels Moi-
xiganguers i una exposició a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Nou butlletí d’Igualada 
Solidària
Aquests dies, a més, s’està re-
partint a totes les llars de la 

ciutat l’edició 24 del butlle-
tí d’Igualada Solidària, que 
també es pot consultar al web 
www.igualada.cat. 
En aquesta revista s’hi pot tro-
bar informació detallada de to-
tes les activitats que se celebra-
ran i la informació de contacte 
de les entitats que formen part 
d’Igualada Solidària.

El regidor Fermí Capdevila, amb el cartell de la Mostra.

Mapa de l’ampliació de l’Anella Verda.



Joan Domènech i Blai Paco.

Graphic Packaging 
dona valuós material de 
l’antiga Gràfiques Jorba 
a disseny=Igualada

Joan Domènech continuarà com a president 
de la UEA fins l’any vinent

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres 12 de 
setembre es va estrenar 
el nou espai de trobada 

per a professionals informà-
tics, IGD Tech and Drinks, 
amb el taller “Microserveis 
per a tots els públics”. Realitzat 
a l’inQuiet i seguint el model 
dels meetups, és una proposta 
de trobada d’ambient informal 
per a compartir i aprendre so-
bre noves tecnologies amb 
xerrades breus i pràctiques.
Els ponents van ser Eduard 
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Disseny = Igualada, a través de 
l’equip de Fons Gràfic, ha rebut 
de l’empresa Graphic Packa-
ging la donació d’unes inte-
ressants mostres de packaging 
que van ser àmpliament guar-
donades en el seu moment. 
La donació ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de la 
direcció de Graphic Packaging 
International, que pertany al 
grup nord-americà amb seu a 
Atlanta.
Es tracta del sistema Milform 
imprès amb òffset sobre cartró 
que, amb un mateix períme-
tre i amb variacions de forma 
i mida a la tapa i la base de 
l’envàs, possibilitava l’adopció 
de formes aptes per a diferents 
productes. La pluralitat de for-
mes estava condicionada a les 
tensions dels seus angles. En el 
seu desplegament ocupava un 
mínim d’espai i tenia un mun-
tatge ràpid. La donació consta 
d’un lot d’embalatges de diver-
sos productes realitzats amb 
aquest sistema i creats en l’anti-
ga impremta Jorba S.A. origen 
de la actual Graphic Packaging.
El sistema Milform va ser 
guardonat amb el primer pre-
mi Span-Pack 1971, amb el 
Barcinopack categoria d’or, 
amb el primer premi Ciutat de 
Barcelona i amb el Premi Eu-
rostar/ 77 atorgat per la Euro-
pean Packaging Federation.
El material serà dipositat a l’Ar-
xiu Comarcal amb la voluntat 
de crear un espai didàctic i 
consultiu.

REDACCIÓ / LA VEU 

Dijous passat al vespre, 
la Unió Empresarial 
de l’Anoia va ratifi-

car per unanimitat Joan Do-
mènech com a president de la 
patronal, durant l’Assemblea 
General Extraordinària. Recor-
dem que Domènech va arribar 
fa uns dies al càrrec després 
de la renúncia de Blai Paco al 
capdavant de l’entitat, després 
de cinc anys com a president. 
Domènech continuarà fins a 
les noves eleccions de la UEA, 
l’any que ve.
En l’assemblea, Paco va afirmar 
que “la UEA m’ha aportat mol-
tes coses. Ha estat una decisió 
molt difícil. Mai és el moment 
per prendre aquest tipus de 
decisió, però és evident que si 
analitzes l’entitat i la coneixes 
-com crec que és el meu cas-, 

hi ha un moment d’inflexió i 
és per això, que després del So-
par i ara que l’activitat, gairebé 
sempre frenètica, ha baixat el 
ritme, he cregut que ha estat 
el moment oportú per fer-
ho”. Paco va agrair que fos un 
membre de la junta el seu subs-
titut. “El meu mandat tenia 
dues idees clau: 25 membres, 
25 presidents. Tot membre de 
Junta ha de representar l’entitat 
i sé que en Joan vol continuar 
en la mateixa línia. I l’altra és 
que l’empresari de la comarca 
volgués formar part d’aquest 
projecte, de la nostra entitat. 
Un projecte on tothom s’hi ha 
sentit identificat”. 

Canvi brutal
Joan Domènech va explicar 
que “el canvi que ha sofert l’en-
titat és brutal. Em trobo amb 
un empresariat molt diferent 

que el que hi havia abans. Fa 
20 anys que sóc soci de l’entitat, 
25 que sóc empresari, així que 
pràcticament, des dels meus 
inicis. El meu objectiu és el de 
garantir la continuïtat del pro-
jecte encetat per en Blai. No és 
un mandat nou, és la continuï-
tat d’un nou projecte començat 

fa cinc anys i que té molt d’èxit”. 
Domènech és també des de 
fa cinc anys, president de Fira 
Igualada, membre de junta de 
TIC Anoia; i en la seva faceta 
empresarial, fundador de la 
productora audiovisual Rose-
bud Films i de l’agència de co-
municació global Boxcom.  

Els informàtics de la ciutat estrenen un espai de trobada
Tomàs, premiat sis anys conse-
cutius des de 2012 com MVP 
de Microsoft; Toni Tebas, cer-
tificat en tecnologia cloud de 
Amazon Web Services; i Da-
rio Castañé, també certificat 
en AWS i regidor local.
La trobada va versar sobre 
l’arquitectura informàti-
ca basada en microserveis, 
l’evolució d’aquesta fins al 
moment actual, amb pinze-
llades sobre contenidors i 
infraestructures serverless i 
perquè aquestes s’estan im-
posant en el món cloud.

El periodista Jordi Cuadras sondeja presentar-se 
d’alcaldable sota una nova “Entesa per Igualada”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l periodista igualadí 
Jordi Cuadras sondeja 
la possibilitat de pre-

sentar-se com a candidat a l’al-
caldia d’Igualada per a les pro-
peres eleccions municipals. 
De moment, Cuadras, que ha 
deixat la direcció de progra-
mes de Canal Taronja per de-
dicar-se exclusivament al grup 
radiofònic Flaix a Barcelona, 
va anunciar ahir a última hora 
que convocava una conferèn-
cia pel proper 6 d’octubre, a les 
7 de la tarda, a l’Ateneu Igua-
ladí, sota el títol “D’ara enda-
vant”. Dimecres, després d’aco-

Jordi Cuadras.

miadar-se dels seus companys 
a la televisió local, Cuadras ja 
recordava que queda un any 
per a les eleccions municipals i 
anunciava a Twitter que “Igua-
lada és com un llac en calma 
on, si tot segueix igual, tot se-
guirà igual. Però als llacs, si hi 

llences una “pedra”, l’aigua es 
mou”.
A l’acte hi desgranarà una 
“proposta” pel present i el fu-
tur d’Igualada quan falten vuit 
mesos per les eleccions muni-
cipals del mes de maig. També 
avançarà “com articular aques-
ta proposta i des de quin espai 
fer-ho perquè sigui un projecte 
d’èxit”. La fórmula no és nova: 
bàsicament, es tracta d’una 
nova Entesa per Igualada que, 
el 1999, ja va portar a les es-
querres al govern de la ciutat 
amb Jordi Aymamí. Un projec-
te transversal que pretén reco-
llir diversos perfils descontents 
amb el govern actual de Marc 

Castells. 
El periodista igualadí convoca 
aquesta conferència “des d’una 
profunda estima, inquietud i 
inconformisme per Igualada” 
i fa una crida “a tothom qui 
comparteixi aquests valors per 
llençar, junts, la pedra amb la 
qual moure les aigües de la ciu-
tat. “D’ara endavant” és un crit 
a l’optimisme per construir la 
ciutat del present i el futur amb 
energia, atreviment i pensant 
en gran”. 
Cuadras, vinculat pels sectors 
polítics de la ciutat des de fa 
anys a l’entorn socialdemòcra-
ta, ja se l’havia situat en ocasi-
ons anteriors com alcaldable.  
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Sortida de tardor a 
Terrassa de 
l’Hospitalitat de 
Lourdes

460 participants a la Marató 
de Donació de Sang

Enguany l’Hospitalitat de 
Lourdes de la Comarca de 
l´Anoia, ha organitzat una 
sortida a Terrassa, per visi-
tar el Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya el 
proper 7 d’octubre, amb un 
Autocar adaptat per les per-
sones amb mobilitat reduïda. 
Desprès  de la visita s’anirà 
fins al Restaurant  Bartomeu 
a Monistrol de Montserrat per 
poder fruir d’un bon dinar. 
El preu és de 40€ inclou (Au-
tocar, visita al Museu de la 
Ciència i dinar al Restaurant 
Bartomeu). Les inscripcions 
per participar a la sortida 
s’han de fer abans del dia 1 
d’Octubre  trucant als telèfons:  
686 488 995  - 620 601 950. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Q uatre-centes seixanta 
persones es van acos-
tar al Teatre Munici-

pal de l’Ateneu per donar sang 
durant la Marató celebrada 
aquest passat dissabte 22 de 
setembre, 10 a 22h, a Iguala-

El CAP Nord impulsa 
l’ús de WhatsApp com 
a teràpia per a deixar 
de fumar
L’ús de les noves tecnologies 
en projectes relacionats amb 
programes de suport envers 
alguna malaltia, comença a 
ser habitual doncs ofereix pro-
ximitat, immediatesa en l’in-
tercanvi d’informació entre el 
professional-pacient i fomen-
ta, alhora, les relacions amb 
altres persones afectades. 
Des del CAP Igualada Nord, 
el Departament de Salut La-
boral i els experts de la unitat 
de Pneumologia del Consorci 
Sanitari de l’Anoia, estrenaran, 
aquest mes d’octubre, una te-
ràpia online utilitzant un grup 
de WhatsApp amb la finali-
tat de nodrir de continguts, 
consells, vídeos divulgatius, 
missatges, enquestes, etc. al 
col·lectiu que s’hi vulgui ad-
herir ja siguin malalts que 
ja segueixen el programa de 
deshabituació, siguin usuaris 
o propis professionals, i ciuta-
dans i ciutadanes que vulguin 
deixar de fumar. Iniciatives 
semblants ja existeixen en al-
tres centres, però en aquest 
cas, és innovadora perquè ser-
veix, a més de seguiment, per 
ajudar a la deshabituació. 
El programa tindrà, de mo-
ment, una durada de tres me-
sos on les persones que con-
formen el programa podran 
començar a interactuar amb 
els professionals. 
Qualsevol persona interes-
sada pot enviar un correu a 
capnord@csa.cat o trucar al 
93.807.58.00.

La Policia Local deté 
dos homes per 
robatori a l’interior 
d’un cotxe estacionat

La Policia Local d’Igualada 
va detenir dos homes la mati-
nada del passat dilluns, 24 de 
setembre, com a presumptes 
responsables d’un robatori 
a l’interior d’un vehicle es-
tacionat al c/ Florenci Valls. 
Alertats per un testimoni, els 
agents van comprovar que un 
tot terreny presentava un vi-
dre trencat i l’interior regirat. 
Es va iniciar aleshores un 
operatiu de recerca i, minuts 
més tard, es van poder aturar 
i identificar dues persones que 
encaixaven amb la descripció 
facilitada. Portaven a sobre di-
versos objectes que, posterior-
ment, van ser reconeguts com 
a propis pel propietari del ve-
hicle. Els dos homes, tots dos 
de 41 anys, van ser detinguts 
i traslladats a comissaria, on 
se’ls van instruir les diligènci-
es corresponents.

Iguana triplica 
la velocitat de les 
connexions per fibra 
òptica

Iguana segueix millorant la 
qualitat de la connexió a In-
ternet que ofereix als anoiencs 
a través de la seva pròpia xar-
xa de fibra òptica. Ara, l’ope-
rador de telecomunicacions 
de l’Anoia ha presentat noves 
modalitats de connexió a In-
ternet amb un ample de banda 
de 1.000 megabits per segons  
(Mbps) de descàrrega i amb 
300 Mbps de pujada. Aquesta 
millora s’ha fet sense incre-
mentar –i inclús baixant- els 
preus actuals i amb paquets 
que poden incloure telefonia 
fixa i línies de mòbil, a més de 
la connexió a Internet.
A les persones que actual-
ment tenen les modalitats de 
300/3oo Mbps se’ls farà la 
migració progressivament a 
les noves velocitats, sense que 
s’hagi de fer cap gestió, ni s’in-
crementarà la tarifa.
A més, Iguana també ha pre-
sentat connexions de 100/10 
Mbps per aquelles persones 
que no necessiten un ample de 
banda tan gran. 
Actualment Iguana té desple-
gada la seva pròpia xarxa de fi-
bra òptica a la totalitat d’Igua-
lada, a Jorba, a La Mallola i a 
part de Masquefa. El següent 
municipi que comptarà im-
minentment amb connexió de 
fibra òptica d’Iguana és Sant 
Martí de Tous. 

da. D’aquestes 460 donacions, 
414 es van fer efectives, i la 
resta, 46 en total, varen ser 
oferiments de persones que en 
aquell moment no varen po-
der donar sang.
Cal destacar les 57 persones 
que no havien donat mai sang 
i que es van iniciar en la dona-

ció en aquesta Marató d’Igua-
lada. Els organitzadors expli-
quen que “la valoració es molt 
positiva per que es manté l’alt 
índex de donacions. Ha aug-
mentat els oferiments degut 
a augment de restriccions per 
a les persones que han viat-
jat a països estrangers durant 
aquestes vacances”. 

L’Oficina Jove de l’Anoia inicia un 
cicle d’exposicions i xerrades als IES
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Anoia 
inicia un nou projecte 
compartit a través del 

servei TDIC Jove (Tècnics 
Dinamitzadors Informadors 
Compartits de Joventut).  Es 
tracta d’un seguit d’exposici-
ons de caràcter mensual que 
s’exposaran als diferents mu-
nicipis amb servei de Tècnic 
de Joventut compartit i a la 
mateixa Oficina Jove de l’Ano-
ia al Consell Comarcal de for-
ma simultània. 
L’objectiu d’aquestes és generar 
consciència entre els i les joves 
sobre temàtiques d’interès ge-
neral i d’actualitat, promoure 
la reflexió i el debat entorn a 
aquestes així com fomentar 
nous valors i actituds que faci-
litin la convivència, la inclusió 
o la igualtat d’oportunitats. 
Aquest mes de setembre s’ini-
cia el cicle d’exposicions. La 
primera, que commemora 
el 21 de setembre Dia Inter-
nacional de la Pau, es podrà 
trobar als punts joves o insti-
tuts dels municipis de Calaf, 
Capellades, Carme, Castellolí, 
Copons, El Bruc, La Llacu-
na, Els Hostalets de Pierola, 
La Torre de Claramunt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Mar-

tí de Tous, Vallbona d’Anoia, 
Vilanova del Camí i a l’Oficina 
Jove de l’Anoia. 
La iniciativa és oberta a tots 
els i les joves de la comarca 
que vulguin compartir amb la 
resta de joves els seus treballs, 
exposicions, etc. 
Per més informació podeu 
contactar amb l’Oficina Jove de 
l’Anoia trucant al 93.805.15.85 
ext.2, enviant un missatge de 
Whatsapp al 679.964.669, un 
correu electrònic a anoia@ofi-
cinajove.cat o bé seguint-nos a 
les Xarxes Socials.

Catàleg de xerrades i tallers 
per als instituts 
L’Oficina Jove de l’Anoia oferi-
rà als instituts de la comarca 
que estan adherits al progra-
ma PIDCES (Punt d’Informa-

ció i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària) una 
oferta de més de 110 tallers, 
xerrades i altres activitats 
de temàtiques diferents com 
mediació, convivència, salut, 
igualtat, orientació acadèmi-
ca, mobilitat internacional, 
entre altres, incloses totes elles 
al nou Catàleg PIDCES de 
Xerrades i Tallers.
Amb aquest nou format de 
Catàleg es treballarà per a que 
la gestió i la coordinació amb 
els centres de secundària sigui 
més àgil i l’eina esdevingui en-
cara més útil per a tothom. 
Durant el curs 2017 – 18 s’han 
gestionat més de 200 xerrades 
i tallers als instituts de Calaf, 
Capellades, Piera, Santa Mar-
garida de Montbui, Vallbona 
d’Anoia i Vilanova del Camí. 
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Fira d’Igualada anun-
cia que limitarà la 

presència de firaires 
al mercat d’antigui-
tats al passeig, i pre-
senta també TastA-

noia, que tindrà lloc 
la setmana vinent

Aquest cap de setmana torna l’Automercat a les Comes, amb 
prop de 300 cotxes d’ocasió a la venda

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Adoberia Bella va ser la 
seu d’un taller sobre la 
nova tecnologia 5G que 

properament tindrem als nos-
tres mòbils.
El taller va ser impartit per 
Daniel Camps, responsable de 
l’àrea de comunicacions sen-
se fils de la Fundació i2CAT. 
Anteriorment, exercí la tasca 
d’investigador als laboratoris de 
NEC a Heidelberg Alemanya. 
A l’actualitat la seva investiga-
ció se centra en el disseny de les 
futures xarxes 5G.
El ponent va explicar en què 
consisteix la nova tecnologia 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Després de la seva sus-
pensió per la pluja la 
passada primavera, 

torna aquest cap de setmana 
la fira Automercat, en la seva 
17a edició, i repetint ubicació a 
l’aire lliure, a l’avinguda Europa 
de les Comes. En aquesta oca-
sió sembla que les previsions 
meteorològiques són mullors. 
Es posaran a la venda prop de 
300 vehicles d’ocasió, tots ells 
revisats i amb totes les garanti-
es, esdevenint la fira d’aquestes 
característiques més important 
de la comarca.
L’exposició de vehicles serà dis-
sabte i diumenge entre les 10 i 
les 20 hores, amb entrada lliure. 
En total, Fira d’Igualada desti-
narà 10.000 metres quadrats 
a les 14 marques expositores 
que portaran vehicles d’ocasió, 
quilòmetre zero, gerència i se-
minous.
Recordem que “una de les ca-
racterístiques importants de 
l’Automercat és la possibilitat 
de provar tots els vehicles ex-
posats i la garantia del con-
cessionari expositor sobre el 
vehicle comprat”, tal i com ex-
posava dilluns el president de 
Fira d’Igualada, Joan Domè-
nech. Es pot donar el cas que 
el concessionari també pugui 
comprar el vehicle vell, si s’arri-
ba a un acord entre comprador 
i venedor. 

Sorteig de 1000€
Com l’any passat, entre tots 
aquells que comprin un vehicle 
a la Fira se sortejarà un premi 
de 1.000€ que es descomptarà 
de la compra del cotxe.
En l’edició del 2017 del certa-
men va tancar les portes amb 

un augment de vendes del 22% 
respecte de l’any anterior. Con-
cretament, els concessionaris 
expositors es van vendre 95 
cotxes, 17 més que l’any 2016. 
Pel que fa a les visites, les xifres 
també van augmentar, i tot i 
que no es va poder comptabi-
litzar –en tractar-se d’un es-
pai obert- es calcula que es va 
superar amb escreix les 3.100 
persones que l’any 2016 van 
entrar al recinte de Cal Carner.
Els expositors que parti-
ciparan a Automercat són 
Rosich Motors, AM Anoia, 
Motorcat (Opel), Motorcat 
Premium (Volvo), Remm Gui-
tart (Renault), Anoia Motor 
(Hyundai, Fiat, Alfa Romeo, 
Jeep), Anoia Motor (Seat), 
Anoia Automoció (Toyota), 
Santi Enrique (Nissan), Sarau-
to, Servisimó Igualada (Audi, 
Volkswagen, Skoda), Futurato 
(Citröen, DS Automoviles) i 
Dabsa (Ford SSangyong).
  
No hi haurà Nuvisfest
Domènech va aprofitar la 
roda de premsa de presenta-
ció d’Automercat per anun-
ciar també que aquest any no 
es farà Nuvisfest, el certamen 
dedicat als casaments, sobre-
tot. “És un model de fira que 
està en crisi a tot el país, aquí 
també anava a la baixa. Es va 

creure que era millor aturar la 
fira i repensar-la quan sigui el 
moment. Potser caldrà pensar 
més en fer un certamen sobre  
festes en general, ja es veu-
rà”, deia el president de Fira 
d’Igualada.

Canvis a la fira d’antiguitats
També hi haurà canvis a la fira 
d’antiguitats, que des de fa un 
temps es fa al passeig Verda-
guer amb notable èxit. Tant 
que s’hauran de limitar els 
participants. De cara a aquest 
any, s’ha decidit reorganitzar el 
funcionament, limitant el total 
de parades a 140, de les quals 
125 seran de titularitat fixa per 
tota la temporada i 15 mensu-
als prèvia sol·licitud amb ante-
lació, mantenint oberta la pos-
sibilitat a participar hi a nous 
venedors o que volen venir de 
forma esporàdica.
La setmana vinent tindrà lloc 
la fira gastronòmica comar-
cal TastAnoia, de la que us en 
informarem abastament a la 
propera edició.

Taller sobre la tecnologia 5G

5G que és a punt d’arribar. La 
part més interessant va ser la 
presentació d’iniciatives que ja 
hi ha en marxa i que no serien 
possibles sense la tecnologia 
5G. Actualment, tots els nostres 
smartphones treballen amb tec-
nologia 4G. La nova tecnologia 
5G permetrà una trànsit massiu 
de dades de desenes de milers 
d’usuaris connectats simultà-
niament. S’acabarà quedar-se 
sense internet al Camp Nou o 
a la Diagonal de Barcelona amb 
un milió de persones en una 
manifestació...  
La clausura va anar a càrrec de 
Jaume Catarineu, president de 
TICAnoia.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY
ANY: 2017  PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 108€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID 
ANY: 2017   PREU: 13.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 217€/MES

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID 
ANY: 2017   
PREU: 20.900€ 

TOYOTA VERSO 115D ADVANCE 
ANY: 2017   
PREU: 14.900€

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA 
ANY: 2017   PREU: 13.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 211€/MES

TOYOTA AVENSIS 150D ADVANCE 
ANY: 2017   PREU: 13.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 211€/MES 

TOYOTA AVENSIS TS 150D ADVAN-
CE ANY: 2017   
PREU: 14.900€

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID 
ANY: 2018   
PREU: 14.500€ 

TOYOTA AURIS 140H FEEL HYBRID 
ANY: 2017   
PREU: 15.800€

TOYOTA RAV4 200H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2017   
PREU: 28.900€ 

TOYOTA YARIS 1.5 110 FEEL BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 186€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
ANY: 2017   PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 186€/MES
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Sessions gratuïtes sobre 
recomanacions per a 
l’alimentació saludable 
a la infància

Josep M. Ustrell, membre de la Reial 
Acadèmia Europea de Doctors

L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya organitza a Igua-
lada unes sessions gratuïtes 
de difusió sobre guies de re-
comanacions per alimentació 
saludable per a la infància. Les 
guies han generat molt d’inte-
rès entre els professionals de 
diferents àmbits vinculats a 
l’alimentació, la qual cosa ha 
provocat que arreu del territo-
ri s’hagin anat fent seminaris 
per difondre’n i explicar-ne les 
novetats.
L’acte es farà el dia 27 de se-
tembre, a la sala d’actes de la 
Biblioteca de Cal Font. A les 
16.00 hores es durà a terme 
la sessió sobre la guia Reco-
manacions per a l’alimentació 
saludable en l’etapa escolar i a 
les 18.00 hores, la de la guia 
Recomanacions per a l’alimen-
tació en la primera infància 
(de 0 a 3 anys). Les sessions 
aniran a càrrec de Maria Ma-
nera, dietista-nutricionista de 
l’ASPCAT.
Les sessions estan obertes a 
professionals de la salut, tèc-
nics i altres professionals que 
treballen en llars d’infants, es-
tudiants d’infermeria i de nu-
trició, i professionals de l’hos-
taleria i restauració.

REDACCIÓ / LA VEU 

J osep Maria Ustrell ha 
estat escollit com a nou 
membre numerari de la 

Reial Acadèmia Europea de 
Doctors. Amb un acte celebrat 
a l’auditori de la seu de Fo-
ment del Treball, a Barcelona, 
el doctor igualadí ha passat a 
formar part d’aquesta institu-
ció. El discurs d’ingrés com a 
nou acadèmic, l’ha fet sota el 
títol “Perspectiva humanística 
de la bioètica en estamoto-
logia i odontologia” i el doc-
tor de la ciutat ha reflexionat 
sobre l’ètica a la professió de 
dentista.
Tal i com marquen els estatuts 
de la Reial Acadèmia Euro-
pea de Doctors, els acadèmics 
estan al servei de la societat i 
tenen la missió d’accedir a la 
veritat, defensar la vida, treba-

Caminades guiades a 
Igualada per a foment 
de l’activitat física

Entre el proper mes d’octubre 
i el juny de 2019, el departa-
ment de Sanitat i Salut Pública 
de l’Ajuntament i el Consell 
Esportiu de l’Anoia organit-
zaran un seguit de caminades 
guiades per les Rutes Saluda-
bles de què disposa la ciutat. 
Les caminades s’adrecen a 
persones adultes i es duran a 
terme els dimarts i els dijous, 
de 10 a 12:30h, recorrent els 
diferents circuits que s’inclo-
uen en el plànol recentment 
editat per l’Ajuntament.
Això permetrà gaudir de dife-
rents distàncies i de diferents 
entorns, i a més de fer salut 
mitjançant la pràctica d’activi-
tat física, una persona experta 
proporcionarà informació so-
bre hàbits de vida saludables, 
com ara l’alimentació, el des-
cans, la salut mental i emocio-
nal, la hidratació o la higiene, 
entre altres. Per participar-hi, 
cal fer la preinscripció enviant 
un correu a promociosalut@
aj-igualada.net, o bé trucant 
al 93 803 19 50, extensió 4409. 

Exposició de Mans 
Unides a l’entorn de 
l’Octubre Solidari

Dins el marc  de l’Octubre 
Solidari  organitzat per Igua-
lada Solidaria,  Mans Unides 
portarà  a terme un any més 
la  mostra solidaria,  on hi 
haurà  manualitats  realitza-
des per voluntaris  i productes 
provinents de països del tercer 
món. Serà als locals de la Par-
ròquia de Santa Maria, des 
del dia 3  fins el 14 d’octubre, 
en horari de dilluns a dissabte 
de 2/4 de 7 a 2/4 de 9  del ves-
pre  i diumenges  i el dia del 
Pilar de 2/4 de 12 a  2/4 de 2 
del migdia.  

El dia 18, taller de 
maquillatge per a 
persones amb càncer

El proper 18 d’octubre tindrà 
lloc un Taller de Maquillatge 
que Farmàcia Cristina Casas 
i aecc- Punt comarcal Anoia 
organitzen dirigit a les perso-
nes en tractament actiu o en 
fase de recuperació de la ma-
laltia oncològica. Serà a les 6 
de la tarda al local de la Ram-
bla Nova 32. Més informació 
al tel. 930 107 483

Diumenge, festa del 
centenari dels gegants 
del Barri de Xauxa

El proper diumenge, 30 de se-
tembre, tindrà lloc una festa 
per celebrar el centenari dels 
gegants del barri de Xauxa 
d’Igualada. Tots els actes són 
gratuïts.
A les 10 del matí, rebuda dels 
convidats i esmorzar a la pla-
ça Catarineu, amb una bona 
brasa de botifarra, pa amb to-
màquet, amanida, vi i cava per 
a les colles participants. A les 
12, ballada pel barri amb els 
gegants, capgrossos i música. 
A la 1, concert vermut amb 
els músics del barri amb l’Or-
questra Amistat.
A les 6, acte d’apadrinament i 
celebració del centenari amb 
cava i pastes al local del bar-
ri. A les 7, concert de cançons 
tradicionals amb el composi-
tor Manuel Garcia Morante, 
Montserrat Talló al piano, i el 
tenor Jaume Malet.

llar per la ciència i proclamar 
la convivència intercultural. 
Ser membre numerari per-
met tenir veu i vot en la presa 
de decisions de la institució. 

L’Acadèmia és plural i agrupa 
diverses àrees de les ciències i 
les humanitats i pot influir en 
el comportament ètic de les 
diferents professions a partir 
dels estudis universitaris.
L’ingrés a la Reial Acadèmia 
Europea de Doctors és un pas 
més en la trajectòria del doc-
tor Josep Maria Ustrell. Des 
del gener del 2017 és director 
de l’Escola d’Odontologia de 
la Universitat de Barcelona. 
D’altra banda, Ustrell també 
és cap de servei d’ortodòn-
cia de l’Hospital Odontològic 
de la mateixa Universitat de 
Barcelona on exerceix com a 
professor des de fa 34 anys. 
També és director del Màster 
d’Ortodòncia de la Facultat 
d’Odontologia i codirector del 
Màster d’Ortodòncia i Defor-
mitats Craniofacials de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu.

Bona acollida de Mostra’m Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

M ostra’m Igualada 
va néixer aquest 
passat diumenge 

de la ma de Desig Esdeve-
niments i Sesoliveres, amb 
l’objectiu de ser l’espai i el 
moment per confluir amb 
l’atmosfera perfecta la gent 
de tot tipus de status social, 
cultural i polític, que con-
viuen a Igualada, per tal de 
trobar-se i compartir, en de-
finitiva recuperar el concep-
te de fer vida social.
La data escollida tenia el 
seu significat, donat que va 
ser l’equinocci de tardor. 
D’aquesta menera, va estar 
l’oportunitat per conèixer el 
que passara aquesta tardor/

hivern a Igualada en els dife-
rents àmbits: Cultura, Esport, 
Societat, Empresa, Gastrono-
mía i Estil de Vida, de la mà 
del amfitrions  Manel Buron, 
Ramón Felip, Enric Senser-
rich i Joan Fontanella.
L’esdeveniment tenia la nove-
tat de ser en un format nou a 
la ciutat, un Brunch (un neo-
logisme a partir de la unió de 
breakfast (esmorzar) i lunch 
(dinar)) consisteix en un àpat 
realitzat al matí entre l’es-
morzar i el dinar. Aquest es 
va oferir per tota la finca de 
Sesoliveres de manera que els 
assistents podien gaudir de 
diferents ambients. Hi varen 
participar: Rosa de Barce-
lona, Formatges Aubagueta 
“formatges ecològics”, Cer-

vesa Espina de ferro, Forn de 
pa Josep M Torres, Mythic 
café, Cansaladeria i xarcu-
teria Cal Pepe, l’horta lliure, 
Xurreria-Bunyoleria Duna.
Mostra’m Igualada també va 
mostrar coses de la ciutat de 
la ma de diferents col·labora-
dors: Squaix Igualada, Servi-
simó, Mútua Igualadina, La 
Veu de l’Anoia, Swing Ano-
ia, Canal Taronja, Anima’ns, 
Makers Igualada, Evvo Re-
tail, Armand Monleon i Ate-
neu Igualadí. 
Des de l’organització es vol 
agraïr a tots els col·labora-
dors i assistents. La bona 
aceptació de la proposta mo-
tiva a pensar de fer-ne una 
nova edició per la primave-
ra/estiu 2019.



DEDUCCIONS IRPF 2018 PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ

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

Llegados a este punto pienso que la información de la ocupa-
ción y del paro debía de venir acompañada INELUDIBLE-
MENTE de la tasa de subempleo: con 7,5 M de minijobs a, 
máximo, 450€ / mes, en ALE no hay, ni de lejos, pleno empleo.

JAUME CARLES  – Economista. Gestor Administratiu. Assessor fiscal.
@grup_carles

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

Jaume Carles

Avui ens hem reunit amb @CreuRojaCAT per consolidar projectes i 
conèixer de 1a mà el nou “Centre Humanitari Creu Roja”, pioner al 
sud d’Europa, que es crea a Catalunya. Combinarà emmagatzemat-
ge i logística humanitària + formació i sensibilització.

 Pocs contribuents fan ús de les deduccions per 
inversió en accions o participacions en empreses 
de nova o recent creació.

Les democràcies liberals, per proveir pro-
grés als seus ciutadans  requeriran d’una 
ambiciosa reforma de l’estat del benestar.

La celebració el passat dia 14 de setembre de la 3a. edició del Fòrum 
d’Inversió organitzat per l’àrea de Consultoria de Grup Carles i la xarxa 
de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Barcelona, ha possi-
bilitat novament la trobada de projectes empresarials prèviament selec-
cionats, amb potencials inversors interessats. Les notes que segueixen a 

continuació crec poden ajudar els inversors a conèixer el tractament fiscal aplica-
ble a algunes d’aquestes inversions.

Per als que ens dediquem professionalment a l’assessorament fiscal de persones 
físiques, una de les més freqüents preguntes que rebem és la típica: Què puc fer 
per desgravar a la meva declaració de renda? Són de domini públic les deducci-
ons estatals per adquisició o lloguer de l’habitatge habitual que persisteixen només 
en règim transitori. També són conegudes les deduccions per donatius, plans de 
pensions, etc. Però en canvi, molt pocs contribuents fan ús de les deduccions per 
inversió en accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

En la modalitat de deducció estatal, per a aquest any 2018 pot suposar una deduc-
ció del 30% (l’any anterior era el 20%) sobre una base màxima de 60.000€ (l’any 
anterior 50.000), o sigui pot arribar a suposar un estalvi fiscal de fins a 18.000 
euros. Més modesta és la quantia de deducció en la modalitat autonòmica, ja que té 
un límit de quota de 6.000 €. S’ha de tenir en compte però, que per a una mateixa 
quantitat invertida és incompatible l’aplicació de les dues deduccions.

Sense entrar en el detall rigorós dels requisits per a cadascuna de les modalitats 
expressades, podem dir que es tracta d’inversions en societats en les quals tindrem 
una participació minoritària (màxim 40% en l’estatal i 35% en l’autonòmica) i, per 

El monstre televisiu Belen Esteban regna en el plató de Sálvame a Tele5 
des de fa anys amb un èxit notable, mercès a la invenció periòdica de 
nous “pollos”. 

El liberalisme polític i econòmic, com la Belen Esteban, ha sabut re-
inventar-se per esdevenir el relat dominant el segle XX davant les alternatives que 
oferien el feixisme i el comunisme. Però el creixement econòmic continuat i el lliure 
mercat -eixos de l’actual liberalisme econòmic- afronten dos reptes pels que hores 
d’ara no té resposta: l’impacte sobre el mercat de treball de la Intel·ligència Artificial 
i la crisi ecològica. Manté l’historiador best-seller Yuval Noah Harari que probable-
ment el liberalisme no podrà donar resposta a aquests reptes, ni articular un relat 
convincent per la ciutadania.

Darrerament s’han publicat nombrosos llibres al voltant de la crisi del liberalisme i 
el seu relat. A destacar Raons de la fallida del Liberalisme, del professor Patrick De-
neen, on es defensa que ha estat la idea més exitosa dels darrers 400 anys però que la 
distància entre el relat i la realitat viscuda per la ciutadania és tan gran que ja no pot 
ser acceptada. Com a mostra d’aquesta distància exposa un exemple: la ponència del 
Fòrum Econòmic Mundial de Davos de 2018 “Creant un futur compartit en un món 
fragmentat” on els participants, CEOs de grans corporacions, dirigents del FMI, etc. 
hi feien cap en els seus confortables no-compartits jets privats.

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

EL LIBERALISME I BELEN ESTEBAN

tant, l’inversor no tindrà el control total de la societat. La inversió es pot fer parti-
cipant directament en la constitució o subscrivint l’ampliació de capital. En aquest 
darrer cas, la societat s’ha d’haver constituït en els darrers 3 anys. Hi ha un mínim 
de permanència en la inversió de 3 anys. Si en la venda s’ha obtingut un guany 
patrimonial, en la modalitat estatal, hi ha la possibilitat de reinvertir en una altra 
empresa nova o de recent creació, eximint de tributar per la plus-vàlua obtinguda 
en la transmissió. En tots els casos, la societat ha de tenir activitat econòmica, 
quedant excloses les que tinguin com a activitat principal la gestió d’un patrimoni.

Hi ha d’altres requisits, en algun cas un màxim de fons propis de la societat, en 
d’altres, de facturació anual o d’anys màxims de permanència en la inversió. En tot 
cas, és recomanable un assessorament previ abans d’efectuar la inversió, tant en 
l’aspecte financer com en el fiscal.  

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

Parlem aconsegueix 750.000 euros a través de petits inversors.
És l’operació de crowdfunding més elevada del sud d’Europa.

JAUME CARLES XAVIER MORALES

La revista The Economist, promotora dels principis liberals des de la seva creació, 
en el seu 175è aniversari, editorialitza que el liberalisme necessita d’una ambiciosa 
reinvenció i que les democràcies liberals, per proveir progrés als seus ciutadans, 
requeriran d’una ambiciosa reforma de l’estat del benestar.

Com la Belen Esteban, veurem si el liberalisme pot refer el relat i seguir essent la 
idea de més èxit dels darrers 400 anys. 
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

La primera Jornada del 
Vehicle Elèctric, va 
comptar amb ponèn-

cies a càrrec de diversos es-
pecialistes, a més d’activitats 
pràctiques com la simulació 
d’accidents i la prova d’auto-
mòbils elèctrics en circuit.
Castellolí va acollir el di-
vendres 21 de setembre la 
Jornada del Vehicle Elèctric 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer, impulsar i fomen-
tar el món del transport del 
futur: la mobilitat elèctrica, 
neta i sostenible. La jornada 
va comptar amb una sèrie 
de ponències d’alt nivell. En 
primer lloc, Miquel Àngel 
Escobar, de l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN), va 

fer una presentació del món 
tecnològic i va exposar els 
avantatges a l’entorn de l’ad-
quisició d’un vehicle elèctric. 
Tot seguit va ser el torn de 
José Neftalí Salcedo, de l’em-
presa multinacional SIMON 
-fabricant de components 
elèctrics-, qui va explicar el 
funcionament dels punts de 
recàrrega dels vehicles. Fi-
nalment, en David Bosch, de 
l’escola de conducció FAST 
Parcmotor, va exposar la or-
ganització de les proves del 
vehicles elèctrics al circuit, 
amb la distribució dels assis-
tents en tres grups, en funció 
de les tres zones d’activitat: 
prova dels vehicles elèctrics 
al circuit escola, formació en 
conducció segura amb simu-
lador d’accident i exposició 

Castellolí es converteix per un dia en la capital 
del vehicle elèctric

comercial a càrrec dels con-
cessionaris.
Aquesta I Jornada del Vehi-
cle Elèctric ha estat possible 
degut al treball conjunt efec-
tuat entre el Campus Motor 
Anoia, l’Ajuntament de Cas-
tellolí, el Circuit Parc Motor 
i l’escola de conducció FAST 
Parcmotor. La iniciativa ha 
esdevingut tot un èxit grà-
cies també a la implicació i 
col·laboració de les següents 
empreses concessionàries de 
vehicles: Remm Guitart, amb 
la cessió d’un Renault ZOE; 
Servisimó, que va aportar un 
Audi A3 e-tron i un Volkswa-
gen e-Golf; Stern Motor, amb 
la cessió d’un Smart Fortwo 

i un Smart ForFour; i Santi 
Enrique, que va col·laborar 
amb 2 Nissan Leaf.
Per què un vehicle elèc-
tric? Amb aquesta jornada 
s’ha acostat a la ciutadania 
al món del vehicle elèctric 
amb l’objectiu de conscienci-
ar de les seves avantatges, ja 
que suposa una reducció de 
l’impost de circulació, amb 
bonificacions importants. 
Aquests automòbils poden 
circular fins a 300 quilòme-
tres amb total autonomia i 
sense restriccions i generen 
un estalvi econòmic segur a 
curt i a llarg termini. I el que 
és més important... no conta-
minen gens!

LA LLACUNA / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de 

la comissaria de l’Anoia van 
detenir el 22 de setembre un 
home, de 34 anys, de naciona-
litat dominicana i veí de Ter-
rassa, com a presumpta autor 
d’un delicte contra la salut pú-
blica i d’un delicte de defrau-
dació de fluid elèctric.
A principis d’agost, els mossos 
es van assabentar de la possi-
ble existència d’una plantació 
de marihuana en una casa del 
municipi de Rofes (la Llacu-
na). Els agents van obrir una 

investigació i van comprovar 
que de l’interior de la casa sor-
tia una forta olor de marihua-
na, que constantment hi havia 
entrades i sortides de diferents 
persones i que els compressors 
dels aires condicionats funcio-
naven 24 hores.
Després de diverses indaga-
cions, el 22 de setembre, els 
investigadors van anar al do-
micili i van parlar amb una 
persona que es trobava a l’in-
terior de la casa, la qual va 
confirmar l’existència d’una 
plantació a l’interior.
Quan els agents van accedir a 
l’interior de l’habitatge, con-
cretament a la zona dels bai-

xos, van trobar 732 plantes de 
marihuana, juntament amb 
una complexa instal·lació amb 
focus, extractors i filtres.
Arran d’aquests fets, l’home 
va quedar detingut per la seva 
presumpta relació amb un 
delicte contra la salut públi-
ca. També se’l va acusar d’un 
delicte de defraudació de fluid 
elèctric, ja que hi havien ma-
nipulat el subministrament 
elèctric.
El detingut va quedar en lli-
bertat, el mateix 22 de setem-
bre, després de declarar a co-
missaria amb l’obligatorietat 
de declarar davant del jutge 
quan el requereixi.

 

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per tenir 732 
plantes de marihuana en una casa
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El regidor de Promoció 
Econòmica Francis-
co Palacios ha resumit 

aquesta edició del Vilashop-
ping amb una sola paraula “es-
pectacular”. Palacios ha desta-
cat el nombrós públic que es 
va anar aplegant a la plaça del 
Mercat des de les cinc de la tar-
da i ha valorat l’acte de manera 
molt positiva.
Els jocs de fusta, els karts i 
l’espai familiar van funcionar 
molt bé, explica Palacios, i van 
portar gent a la plaça des de 
primera hora de la tarda. Gent 
que va aprofitar per visitar la 
mostra del comerç local i que 
ja va empalmar amb la degus-
tació de tapes que va ser tot un 
èxit, assegura.
Aquest any, explica Francisco 
Palacios es van servir 2.300 
tapes, una xifra molt superior 
a la d’edicions anteriors. La pa-
rada de tapes sense gluten, que 
van anar a càrrec de La Llar, el 
bar restaurant del Casal de la 
Gent Gran , va apostar per les 
croquetes i els nuggets de po-
llastre, i no només va funcio-
nar molt bé sinó que va acabar 
sent la parada de referència de 
la mainada, assegura Palacios. 
L’oferta sense gluten, diu el re-

gidor, va ser molt ben valorada 
per les persones que pateixen 
de celiaquia i també va funcio-
nar molt bé la cocteleria que va 
servir diferents combinats que 
van permetre allargar la nit de 
tapes i gaudir amb una copa 
mentre sonaven els concerts  
dels joves talents locals.
Aquest ha estat un altre dels 
punts que ha destacat el regi-
dor de Promoció Econòmica 
que s’ha mostrat “orgullós i sa-
tisfet del talent dels joves que 
van actuar”. “Amb només 13, 
15 i 17 anys, aquests joves vila-
novins ens van fer gaudir molt 
la nit de dissabte i per algunes 
persones que van escoltar-los”, 

El Vilashopping aconsegueix omplir 
la plaça del Mercat 

diu Palacios, “van ser un gran 
descobriment”
El regidor assegura que “les 
expectatives i els objectius 
marcats es van complir amb 
escreix i el Vilashopping ha 
servit, un any més, per promo-
cionar el comerç, els restaura-
dors locals, i també els joves 
talents”
Francisco Palacios ha volgut 
agrair i felicitar els comerços 
participants pel seu esforç i 
per la qualitat dels productes 
que van oferir, els tècnics mu-
nicipals: Brigada i Comunica-
ció, però sobretot de Promoció 
Econòmica, per la seva tasca i 
el seu compromís.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí va 
acollir dissabte prop 
d’una seixantena de 

persones arribades de més de 
20 municipis catalans que par-
ticipen a la campanya “Barris 
Antics: molt per descobrir, 
molt per oferir”.
Els participants, guanyadors 
de la campanya d’enguany que 
han compartit 37 municipis 
d’arreu del territori català, van 
ser rebuts a la porta de l’Ajun-
tament pels regidors de Pro-
moció Econòmica Francisco 
Palacios, el regidor d’Urbanis-
me i titular de Llei de Barris, 
Juan Manuel Cividanes, el re-
gidor d’Obres, Manuel Ocaña 
i la regidora de Serveis Perso-
nals, Sílvia Cáceres.
Francisco Palacios va ser l’en-
carregat de donar la benvin-
guda als assistents als que va 

agrair la seva participació a la 
campanya Barris Antics. “Amb 
el gest de comprar als establi-
ments dels barris antics con-
tribuïu a dinamitzar aquests 
barris i a omplir-los de vida i 
d’activitat” va dir el regidor.
Després de la salutació ofici-
al va començar un circuit per 
l’entorn natural de Vilanova 
del Camí. Guiats per Fran-
cesc Viera i altres membres 
de la Colla Excursionista, els 
assistents van anar descobrint 
paisatges de gran bellesa i de-
talls sobre la flora i la fauna del 
municipi.
La ruta, assequible per a tots 
els públics, va acabar a la zona 
de pícnic del Parc Fluvial on es 
va servir un refresc i tot seguit 
es va conduir els caminaires 
fins a Can Papasseit on es va 
servir el dinar.
L’acte es va allargar amb una 
amena sobretaula i l’obsequi, 

Una seixantena de persones de més de 20 municipis catalans van 
descobrir dissabte l’encant de Vilanova del Camí

per part dels regidors, d’un ví-
deo promocional del municipi 
i d’uns tiquets per gaudir de 
les tapes del Vilashopping.
Els participants d’aquesta vui-
tena edició de Barris Antics, 
van agrair a l’ajuntament vi-
lanoví la seva acollida i van 
mostrar la seva satisfacció per 
haver pogut participar i gau-

dir d’aquesta experiència, que 
algunes persones van allargar 
fins al vespre participant a 
la nit de tapes. També es van 
mostrar gratament sorpresos 
de les instal·lacions munici-
pals, sobretot de Can Papas-
seit.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Francisco Palacios, 

ha valorat la jornada molt po-
sitivament i ha agraït la tasca 
de les tècniques municipals 
que van coordinar l’acte, als 
membres de Protecció Civil i 
de la Colla Excursionista que 
els van acompanyar, i als mit-
jans de comunicació local, Rà-
dio nova i Vilanova Informa-
ció, per la difusió de l’acte.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí ha 
renovat el títol de 
Ciutat de la Ciència 

i la Innovació que atorga el 
Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades. 
Vilanova va rebre aquest dis-
tintiu l’any 2010 i va ser un 
dels 30 municipis espanyols 
distingits en aquella primera 
convocatòria. 
El títol era un reconeixe-
ment als ajuntaments pel 
seu compromís en projectes 
innovadors que Vilanova va 
revalidar el 2014, data en la 
que ja formava part de la Red 
Innpulso.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica Francisco Palacios 
ha celebrat aquest reconei-
xement que “representa un 
orgull pel municipi i la con-
firmació que les coses s’estan 
fent bé”.
A banda del reconeixement, 
diu Palacios, “la distinció 
implica seguir treballant en 
projectes d’innovació en el 
sentit més ampli de la parau-
la, no únicament en el camp 
tecnològic o industrial. I en 
aquest sentit, el regidor ha 

destacat el treball transversal 
de les diferents àrees muni-
cipals que s’ha traduït en un 
projecte que “aposta per se-
guir treballant i innovant en 
el camp social, medi ambi-
ental, de les energies renova-
bles o l’eficiència energètica” 
Palacios ha destacat alguns 
dels projectes pels quals s’ha 
renovat el títol: les beques 
per a persones cel·líaques, el 
projecte de salut COMNO-
VA o els pressupostos parti-
cipatius”.
Palacios també ha volgut po-
sar en valor el fet de pertà-
nyer a la Red Innpulso també 
que “ens ofereix la possibili-
tat de compartir experiències 
i projectes amb altres ciutats 
espanyoles i agafar idees per 
aplicar al nostre municipi”.
Actualment formen part de 
la Red Innpulso  64 muni-
cipis espanyols, inclòs Vila-
nova del Camí. La xarxa es 
dedica a impulsar polítiques 
públiques innovadores i la 
cooperació público privada 
a través de la col·laboració 
entre ajuntaments que com-
parteixen experiències, pro-
jectes, informació i recursos 
en actes i grups de treball.

Vilanova renova la 
distinció de Ciutat de la 
Ciència i la Innovació
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Des de l’any 2008, a 
mitjan de setembre, el 
nucli antic de la Pobla 

de Claramunt s’omple de para-
des amb productes elaborats 
artesanalment. Es tracta de 
l’Exposició-Fira d’Art, que va 
tenir lloc el diumenge 23 de se-
tembre durant el matí i que va 
arribar a la onzena edició.
La iniciativa l’impulsen les re-
gidories de Cultura i de Ben-
estar Social i s’inclou dins de 
la programació de les Festes 
Culturals. Abans de les 10 del 
matí, entre la plaça de mossèn 
Pere Bosch, la plaça de l’Esglé-
sia i una part del carrer Major 
es van col·locar les parades. 
N’hi havia trenta-quatre, d’ex-
positors locals i de localitats del 
voltant. 
A la plaça de mossèn Pere 
Bosch, coneguda com els Jar-
dinets, el visitant podia trobar 
les obres dels pintors i les pin-
tores, a més d’una parada amb 
treballs fets de patchwork, es-

pelmes i peces de roba, entre 
d’altres. A la plaça de l’Església, 
hi havia bijuteria, moneders i 
bosses de mà, jocs, objectes de-
corats amb decoupage, pastis-
seria, fotografies, entre d’altres. 
En una part del carrer Major hi 
havia una parada amb repro-
duccions de carros i calesses. 
A més d’aquests productes, hi 
havia representació d’entitats 
solidàries, com la Fundació 
SiD Moskita, Kimo-Kap i l’As-

Els productes artesanals omplen 
el nucli antic amb motiu de la XI 
Exposició-Fira d’Art

sociació Tatanka. També hi era 
present l’Agrupació Fotogràfica 
Castell de la Pobla. 
El bon temps va convidar 
molta gent a passejar, a veure 
els productes de les parades i 
a comprar. El firaires van ser 
obsequiats amb l’esmorzar i un 
record de l’activitat. Al final, 
i, com cada any, es va fer una 
fotografia de grup amb tots els 
expositors i organitzadors de la 
iniciativa.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Gairebé una quaran-
tena de nens i nenes, 
d’entre 3 i 11 any,  van 

participar, el dissabte 22 de 
setembre a la tarda, al XXXV 
Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil Premi Gumersind 
Bisbal. L’activitat la va organit-
zar la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i estava inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals.
En total hi van participar 39 
infants, dividits en cinc cate-
gories: cinc en la primera; vuit 
en la segona; dotze en la terce-
ra; nou en la quarta, i cinc en 
la cinquena. Els tres primers 
classificats de cada categoria 
van rebre una medalla, obse-
qui de l’Ajuntament. Entre tots 
els participants es va sortejar 
una bicicleta, també obsequi 
de l’Ajuntament, que li va to-
car a l’Aina Alegría.
Els guanyadors de les dife-
rents categories van ser: Núria 
Descamps, Nil Ferrús i Mar-
tí Mabras, de 3 a 4 anys; Èlia 
Mabras, Meritxell Broch i Jú-
lia Tort, de 5 a 6 anys; Àngela 

Mudarra, Marina Mudarra i 
Jana Mañosas, de 7 a 8 anys; 
Alba Pérez, Paula Escapa i 
Sasha Ais, de 9 a 10 anys, i 
Mariona Gallardo, Ilea Priego 
i Clàudia Solanes, d’11 a 12 
anys. El lliurament de meda-
lles va anar a càrrec de l’alcal-
de, Santi Broch, i de diversos 
regidors del Consistori.
El jurat va estar format per: 
Anna M. Puig, en represen-
tació de l’escola Maria Borés, 
i una pintora i dos pintors 
locals, Pepita Soteras, Miquel 
Bou i Francesc Surroca. Els 
llocs on van anar a pintar els 
infants van ser: parc de Sant 
Galderic, primera categoria; 
Cau Jove, segona categoria; 
Font de la Petxina, tercera ca-
tegoria; les Tres Fonts, quarta 
categoria, i el Campanar Vell, 
cinquena categoria.
L’Ajuntament va obsequiar 
tots els participants amb un 
berenar i una bossa de llami-
nadures. Els dibuixos es po-
dran veure fins al divendres 
28 de setembre a la Biblioteca 
Municipal mossèn Cinto de 
Verdaguer, de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre.

Uns 40 nens i nenes 
participen al XXXV 
Concurs de Pintura Ràpida 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitza, el diu-
menge 30 de setembre, una 
arrossada popular. El dinar 
tindrà lloc a les 2 del migdia a 
la plaça de l’Ajuntament i per 
assistir-hi cal haver comprat 
el tiquet amb anterioritat.
L’activitat compta amb el su-
port de la regidoria de Ben-
estar Social de l’Ajuntament. 
Després del dinar, a la matei-
xa plaça, es farà el bingo de 

tardor. La jornada finalitzarà 
amb un ball, a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, amb el grup 
Som-hi Band.
Els tiquets es poden adquirir 
fins al dimecres 26 de setem-
bre al Local Social de l’Ateneu. 
L’horari és de dilluns a dijous, 
de les 9 del matí a les 12 del 
migdia i de les 4 de la tarda a 
les 8 del vespre. El preu és de 
8 € per als qui són socis, que 
caldrà que presentin el carnet 
en el moment de comprar el 
tiquet, i de 12 € per als qui no 
ho són.

Arrossada de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran

Guanyadora de la bicicleta del Concurs de Pintura Ràpida

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La plaça de can Solà va 
ser l’escenari natural, 
el diumenge 23 de se-

tembre a la tarda, d’una can-
tada de la Coral La Lira, em-
marcada dins dels actes de 
commemoració del centenari 
del naixement de l’entitat. El 
concert estava inclòs dins de 
la programació de les Festes 
Culturals, organitzades per la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.
A la cantada hi van assistir 
un centenar de persones, que 
van gaudir de les peces que 
va oferir la formació vocal 
poblatana, algunes acompa-
nyades amb instruments. Els 
cantaires, sota la direcció de 
la Marta Carceller, van inter-
pretar diverses cançons d’es-
tils diferents, com Dona nobis 
pacem de Mozart, Escolta-ho 
en el vent de Bob Dylan o Ha-
lleluja de Leonard Cohen. En 
el repertori es va estrenar la 
composició de Frederic Marí 
Caus can Solà.
En algunes peces, les veus van 

estar acompanyades pel piano 
a les mans de la Marta Torres 
i l’Oriol Carceller, que també 
va tocar la flauta travessera. A 
més de les peces cantades, el 
públic va poder gaudir de les 
cançons que van oferir al violí 
la Laura Gómez, el Gil Robert, 
la Bruna Rabell i la mateixa 
directora, la Marta Carceller. 
La propera actuació de la 
Coral La Lira, emmarcada 
dins de la celebració del cen-

L’entorn natural de can Solà acull una 
cantada de la Coral La Lira

tenari de l’entitat, tindrà lloc 
el diumenge 7 d’octubre. Es 
farà a les 6 de la tarda a la 
plaça dels Vivencs i serà una 
de les activitats incloses dins 
del Correllengua 2018. I el 
concert central de la comme-
moració dels 100 anys tindrà 
lloc el dissabte 17 de novem-
bre, a 2/4 de 7 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal 
i portarà per títol “Història 
d’una coral”.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Diumenge 30 de se-
tembre a les 19h ens 
trobarem a l’escola 

Marta Mata per reviure aques-
ta data. 
Es convida tota la ciutadania 
a participar d’una jornada on 
s’enllaçaran vídeos d’imatges 
de l’1-0, tant de la comarca 
com a Vilanova del Camí. 
Tindrem la Laia Vicens com a 
convidada. Parlarem dels seus 
llibres  “OPERACIÓ URNES” 
i “MÉS OPERACIÓ URNES” 
dels que n’és coautora amb el 
Xavi Tedó. Participaran també 
en el debat en Joan Mangues i 
el Josep Minguet.
Tot anirà acompanyat de mu-

sica en viu: La Marta Riba i el 
seu fill Biel, el raper vilanoví 
Lost Kid i Els músics del parc.
Oferirem un petit refrigeri per 
als assistents. 
Aquesta jornada s’emmarca 
dins la plataforma 1-O, que 
vol recollir totes les accions 
que es fan a la comarca aquest 
dia. 
“Volem recordar que a Vila-
nova també vam votar, tot i 
les dificultats, i agrair les 2455 
persones que van participar 
aquell dia i ho van fer possible” 
diuen des de l’organització. Al 
municipi va votar el 27% del 
cens, amb 2041 vots a favor 
del SI (83,37%) i 360 del NO 
(14,71%). També es van regis-
trar 47 vots en blanc i 7 nuls.

Vilanova X la Independència 
vol commemorar l’1-0 amb 
un acte molt emotiu

L’Espelt commemora l’1 
d’Octubre amb un Sopar 
Groc
L’ESPELT / LA VEU 

Dissabte el petit nucli 
de l’Espelt viurà una 
vetllada reivindicati-

va i de recordatori de la jorna-
da de l’1 d’octubre de 2017 en 
què es va celebrar el Referèn-
dum per la independència.
A les 7 de la tarda tindrà lloc 
la pintada d’un mural comme-
moratiu.
A les 8 del vespre es farà la 

projecció del documental “La 
revolta de l’1” amb imatges 
inèdites.
Cap a les 10 del vespre co-
mençarà un Sopar Groc amb 
el qual es col·laborarà amb la 
Caixa de solidaritat. S’acabarà 
la nit amb el sorteig d’una pa-
nera republicana i un karaoke.
Els actes són organitzats per 
l’Assemblea de Joves de l’Es-
pelt i Òmnium Cultural.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El regidor d’Urbanisme 
a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, JM Civi-

danes, ha anunciat que durant 
la primera quinzena d’octubre 
està previst que s’asfaltin dife-
rents carrers del municipi. El 
regidor assegura que “el pla 
d’asfaltat està programat i s’està 
esperant des d’abril de 2018”
Els carrers que està previst as-
faltar són Rafael de Casanovas, 
en el tram entre Sant Jordi i 
plaça Picasso; el tram del car-

rer Migdia comprès entre San-
ta Llúcia i Manresa; i el carrer 
Antonio Machado, al barri de 
La Pau, entre la carretera de La 
Pobla (C-244) i el carrer Ra-
mon Llull.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha adjudicat el contracte 
de reasfaltat de diferents car-
rers del municipi a l’empresa 
Pasquina SA per un valor de 
63.704 € iva inclòs.
Els treballs de reasfaltat inclo-
uen el fresatge del paviment 
actual, el nou paviment i la 
pintura vial.

Vilanova del Camí 
asfaltarà diferents carrers 
del municipi 

MONTBUI / LA VEU 

Divuit alumnes i dues 
professores de l’Insti-
tut de Neuss (Alema-

nya) són durant aquests dies a 
Montbui, en el marc de l’ager-
manament i el projecte com-
partit de col·laboració que man-
tenen amb l’Institut Montbui. 
El passat dilluns 24 de setembre 
l’expedició de l’Institut de Neuss 

va ser rebuda en una trobada 
oficial amb les autoritats mont-
buienques. L’acte va comptar 
amb la presència de l’Alcalde 
montbuienc, Teo Romero, el 
regidor d’Educació i Esports 
Josep Palacios, la directora de 
l’Institut Montbui Montserrat 
Costa, diferents professors res-
ponsables del projecte, l’expe-
dició d’estudiants i mestres de 
Neuss, així com també hi van 

L’institut Montbui i el de Neuss 
(Alemanya) enforteixen vincles

ser els alumnes del nostre mu-
nicipi que participen en aquest 
programa d’intercanvi.
L’alcalde Teo Romero va des-
tacar “la importància d’aquests 
invercanvis, que permeten que 
els nostres joves ampliïn conei-
xements. També poden com-
partir experiències amb altres 
joves europeus i són sense cap 
mena de dubte experiències 
molt enriquidores i positives”. 

EDICTE

Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a 
terme el dia 25 de setembre de 2018, va adoptar l’acord, la part resolutòria de la qual és la 
següent:

Primer. Aprovar inicialment la cessió gratuïta de l'ús de la primera planta i l’espai sotacoberta 
de l’immoble assenyalat amb el núm. 6 del carrer dels Nards, d’Igualada, a Càritas Diocesana de 
Vic - Càritas Arxiprestal Anoia Segarra, perquè el destini a un projecte d’habitatge compartit 
temporal amb suport socioeducatiu de Càritas per a acollir persones soles (homes) en situació 
d’exclusió social que no disposin de suficients recursos econòmics, per assumir el cost d’un 
lloguer i que no tinguin un vincle social i/o familiar proper.

La durada de la cessió d’ús serà de vint anys, a comptar des del dia 4 de gener de 2021, l’endemà 
de la  data en què s’extingeix el dret de superfície existent sobre aquest immoble. Tot això, sens 
perjudici que el desenvolupament del projecte pugui començar abans d’aquesta data, una 
vegada finalitzades les obres d’adequació de l’immoble, que hauran de disposar del títol habili-
tant corresponent; i,  de les causes d'extinció previstes en la legislació reguladora i en el docu-
ment de formalització.

Segon. Obrir un termini d'informació pública de vint dies en la premsa local perquè les persones 
interessades puguin formular reclamacions o al·legacions. 

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada definiti-
vament la cessió d’ús.

Quart. Inscriure la cessió d'ús en l'Inventari municipal de béns, amb el benentès que aquesta 
cessió d’ús té efectes a partir del dia 4 de gener de 2021.

Cinquè. Facultar l'alcalde perquè en nom de la corporació municipal, subscrigui els documents 
que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

La qual cosa es fa saber als efectes previnguts a l’apartat segon de l’esmentat acord, fent avinent 
que es tracta d'un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat 
el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.

Igualada, 26 de setembre de 2018
L'ALCALDE

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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MONTBUI / LA VEU 

Si es compleixen els 
terminis previstos, a 
principis de la setma-

na que ve podrien començar 
els treballs d’enderroc dels 
dos edificis ubicats al carrer 
La Tossa i que han d’anar a 
terra per poder-se executar, 
posteriorment, el projecte de 
perllongació del carrer Sant 
Jaume en el carrer La Tossa. 
Aquest projecte suposarà, de 
fet, la seva unió, superant un 
dels “obstacles urbanístics” 
que convertien aquesta zona 
en un cul de de sac fins ara. 
Un cop finalitzat el projec-
te, després de l’enderroca-
ment dels edificis ubicats al 
carrer La Tossa 26-28 i de 

Les obres per perllongar el carrer sant Jaume en el carrer la Tossa, 
a punt de començar

MONTBUI / LA VEU 

Del 27 de setembre al 
8 d’octubre tindrà 
lloc la 27ª edició de 

la Setmana de la Gent Gran 
de Montbui. Enguany, com és 
habitual, els avis i àvies mont-
buiencs podran gaudir amb 
un ampli ventall d’activitats 
que inclouen excursions, balls, 
xerrades, activitats a l’aire lliu-
re, esport, cinema, etc. Com és 
habitual, el colofó de la Setma-
na de la Gent Gran será el 27è 
Dinar de la Gent Gran, el qual 
es celebrarà el proper diumen-
ge 7 d’octubre a Mont-aQua.
Les activitats començaran 
aquest dijous dia 27 amb una 
sessió de cine-fòrum a la sala 
petita de Mont-Àgora, on 
es podrá veure la pel·lícula 
“Vuelta a casa de mi madre”.  
La proposta, que tindrà el su-
port de l’Obra Social “La Cai-
xa”, començarà a les cinc de la 
tarda. Hi haurà pica-pica per 
als assistents.
L’endemà divendres 28 de se-
tembre s’organitzarà a la sala 
de petit format Mont-Àgora 
una xerrada sobre salut, amb 
el títol “Protectors”. L’acte ani-
rà a càrrec de professionals del 
CAP montbuienc, i inclourà 
un piscolabis.
El diumenge dia 30 de setem-
bre a partir de les sis de la tar-
da es durà a terme el Ball de 
la Gent Gran al Centre Cívic 
i Cultural La Vinícola, amb la 
música de Bartomeu i Sheila 
Grados. 

L’endemà dilluns 1 d’octubre 
tindrà lloc una sortida fins a 
La Tossa de Montbui en auto-
bus. Allà els avis i àvies mont-
buiencs duran a terme un ta-
ller de relaxació (estiraments) 
i tot seguit recuperaran forces 
amb una xocolatada. L’activi-
tat començarà a les 9 del matí 
(sortida en autobus des de la 
parada d’autobus de davant el 
Bou) i finalitzarà pels volts de 
dos quarts de 12.
La següent activitat prevista 
es farà el dimarts 2 d’octubre i 
serà la tradicional excursió de 
la Setmana de la Gent Gran, la 
qual, en aquesta ocasió, porta-
rà els montbuiencs fins a Tar-
ragona. A la capital del Tarra-
gonès, faran una passejada en 
tren turístic i tot seguit aniran 
fins a Alcover, on dinaran i 
faran festa i ball al restaurant 
Álamo. La sortida per a aques-
ta excursió tindrà lloc a un 
quart de vuit del matí.
El dimecres 3 d’octubre es 

duran a terme dues activitats 
destacades. 
D’entrada, la més important a 
nivel protocolari será la inau-
guració dels elements lúdics 
del Centre de Dia Montbui, 
ubicat al Nucli Antic del mu-
nicipi, i que gestiona la Fun-
dació Sòciosanitària Sant Jo-
sep. Aquesta activitat es farà 
a dos quarts d’onze del matí, 
i hi haurà xocolatada per als 
assistents.
També aquest mateix dia, però 
a dos quarts de cinc de la tarda 
es celebrarà una competició 
de petanca a les pistes munici-
pals de La Vinícola. 
El dijous 4 d’octubre s’or-
ganitzarà a la Sala Gran de 
Mont-Àgora un espectacle de 
Play-back per a la gent gran, 
amb el grup “Il·lusió”. L’acti-
vitat començarà a les sis de la 
tarda.
I el divendres 5 d’octubre s’or-
ganitzarà una visita als locals 
parroquials de Montbui, en 

Comença la 27a Setmana de la gent gran de Montbui

commemoració dels 50 anys 
de la Parròquia de Sant Mau-
re. Conduirà aquesta activitat 
el mossèn montbuienc Josep 
Maria Pujol. Aquest mateix 
dia, però a la tarda, es farà al 
CCC La Vinícola una sessió 
especial de Ball per a la Gent 
Gran, amb música de Joan Al-
tarriba
El dissabte 6 d’octubre tindrà 
lloc una “Tirada popular de 
bitlles”, que començarà a les 
onze del matí i que es durà a 
terme als Jardins de l’Ajunta-
ment.
I el diumenge 7 d’octubre s’or-
ganitzarà una missa en honor 
de tots els avis i àvies del mu-
nicipi, la qual començarà a les 
11 del matí i s’oficiarà a la par-
roquia de Sant Maure. D’altra 
banda, a partir de les dues de 
la tarda començarà al pavelló 
Mont-aQua el 27è Dinar dels 
Avis i Àvies de Montbui. Es 
tracta d’una de les activitats 
més destacades i que, un any 
més, permetrà retre homenat-
ge els avis i àvies del municipi. 
Com és habitual, es realitzarà 
l’homenatge “Noces d’Or” a 
aquelles parelles del munici-
pi que compleixen 50 anys de 
matrimoni o de convivència. 
Per cloure la jornada, gran 
ball amb la música de Barto-
meu i la veu de la vilanovina 
Sheila Grados. 
Finalitzarà la 27ª Setmana 
de la Gent Gran el dilluns 8 
d’octubre, amb una xerrada 
de salut que s’organitzarà a la 

sala petita de Mont-Àgora, on 
professionals del CAP mont-
buienc parlaran sobre “La 
grip”.
El preu dels tiquets per a 
aquest dinar és de 10 euros 
per persona. Es podran adqui-
rir aquests tiquets fins el dia 5 
d’octubre a la taquilla del bar 
de la Gent Gran que es fa a 
La Vinícola, també a l’oficina 
de CaixaBank de Montbui i al 
Bar la Vinícola-Rubio.

A punt els cursets que orga-
nitza la Gent Gran de Mont-
bui
Les activitats anuals que or-
ganitza l’Associació de la 
Gent Gran de Montbui ja es-
tan definides, i començaran 
a realitzar-se a partir del di-
lluns 8 d’octubre.
Els dilluns i dimecres de 9.30 
a 10.30 hores es durà a terme 
l’activitat de “Música i Movi-
ment”. Una altra activitat de 
manteniment físic, el “Posa’t 
en forma”, es realitzarà els di-
marts de 9 a 11 hores. 
També s’organitzarà un curset 
d’informàtica per a la Gent 
Gran, que es farà els dilluns 
de 16 a 18 hores; els dimarts 
de 9 a 11; els dimecres de 16 
a 18 i els dijous de 9 a 11 ho-
res. D’altra banda, els dilluns 
de 16 a 18 hores es farà un 
taller de Pintura. Els dimarts 
de 16 a 20 hores es farà un de 
Pàtxwork i els dimecres de 20 
a 21 hores tindrà lloc un de 
sardanes.

la urbanització de la zona, 
els vianants i els vehicles 
podran circular entre amb-
dós carrers, aconseguint així 

obrir un accés directe des del 
carrer Sant Jaume cap a l’im-
portant eix viari de La Mercè 
(fins ara únicament es podia 

accedir directament a la car-
retera de Valls/boulevard). 
Durant els darrers dies s’han 
començat a realitzar els tre-
balls previs i necessaris per 
procedir a l’enderroc dels 
dos edificis en qüestió. Un 
cop es solventin les qüestions 
administratives i tècniques 
pertinents es procedirà a 
l’enderroc, i, posteriorment, i 
durant uns tres mesos es pro-
cedirà a l’execució completa 
de l’obra, amb l’obertura del 
vial, l’excavació de rases per 
fer la nova instal·lació elèc-
trica, la reposició de pavi-
ments i voreres, es canviaran 
les lluminàries (amb noves 
columnes d’il·luminació), 
es construiran jardineres i 
es farà una petita zona lú-

dica, amb aparcament per a 
vehicles. També, com a con-
seqüència d’aquest projecte, 
es disposarà d’un petit espai 
(solar), de propietat munici-
pal.
L’actuació és una de les més 
ambicioses a nivell urbanís-
tic que es duran a terme al 
Nucli Urbà montbuienc, i 
permetrà millorar l’accessi-
bilitat en un dels punts del 
municipi que tenen una ma-
jor densitat de població.
Durant els mesos d’obres és 
previst que hi hagi afectaci-
ons de trànsit puntuals. Des 
de l’Ajuntament de Montbui 
s’informarà als veïns de les 
possibles restriccions a tra-
vés de la secció d’avisos de 
www.montbui.cat.
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L’ESPELT / LA VEU 

Dissabte a l’Espelt es 
va tornar a viure una 
jornada molt espe-

cial. Unes 3.500 persones 
es van acostar a aquest petit 
nucli de la Conca per gaudir 
de la 7a edició de la Fira de 
la Cervesa Artesana que or-
ganitza l’associació local La 
Bromera.
Des de mig matí i fins ben en-
trada la nit tots aquells que es 
van acostar a l’Espelt van po-
der tastar les gairebé 60 vari-
etats de cervesa artesana que 
oferien els 15 cervesers parti-
cipants a la Fira i les van po-
der acompanyar amb alguna 
de les delícies culinàries que 
preparaven les food trucks 
que hi havia instal·lades a 
l’espai. La música, enllaunada 
durant el matí i el migdia, en 
directe durant la tarda-ves-
pre amb els concerts a càrrec 
d’Äwen i Travelin Band i pun-
xadiscs final amb PD Efa, va 
acompanyar i va animar a ba-
llar. La jornada es va viure en 
un ambient immillorable, en 
bona companyia i amb ganes 
de tornar-hi l’any vinent.
Des de l’associació La Brome-
ra es vol fer un agraïment a 
tots aquells que creuen en la 
Fira de Cervesa Artesana de 

l’Espelt: a tots els cervesers, 
food trucks i artesans presents 
a la fira; al Centre de l’Espelt, 

Gràfiques Pons, i-Enginy, 
Mapamundi Produccions i 
l’Ajuntament d’Òdena.

Exitosa i participada 7a Fira de la 
Cervesa Artesana de l’Espelt

MONTBUI / LA VEU 

Dins de les diferents activi-
tats previstes per a la Festa de 
Tardor que tindrà lloc el diu-
menge 28 d’octubre, tindrà 
lloc el tradicional homenatge a 
les parelles que es van casar a 
l’església de Santa Maria de La 
Tossa, i que enguany celebren 
les seves noces d’argent o no-
ces d’or.
Totes les parelles que enguany 

celebrin els 25 o 50 anys del seu 
casament a La Tossa, i que es-
tiguin interessades a participar 
en aquest petit homenatge,  es 
poden posar en contacte amb 
la Fundació la Tossa, al telèfon 
653 653 167, o al correu elec-
trònic   fundacio@latossa.cat
Próximament es publicarà el 
programa complert previst 
per la Festa de la Tardor, 
amb diferents activitats du-
rant tot el matí.

Homenatge a les parelles 
que enguany celebren 25 o 
50 anys del seu casament a 
La Tossa

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El dia 1 d’octubre del 
2017 serà per sempre 
un dia que recordarem 

tots en la història de Catalu-
nya. Després de mesos de ne-
gacions, finalment el govern 
de la Generalitat va marcar la 
data 1-O per celebrar el refe-
rèndum d’autodeterminació.
Al llarg de tot l’any hem po-
gut veure vídeos de la votació, 
s’han escrit llibres, l’aplicació 
de l’article 155, detenció de 
polítics, la marxa a l’exili, atu-
rades, vagues…. Però ara ens 
volem centrar en les vivències 
personals, la part més emoti-
va de la celebració del refe-
rèndum.
Per aquest motiu, a Castellolí 
s’ha organitzat l’acte “Revi-
vim l’1 d’octubre“, el dilluns 
1 d’octubre a les 19.00 h a La 
Cooperativa. A La Coopera-
tiva trobareu les butlletes on 

podreu escriure la vostra vi-
vència més personal de com 
vau viure el dia 1 d’octubre. 
Tots aquests records els guar-
darem a dins de l’urna i més 
endavant elaborarem un lli-
bre per recollir totes les ex-
periències, records, emocions 
i pensaments d’una jornada 
històrica!
Si a més teniu fotografies de 
l’1-O de Castellolí que creieu 
que poden ser interessants, i 
que reflecteixen l’emoció vis-
cuda aquell dia, les podeu 
enviar al correu de l’Ajunta-
ment castelloli@diba.cat i les 
adjuntarem en aquest recull.
A partir de les vuit del vespre, 
s’inaugurarà el Carrer 1 d’oc-
tubre i a continuació, la Coral 
d’Aulí cantarà el Cant dels Se-
gadors.
Per acabar la festa, la Soci-
etat de Caçadors oferirà un 
deliciós sopar popular per a 
tothom. 

Actes commemoratius de  
l’1-O a Castellolí

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El proper dijous 27 de 
setembre tindrà lloc 
una xerrada d’Aigua 

és vida Anoia a la Pobla de 
Claramunt en motiu de la 
vaga convocada pel 27 d’oc-
tubre. L’acte, que es celebrarà 
al Teatre Jardí a les 19:30h, 
s’engloba dintre de les acci-
ons que la plataforma, junt 
amb d’altres entitats de la co-
marca, realitzaran durant un 
mes a tota la comarca.
La xerrada mostrarà les da-
des que Aigua és vida Anoia 
ha anat recavant els darrers 
tres anys i exposarà els seus 
motius pels quals aposten 
per la gestió  pública. L’enti-
tat organitzarà actes als tres 
municipis que estan en un 
estat d’irregularitat per la 

manca de contracte de con-
cessió amb l’empresa Aigua 
de Rigat (Igualada, Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt), així com també altres 
municipis de la comarca on 
s’acaba el contracte de con-

cessió (Piera i Masquefa). En 
aquest sentit, la plataforma 
Aigua és vida Anoia exposa-
rà els resultats de l’Auditoria 
sobre la gestió de l’aigua als 
tres municipis sense contrac-
te de concessió realitzada per 
la Diputació de Barcelona, i 
concretarà les dades de la 
Pobla de Claramunt.
La xerrada, que és oberta a 
tota la població, servirà per 
conèixer d’aprop la reali-
tat del municipi. En aquest 
sentit, Aigua és vida Ano-
ia animarà als poblatans a 
unir-se a la reivindicació de 
la gestió pública a la Pobla 
de Claramunt ja que, asse-
gura la plataforma, “la Pobla 
de Claramunt es troba en 
una situació econòmica molt 
favorable a la gestió pública 
del servei de l’aigua”.

Aigua és vida Anoia organitza una 
xerrada sobre la gestió de l’aigua a la 
Pobla de Claramunt

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquests propers dies 
començaran a dur-se a terme 
dos nous cursos de formació 
ocupacional a Montbui. D’una 
banda, aquest dijous comen-
çarà a Mont-Activa (CCC La 
Vinícola) un curs de formació 
ocupacional d’Auxiliar de Ma-
gatzem, on es troben inscrits 
13 alumes. D’altra banda, el 
proper dia 8 d’octubre es po-

sarà en un marxa un altre curs 
ocupacional, en aquest cas 
adreçat a neteja d’instal·laci-
ons industrials, i on hi ha onze 
persones inscrites.
Es tracta d’uns cursos per a 
persones en situació d’atur i 
inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), que es 
duran a terme durant els pro-
pers mesos i que inclouen 30 
hores de pràctiques en empre-
ses de la comarca.

A punt dos nous cursos 
de formació ocupacional
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 22 de 
setembre, la plaça de 
l’Església de Piera va 

acollir la segona edició del 
festival Pieradegusta. Aques-
ta jornada, que té com a eix 
vertebrador el món de la gas-
tronomia, va comptar amb la 
participació d’una quinzena 
de productors i restauradors 
locals que van esgotar les seves 
existències davant la gran aflu-
ència de públic.
Més enllà de la mostra gas-
tronòmica, la fira va estar 
acompanyada d’un ampli pro-
grama d’activitats que van ser 
tot un èxit. Entre les novetats, 
per exemple, va haver-hi una 
sortida en segway per la ruta 
modernista de Piera, que es 
complementava amb un tast 
de vins, o un tast d’olis a la sala 
d’armes del castell. Els vols en 
globus aerostàtic, amb un ma-
ridatge en el punt més alt, va 
ser una altra de les propostes 
més participatives. També van 
tenir una bona acollida noves 
propostes com un  showco-
oking  de cuina crudivegana i 
un taller per a fer còctels.
Per als infants no van faltar ac-
tivitats durant tota la jornada: 
des d’un taller de cuina, a un 
berenar de pa amb oli i xoco-

lata; i a l’hora de sopar, els més 
petits van escollir els platets 
que volien dels diferents es-
tands i, amb una carmanyola, 
se’ls van emportar als jardins 
del castell on van poder gau-
dir d’una sessió de cinema a la 
fresca. La cloenda de la jorna-
da va comptar amb el concert 

Pieradegusta: un referent lúdic 
i gastronòmic

de la cantant Judit Nedermann.
L’èxit d’aquesta segona edició 
consolida el festival Pierade-
gusta com un referent lúdic i 
gastronòmic a la comarca de 
l’Anoia, que pretén donar a 
conèixer els productes de pro-
ximitat que s’ofereixen a Piera 
durant tot l’any.

PIERA / LA VEU 

Dimecres 19 de setem-
bre, representants 
municipals es van re-

unir amb el conseller d’Ense-
nyament, Josep Bargalló, amb 
la intenció de posar de ma-
nifest la realitat educativa de 
Piera. A la trobada van assis-
tir-hi la directora dels Serveis 
Territorials a la Catalunya 
Central, Dolors Collell, l’al-
calde de Piera, Jordi Madrid, 
i el regidor d’Ensenyament, 
Josep Maria Rosell.
Un dels temes que es van 
tractar va ser la necessitat de 
pal·liar el desequilibri actual a 
les escoles, amb una sobresa-
turació als centres educatius 
del nucli i pocs alumnes a 
l’escola Creixà, ubicada a Can 
Canals. També es va demanar 
a la conselleria la construcció 
del nou edifici de l’Institut 
Salvador Claramunt. El cen-

tre, en el qual estudien nou 
grups d’ESO, ha necessitat la 
instal·lació d’unes aules pre-
fabricades al pati per a poder 
garantir el bon funcionament 
de les classes. La construc-
ció d’un nou institut podria 
ajudar a descongestionar les 
ràtios d’alumnes a l’educació 
secundària i obriria la pos-

El conseller d’Ensenyament va ser a 
Piera per parlar de  la realitat educativa

sibilitat d’acollir nous cicles 
formatius. La trobada també 
va servir per demanar al De-
partament d’Ensenyament 
la gratuïtat del transport es-
colar no obligatori per a les 
famílies de Piera, tot i que es 
tracta d’una mesura que ara 
mateix no és possible tenint 
en compte la legislació vigent.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament ha distri-
buït un díptic informa-
tiu amb tots els serveis i 

recursos que els pares i mares 
tenen al seu abast per resoldre 
els dubtes sobre l’escolaritza-
ció dels infants
L’inici del curs escolar com-
porta molts dubtes per a les 
famílies sobre l’escolarització 
dels infants, les activitats que 
s’hi desenvolupen o els ajuts 
als quals poden accedir. Per 
tal de resoldre aquests dubtes 
o facilitar eines per resoldre’ls, 
des de la Regidoria d’Ense-
nyament s’ha editat un díptic 
informatiu que s’ha distribuït 
entre tots els escolars del mu-
nicipi per tal de fer-lo arribar 
a les famílies.
En les darreres setmanes ha 
obert una convocatòria d’ajuts 
per a l’adquisició de material i 
llibres de text. El termini per 
a sol·licitar aquestes subven-
cions finalitza el 15 d’octubre. 
Durant el curs escolar també 

s’ofereixen ajuts per al trans-
port escolar no-obligatori a 
l’alumnat de l’INS Guinovarda 
i de l’Escola Herois del Bruc, 
i s’atorguen subvencions per a 
donar suport als projectes i ac-
tivitats que desenvolupen les 
AMPA i els centres educatius.
Entre les eines que es posen 
a disposició de les famílies hi 
ha el web  www.pieraeduca.
cat, que recull totes les infor-
macions relatives al món edu-
catiu de la vila. Els pierencs i 
pierenques que vulguin rebre 
puntualment les novetats, no-
més cal que es donin d’alta del 
butlletí electrònic. Una altra 
eina és la plataforma Educa-
entorn, que permet conèixer 
el conjunt de l’oferta formativa 
de Piera.
La vila també disposa d’un 
Consell d’Infants i Adoles-
cents, un servei d’informació i 
orientació acadèmica, i del Pla 
Educatiu d’Entorn de Piera 
(PEEP), que pretén dinamit-
zar l’acció educativa més enllà 
de l’àmbit escolar.

Suport a les famílies en 
l’inici del curs escolar

PIERA / LA VEU 

El passat 20 de setembre 
es va donar el tret de 
sortida a la nova tem-

porada esportiva amb una 
celebració que va incloure 
sessions d’activitat física i un 
pica-pica saludable
En el marc de les jornades de 
portes obertes de la Piscina 
de Piera, el passat dijous dia 
20 de setembre es va celebrar 
la festa d’inauguració dels 
nous espais d’aquest equipa-
ment. L’esdeveniment va ser-

vir també per donar el tret de 
sortida a la nova temporada 
esportiva.
La jornada va ser tot un èxit. 
Els tècnics Carlos Vázquez i 
Anna Molla van conduir ses-
sions d’activitat física conta-
giant als assistents les seves 
forces i les ganes de passar-ho 
bé, aconseguint un ambient 
immillorable.
La celebració va incloure un 
pica-pica saludable i el sor-
teig, per part de la Piscina de 
Piera, de diferents obsequis 
entre el públic assistent.

S’inauguren els nous 
espais de la Piscina de 
Piera
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ORPÍ / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Orpí celebra la seva 
Festa Major i per això 

han preparat un seguit d’actes 
que especifiquem a continua-
ció:

DIVENDRES 28
A la plaça de Sant Jordi
- 21h: Pregó a càrrec d’Orpí 
Brothers
- 22h: Sopar popular (brasa)
A la plaça Alfon Pons i Riba
- 00:30h: Ball amb Nit i Nit

DISSABTE 29
- 9:00h: Caminada popular 
(sortida i arribada a la plaça 
Sant Jordi)
A la plaça Alfons Pons i Riba
- 17:00h: Festa infantil 
“L’aventura de somiar” amb  
Els Atrapasomnis
- 18:00h: Taller de joguines 
de fusta. Xocolatada.

DIUMENGE 30
- 12:30h: Missa cantada pels 

Amics de la Parròquia de 
Carme a l’església de Sant Mi-
quel 
- 13:30h: Castellers de Medi-
ona
- 14:30h: Dinar de Festa Ma-
jor, a la plaça Sant Jordi. So-
bretaula amb “Set de Màgia” i 
sorteig de paneres.
- 18:30h: Concert amb els 
Músics de Santa Càndia, a la 
plaça Alfons Pons i Riba.

Cap de setmana de Festa 
major a Orpí

ANOIA / LA VEU 

El passat 19 de setembre 
el conseller de Medi 
Ambient del Consell 

Comarcal de l’Anoia, David 
Sánchez, acompanyat del tèc-
nic de Medi Ambient, Josep 
Jorba va ser a les Jornades 
tècniques i de debat sobre la 
Recollida de Residus porta a 
porta celebrades a Orba i Dé-
nia a la Marina Alta i organit-
zades pel Govern Valencià. 
Els ajuntaments d’Orba, Dé-
nia i el Verger van unir esfor-
ços per obrir un debat sobre 
la necessitat de generalitzar 
el reciclatge selectiu porta a 
porta, que el primer municipi 
ha emprès ja de forma pione-
ra a tota la Comunitat Valen-
ciana.
Així, davant la voluntat d’im-
plantar el reciclatge selectiu 
porta a porta es van celebrar 
unes jornades tècniques i de 
debat en les que es van exposar 

les experiències sobre aquest 
tipus de gestió comarcal de 
recollida selectiva a altres zo-
nes, entre elles a la comarca de 
l’Anoia. L’ens comarcal va estar 
convidat com a bones pràc-
tiques en la implantació a 22 

El servei de recollida porta a porta 
de l’Anoia, model a les jornades sobre 
recollida de residus PaP al País Valencià

municipis i pels bons resultats 
que s’està obtenint. 
La jornada també va servir 
per constituir una associació 
de municipis valencians que 
apostaran per aquest tipus de 
recollida de residus.

 amb cuiners i convidats especials de l’Anoia
SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

AQUEST MES...

David Ramis
president del
Club Natació
Igualada

ESPAI PATROCINAT PER

amb la col·laboració de

Carla 
Mas
propietaria del 
restaurant
l’Eucaria

·Espinacs frescos 
amb gambes, 

camagrocs
 i foie

PROPERAMENT A
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Fira de Setembre

Durant molts anys a Igualada, a finals de setembre, es va 
celebrar la Fira dels Fruits del Camp. Aquesta foto és del 
1955 i es veuen les pubilles visitant la Fira. La Fira es 
va fer a la Rambla i al carrer del Sant Cristòfol de l’any 

1954 al 1958, posteriorment es va traslladar al Passeig. Després es 
va deixar de fer.
Autor desconegut. Fons: Joan Mollà i Parera.  
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CAPELLADES / LA VEU 

El dilluns 1 d’octubre 
s’inaugura la plaça de 
l’1 d’octubre, davant 

l’edifici de Cal Ponet, on ara 
fa un any es va concentrar 
gran part de les votacions del 
referèndum.
La inauguració es farà amb la 
presència de les autoritats lo·
cals, que destaparan la placa 
commemorativa que s’instal·
larà damunt una base que es 
col·locarà expressament.
Aquest serà el darrer acte pre·
vist a Capellades durant un 
cap de setmana intens que 
començarà divendres a les 7 
de la tarda amb una xerrada 
a Cal Ponet de la periodista 
Elba Mansilla i l’exdiputat 
al Parlament de Catalunya, 
Joan Garriga. 

Sota l’organització del Comitè 
de Defensa de la República, es 
proposen pel cap de setmana 
activitats diverses amb sopar, 
dormir, esmorzar, mural, ex·
posició i concert vermut.

Capellades inaugura la plaça de l’1 
d’Octubre

Dilluns, després de l’habitual 
concentració davant l’Ajun·
tament a les 7 de la tarda, hi 
ha una cassolada que acabarà 
davant Cal Ponet, per la inau·
guració de la placa.

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’àrea de serveis 
socials de l’Ajunta·
ment de Capellades 

s’està impulsant la creació 
d’un grup de suport emo·
cional i ajuda mútua per a 
persones cuidadores no pro·
fessionals, dins el catàleg de 
propostes de la Diputació de 
Barcelona.
Aquest grup es reunirà du·
rant 10 setmanes, cada di·
jous de 10 del matí a dos 
quarts de 12 del migdia des 
del 27 de setembre fins als 12 
de desembre.
L’objectiu d’aquestes sessions, 
dinamitzades per una psicò·
loga, és evitar la sobrecàrrega 
emocional i física de les per·

sones cuidadores. Conèixer 
altres persones que també 
tenen cura, ajuda a evitar la 
soledat i a disminuir l’estrès.
Per formar part d’aquest 
grup, cal comprometre’s a vo·
ler compartir la seva experi·
ència de cuidadora amb les 
altres persones del grup, que 
es trobaran en la mateixa si·
tuació, i també a assistir a les 
deu sessions.
Cal insistir que no és un curs 
de formació, no s’ensenyarà a 
cuidar, sinó que serà un espai 
de relació, suport pedagògic 
i d’intercanvi d’experiències i 
ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals.
Per inscriure’s cal trucar a ser·
veis socials, al 93.801.10.01, 
demanant per Sònia o Carme.

S’ofereix un grup de suport 
emocional i ajuda mútua

CAPELLADES / LA VEU 

Novetats diverses a la 
Biblioteca El Safareig 
de Capellades. D’una 

banda a nivell de continguts ja 
que precisament aquests dies 
s’ha exposat totes les novetats 
que han arribat aquest estiu.
Com a activitats cal destacar 
el dilluns, 24 de setembre, el 
taller d’animació gràfica per 
a nois i noies de 12 a 14 anys 
que ha fet novament en Jordi 
Bosch. Per al dimarts, remar·
car el Bibliolab “Dibuixem en 
l’espai”, proposta creativa per 
dibuixar sense llapis ni paper, 
fomentant la creativitat.
Ara mateix són obertes les 
inscripcions per a un nou Bi·
bliolab “Creart” que es farà el 
mes d’octubre, · 9, 10 i 17· de 
6 a 8 del vespre,  també per a 
joves de 12 a 16 anys. Es trac·

ta d’un taller d’art en el qual 
es crearà un objecte decoratiu 
en forma de lletra o símbol i 
també es podrà personalitzar 
una peça de roba que aportin 
els participants (samarreta, 
faldilla, jaqueta...).
D’altra banda, s’ha creat un 

Biblioteca El Safareig: racons 
i activitats 

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts 3 d’octubre 
és prevista una nova neteja de 
l’aparcament de la plaça Cata·
lunya. S’intervindrà a les dues 

plantes, tant a la part privada 
com a la pública.
Això vol dir que no s’hi podrà 
aparcar durant el dimecres, 
fins que s’acabin els treballs 
de neteja.

Aquesta és una actuació que 
es realitza de manera periòdi·
ca. Habitualment la Brigada 
d’Obres ja escombra l’espai, 
però cada gades a l’any es fa 
un treball més acurat i a fons.

Neteja del pàrquing de la plaça 
Catalunya

racó de lectura tranquil·la per 
a pares i mares que vulguin 
explicar contes als seus fills. 
L’espai està situat a la planta 
·1 i ambientat amb coixins i 
pufs per fer més agradable 
l’estona de compartir aventu·
res i emocions.

MASQUEFA / LA VEU 

De l’1 al 7 d’octubre, 
la Regidoria de Gent 
Gran i l’Associació de 

Gent Gran de Masquefa oferi·
ran als veïns un ampli ven·
tall d’activitats lúdiques amb 
l’objectiu de posar en valor la 
tasca vital que duu a terme 
aquest col·lectiu en el desen·
volupament del municipi. 
Descarrega’t el programa de la 
festivitat.
Masquefa engega el proper di·
lluns 1 d’octubre una nova edi·
ció de la Setmana de la Gent 
Gran, que enguany s’allargarà 
fins al diumenge dia 7 i in·
clourà una variada agenda 
d’activitats dirigida a la gent 
gran de la vila.
Esther Ibáñez, regidora de 
Gent Gran, assegura que “la 
festivitat representa el modest 
i necessari homenatge que des 
de l’Ajuntament, i en nom de 
tots els masquefins, volem re·

tre anualment a la tasca ingent 
que la nostra gent gran dedica 
a diari per a fer de Masquefa 
una vila més amable, pròspera 
i acollidora”.
Així, al llarg de set dies, els 
masquefins d’edat més avan·
çada seran els grans protago·
nistes i gaudiran de propostes 
com ara una xerrada sobre 
hipertensió arterial, bingo, 
cinema, gym dolça, actuaci·
ons musicals, coca i ball, re·
vista, un dinar de germanor 
(*la paella popular es trasllada 
al Pavelló poliesportiu) i una 
missa. Totes les activitats són 
gratuïtes i es duran a terme a 
l’entorn de La Fàbrica Rogelio 
Rojo. Descarrega’t el progra·
ma de la festivitat.
L’Ajuntament fa una crida a 
la participació i posa en valor 
la implicació de les persones i 
entitats que, de forma volun·
tària, col·laboren en l’organit·
zació de la Setmana de la Gent 
Gran de Masquefa.

La Setmana de la Gent 
Gran arriba a Masquefa 
farcida de propostes
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RUBIÓ / LA VEU 

El passat cap de setma-
na dins els actes de la 
festa de fruits del camp, 

va tenir lloc la presentació del 
nou hereu i pubilla de Rubió, 
que enguany s’escau amb en 
Jordi Ibañez Riera i Anna Riba 
Riera, de Cal Jaume Marqués. 
En finalitzar l’ofici l’hereu i la 
pubilla, en companyia dels pa-
res i una regidora van portar 
els fruits beneïts, oferts pels 
veïns, a l’Asil del Sant Crist 
D’Igualada. De retorn també 
van assistir al dinar que es feia 
a Ca n’Alzina en homenatge a 
la gent gran, on van ajudar en 
el repartiment d’obsequis de 
la parella homenatjada que en 
aquesta ocasió eren en Anto-
ni Planell Rial i na María de 
la Cruz Linares. Durant l’ac-
te també es va fer lliurament 
d’una medalla honorífica a tots 
els rubionencs/ques majors de 
65 anys, repartint 20 medalles 
de bronze als d’edats compreses 
entre els 65 i 80 anys, 9 de plata 

als d’edats compreses entre 80 i 
90 anys i 3 d’or als de més de 90 
anys. Aquest acte va comptar 
amb la presència del president 
de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, participant en el 
repartiment de les medalles de 
plata i or, acompanyat de l’Al-
calde i regidores del Municipi, 
i de la presidenta del Consor-
ci per a la Promoció de l’Alta 
Anoia, Sra. de Mireia Duran.
Aquest diumenge queda el 

Festa dels fruits i Setmana Gent Gran

darrer dels actes de la setmana 
de la Gent Gran a Rubió, amb 
una actuació de Play Back per 
part del Grup Play Back Llum 
i Color, de l’Associació de gent 
gran d’Igualada, a les 6 de la 
tarda al local del centre recre-
atiu Castell de Rubió, represen-
tació que es repeteix, amb un 
nou espectacle, desprès de la 
bona acceptació de l’any passat 
en que també van actuar en el 
nostre municipi. 

ALTA SEGARRA / LA VEU 

Calaf acollirà alguns 
dels actes comme-
moratius que es re-

alitzaran diumenge 30 de 
setembre a l’Alta Segarra en 
el marc de “1-O Un dia que 
durarà anys”, organitzat per: 
CDR de Calaf, CDR Sant 
Martí Sesgueioles, assem-
blea.cat Calaf, assemblea Els 
Prats de Rei, El poble de Pu-
jal i Els Joves del Poble.
A les 11 hores de diumenge, 
la Sala d’actes municipal aco-
llirà la taula rodona “alcaldes 
i alcaldesses de l’Alta Segar-
ra” a continuació es farà la 
presentació publica del llibre 
1-O, un dia mil emocions. 
Aquest llibre té l’objectiu de 
recopilar les imatges desta-
cades entre els milers que es 
van fer i relats de diferents 
veïns de l’Alta Segarra ex-
plicant les seves experiènci-
es i emocions l’1 d’octubre 
de 2017. L’objectiu és deixar 
un testimoni gràfic dels fets 
viscuts aquell dia a l’Alta Se-
garra.
Seguidament, us durà a ter-
me una Performance anome-
nada “Arrels de la República”.
La jornada es podrà com-
plementar amb un dinar 
popular on s’oferiran cana-
pès variats, arròs i postres, 
amenitzat amb una projecció 
continuada de diversos do-
cumentals d’1-O.
A les 17.40 es farà la desco-
berta del mural “El mandat 
de l’1-O”.
Tots els beneficis recaptats 
durant els actes aniran 
destinats a les caixes de 
solidaritat.

Actes a Pujalt, Prats de Rei 
i Castellfollit de Riubregós
Avui divendres al Cobert de 
Pujalt tindrà lloc la presenta-
ció del llibre Pujalt i la base 
d’instrucció del XVIII cos 
d’exèrcit, l’acte serà a 2/4 de 
7. Cap a dos quarts de 8 del 
vespre es farà la projecció del 
documental 13 dies d’octu-

bre. A les 9 es procedirà a la 
inauguració de la plaça 1-O 
i a continuació la projecció 
de Tossudament alçats. A 
dos quarts de 10 comença-
rà un sopar popular a base 
de botifarra, cigrons i fruits 
secs (10€) per acabar amb un 
concert amb Trenkaband i 
VentEndins.
El dissabte dia 29 serà els 
Prats de Rei qui commemo-
raran el primer aniversari de 
l’1 d’Octubre. A les 7 de la 
tarda al Ravalet, es farà una 
xerrada sota el títol  L’1-O un 
any després, a càrrec de Nú-
ria Vinyals, exmembre del 
secretariat de l’ANC. A con-
tinuació “Vam votar” - 25 
vivències d’aquell dia. Tam-
bé es farà un sopar popular 
(6€) de pa amb tomàquet 
i botifarra per acabar amb 
un concert amb la Isabel i el 
Guillem.
També el dissabte 29, Castell-
follit de Riubregós farà actes 
en recordança de l’1 d’octu-
bre de 2017. A dos quarts 
d’11 del matí hi haurà una 
xocolatada popular. Obertu-
ra de l’acte amb Jordi Pesar-
rodona, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada. A continua-
ció, Vivències dels habitants 
de Castellfollit. Tancarà l’acte 
el cantautor Albert Fibla.

Actes commemoratius 
de l’1-O a l’Alta Anoia

CALAF/ LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament 
de Calaf va aprovar els 
vuit punts que el govern 

de Junts per Calaf - AM havia 
portat a l’ordre del dia, entre 
els quals destacaven la modifi-
cació del pressupost per poder 
afrontar l’augment de sou dels 
treballadors municipals de l’1,5 
per cent corresponent a l’IPC, la 
dissolució de la Societat Muni-
cipal de l’Habitatge i la millora i 
pavimentació del carrer de Pius 
Forn.
El punt que va suscitar més de-
bat va ser el de l’augment del 
sou dels treballadors. L’equip de 
govern va tornar a portar al ple 
la mateixa proposta de modi-
ficació del pressupost que tant 
GIC-VV com CiU havien re-
butjat en el ple de juliol. Mentre 
CiU va mantenir el vot en con-
tra, GIC-VV va canviar el sentit 

i hi va votar a favor.
La dissolució de la Societat 
Municipal de l’Habitatge es va 
aprovar amb 8 vots a favor de 
JxC - AM i CiU i 3 en contra 
de GIC – VV. Tot i que aquesta 
societat estava inactiva des de 
l’any 2012, el ministeri d’Hi-
senda havia comunicat el maig 
que suspenia el pagament dels 
tributs de l’Estat perquè la soci-
etat no constava com a dissolta 
en el Registre Mercantil. L’acord 
de dilluns permetrà recuperar 
aquests ingressos suspesos, que 
pugen a gairebé 300.000 euros.
El mateix resultat va obtenir el 
punt corresponent a la modifi-
cació de crèdit per afrontar la 
millora i pavimentació del car-
rer de Pius Forn. Hi van votar 
a favor JxC – AM i CiU, men-
tre que GIC – VV hi van votar 
en contra. Es tracta d’una obra 
subvencionada per la Diputació 
de Barcelona. Les millores con-

sistiran en ordenar els passos de 
vianants i elevar-ne dos.
El compte general de l’exercici 
2017 es va aprovar amb els 5 
vots favorables de JxC – AM, 3 
abstencions de CiU i 3 contraris 
de GIC – VV.
Pel que fa la resta de punts de 
l’ordre del dia, van tenir les se-
güents votacions:
- L’acta de la sessió ordinària del 
mes de juliol: 8 a favor (JxC – 
AM i CiU), 3 en contra (GIC 
– VV).
- L’aprovació inicial del regla-
ment regulador de la seu elec-
trònica municipal: 8 a favor 
(JxC – AM i CiU), 3 en contra 
(GIC – VV).
- La bonificació tributària de 
l’ICIO a l’Institut Alexandre de 
Riquer: 8 a favor (JxC – AM i 
CiU), 3 abstencions (GIC – 
VV).
- Moció de suport al Correllen-
gua: unanimitat.

El Ple de l’Ajuntament acorda 
modificar el pressupost 
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, va inau-

gurar el passat 16 de setem-
bre, juntament amb l’alcalde 
de la Torre de Claramunt, 
Jaume Riba, les obres de mi-
llora i remodelació del camp 
de futbol de Vinçó, a la Torre 
de Claramunt.
A l’acte, també hi van parti-
cipar la diputada d’Esport de 
la Diputació de Barcelona, 
Maite Fandos, el president de 
la UE La Torre de Claramunt, 
Cristian Merino i Jaume Riba 
Ramos, segon tinent d’alcalde 
i regidor d’Esports, entre d’al-
tres.
Durant la seva intervenció, 
el president Castells desta-
cava “els requeriments tèc-
nics que han estat necessaris 
per remodelar el camp i que 
converteixen aquest espai en 
una instal·lació esportiva de 
màxima qualitat”. I afegia, 
“l’esport no només és salut, 
sinó també cultura i aquests 
equipaments esportius es 
transformen en escenaris de 
la vida comunitària”.
En aquesta línia, Castells 
subratllava que “tots els mu-
nicipis, independentment 
de les seves dimensions, han 
de poder oferir serveis pú-
blics bàsics i equipaments de 

qualitat que estiguin a l’abast 
de tothom”. La Diputació de 
Barcelona és un ens de suport 
als governs locals que ofereix 
recursos tècnics i financers i 
que “posa en valor la inicia-
tiva i els reptes que assumei-
xen municipis com la Torre 
de Claramunt per tal de mi-
llorar el benestar i la qualitat 
de vida de la seva ciutadania”, 
afirmava Castells.
En paral·lel, l’alcalde Jaume 
Riba va agrair a la corporació 
el suport rebut i a tots els ac-
tors implicats en la realització 
de les obres de millora que 
han fet possible aquest nou 
espai “ja que avui s’ha fet re-
alitat un somni del municipi 
amb la remodelació del camp 
de futbol”.
La principal actuació que s’ha 

desenvolupat consisteix en 
la pavimentació amb gespa 
artificial del camp. L’actuació 
també inclou l’execució d’ac-
tuacions complementàries 
d’arranjament d’instal·lacions 
del camp de futbol, entre les 
quals hi ha la millora del ta-
lús lateral, l’execució d’una 
marquesina per a les grades i 
la millora de l’enllumenat que 
disposa d’una potència actual 
de 20.000w a tot el camp.
La Diputació de Barcelona va 
aprovar un ajut econòmic de 
356.000,00 euros l’any 2016 
per a la “pavimentació amb 
gespa artificial camp de futbol 
de Vinçó” i un altre per im-
port de 60.000,00 euros l’any 
2018 per al mateix concepte, 
amb una inversió global de la 
corporació de 416.000euros.

Marc Castells va inaugurar les obres 
de remodelació del camp de futbol de 
Vinçó, a la Torre de Claramunt

MIRALLES / LA VEU 

Aquest diumenge tindrà lloc 
una nova caminada familiar a 
Santa Maria de Miralles.
Es tracta d’una caminada pla-
nera i circular, apta per a tota 
la família. La sortida serà a 
les 9 del matí de les Antigues 
Escoles en direcció  al Balç de 
Fontanilles, se seguirà cap a la 

plana de Ca l’Adzet, es passa-
rà per Ca l’Andreu fins trobar 
l’església, per tornar al punt de 
partida on tindrà lloc un di-
vertit xou de màgia-clown.
Cal inscriure’s al telefon 
938080301 o bé per correu 
electrònic a st.m.miralles@
diba.cat. El preu per als major 
de 12 anys és de 3 euros i in-
clou l’esmorzar. 

Diumenge, caminada 
familiar a Miralles

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquest dissabte 29 de 
setembre a la tarda 
hi haurà una exhibi-

ció d’Street WorkOut per tal 
de donar a conèixer entre el 
públic juvenil els aparells ins-
tal·lats al Parc de Cal Ponsa.
Una proposta que comença-
rà a les 18.00h amb una de-
mostració d’exercicis Street 
WorkOut impartit per un 
grup de joves hostaletencs i 
de pobles del nostre entorn.
Cap a les 19.00h hi haurà la 
inauguració i presentació dels 
aparells a càrrec de l’alcal-
de dels Hostalets de Pierola, 

Daniel Vendrell. Tot seguit 
la tarda continuarà amb un 
berenar per a tots els par-

Taller i exhibició per inaugurar les 
instal·lacions d’Street WorkOut dels 
Hostalets de Pierola

ticipants, música i training 
amateur per tothom que s’hi 
acosti.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Després de Sant Joan, 
la Caminada Noc-
turna, la Festa Major, 

Setmana de la Joventut, fes-
tes de l’Onze de Setembre els 
passats 14, 15 i 16 de setem-
bre van tenir lloc les Festes 
Fi d’Estiu amb l’Espai dinà-
mic que combinava les food 
trucks amb concerts de Suu 
(divendres), la Banda Biruji 
(dissabte), Fredy Fresquet & 
The Red Light i la Dj Mirall 
(diumenge).
Paral·lelament, dissabte i diu-
menge el protagonisme va ser 
també per al 5è Mercat Mo-

dernista a la plaça de Cal Fi-
gueres i contacontes, jocs de 
cucanya, taller de manualitats 
o el cercle de percussió.
Per altra banda, diumenge a 
l’auditori de Cal Figueres va 
tenir lloc el concert de l’Or-
questra de Cambra de Ter-
rassa 48 amb Viena, punt de 
trobada. Era el 121è concert 
organitzat per l’associació 
Amics de la Música dels Hos-
talets de Pierola.
Amb aquesta proposta es 
dona per finalitzat l’estiu 2018 
on tant al nucli com als barris 
dels Hostalets s’ha viscut amb 
molt bona participació.

Els Hostalets de Pierola 
diu adéu a l’estiu
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El proper dilluns 1 d’oc-
tubre se celebrarà l’ani-
versari del Referèndum 

per a l’Autodeterminació de 
Catalunya, i un any després 
de les càrregues policials que 
va patir el municipi durant la 
jornada, des de l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesgueioles i el 
CDR Sant Martí Sesgueioles 
s’han preparat una sèrie d’ac-
tivitats per commemorar la 
data, a La Fàbrica.
Dilluns 1 d’octubre, a les 19.30 

hores, tindrà lloc l’exposició 
de fotografies de l’1-O, ela-
borada pels fotògrafs Xavier 
Calvet i Stan de Zoysa. Segui-
dament, a les 20.30h, se cele-
brarà l’acte oficial de canvi de 
nom del carrer Marinada pel 
carrer de l’1 d’octubre. L’acte 
finalitzarà amb un sopar po-
pular a La Fàbrica, de coca de 
recapte, beguda i postre.
Per altra banda, dissabte 6 
d’octubre a les 19.30 hores se 
celebrarà una xerrada amb 
l’empresari i economista cata-
là, Ramir De Porrata-Dòria. 

Actes commemoratius per a celebrar 
l’aniversari de l’1 d’octubre a Sant 
Martí Sesgueioles

Al finalitzar, hi haurà sopar 
popular d’entrepà de botifar-
ra, beguda i postre. A més, 
durant tot el dissabte es po-
drà visitar l’exposició de foto-
grafies de l’1-O, creada gràci-
es a les fotografies de Xavier 
Calvet i Stan de Zoysa.
Els tiquets dels sopars po-
pulars tenen un cost de 6 € i 
es poden comprar a l’Ajun-
tament, en horari de 8 a 15 
hores, i a totes les botigues 
de Sant Martí Sesgueioles. Els 
diners recaptats seran desti-
nats a les caixes de solidaritat.

CALAF / LA VEU 

Marc Vidal serà al 
Casal de Calaf el 
pròxim dimecres 

3 d’octubre a les 19.00 hores, 
en el marc de les accions que 
ve realitzant l’Ajuntament de 
Calaf a través del Centre Local 
de Serveis a les Empreses, amb 
l’objectiu d’aportar noves idees 
i fets diferencials a les empre-
ses i autònoms de Calaf i l’Alta 
Segarra.
El consultor en transformació 
i estratègia digital, té previst 
parlar sobre els nous models 
de negoci, processos, el nou 
client digital i en com repensar 
l’empresa amb una conferència 
titulada “No és el mateix digi-
talitzar-se, que transformar-se 
digitalment”. Ell mateix afir-
ma que digitalitzar-se és fàcil 
de fer amb inversió i incorpo-
rant tecnologia al nostre ne-
goci, però transformar-se és 
molt diferent. Ens farà veure 
com transformar-se compor-
ta obtenir una nova cultura 
empresarial que incorpori la 
transparència, col·laboració, 
l’ús de les noves tecnologies, 
entre molts altres entre d’al-
tres factors, remarcant el fet 
que l’ésser humà serà el valor 
afegit en aquesta fase de dis-
rupció en el model de negoci.

En Marc Vidal treballa per 
importants empreses de di-
ferents sectors (Basf, Hitachi, 
Microsoft, IBM o Allianz), a 
més de ser director de diversos 
programes a TVE: “Economía 
de bolsillo” i “Economía de 
Futuro”. També col·labora re-
gularment amb la CNN, TV3 
i La Sexta.
Organitzada per l’Ajuntament 
de Calaf, a través del CLSE, la 
conferència de Vidal es diri-
geix principalment a empresa-
ris i comerciants de Calaf i 
l’Alta Segarra, tot i que restarà 
oberta a tothom qui tingui in-
terès en conèixer com serà el 
nostre futur més pròxim.
Per tal de fer possible aques-
ta conferència, l’Ajuntament 
compta amb el suport de Di-
putació de Barcelona, dins el 
programa de Polítiques del 
Teixit Productiu.

El comunicador i analista 
econòmic Marc Vidal a 
Calaf

CALAF / LA VEU 

El vicepresident tercer 
de la Diputació de Bar-
celona, Martí Pujol, 

acompanyat de l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, i la direc-
tora de Cultura Popular de 
la Generalitat de Catalunya, 
Àngels Blasco, va assistir diu-
menge a la inauguració de la 
remodelació del Casino de 
Calaf.
L’obra s’ha dut a terme amb 
l’ajut del Programa Comple-
mentari de Reforma i Millora 
d’Equipaments Locals de la 
Diputació de Barcelona, que 
dona suport al finançament 
d’obres i actuacions en teatres, 
ateneus, centres culturals, sales 
polivalents, museus i arxius.
Pujol va celebrar que la re-
modelació del Casino sigui la 
primera inauguració d’una de 
les inversions en equipaments 
culturals del Programa Com-

plementari i va destacar la im-
portància de la col·laboració 
entre les administracions i la 
societat civil.
Un concert líric de música ca-
talana va cloure l’acte a la sala 

El Casino de Calaf, remodelat amb el suport de la Diputació
principal que porta el nom 
de la Unió Calafina, l’entitat 
creada el 1896 que és l’origen 
de l’actual Casino i que forma 
part de la Xarxa de Teatres 
d’Ateneus de Catalunya.
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a CAPELLADES 

Disposa de dues habitacions amb aire condicionat i 
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Interessats trucar: 650 326 112

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
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CALAF / LA VEU 

Enguany, l’Ajuntament 
de Calaf iniciarà, per 
tercera vegada, el pro-

cés de participació ciutadana, 
els Pressupostos Participatius, 
en què els ciutadans i ciuta-
danes podran decidir sobre la 
destinació de part dels recur-
sos municipals, establint un 
canal efectiu de democràcia 
participativa.
Entre les novetats d’aquesta 
tercera edició, destaca la crea-
ció d’unes bases consolidades, 
un increment del pressupost i 
una millor difusió dels Pres-
supostos Participatius mitjan-
çant: fulletons propis, cartells 
i una sessió pública, oberta a 
tota la ciutadania, amb la fi-
nalitat d’explicar tot el procés 
participatiu i resoldre dubtes.
La partida destinada als pres-
supostos participatius per a 
l’any 2019 serà de 60.000 eu-
ros. L’objectiu és que es puguin 
dur a terme un mínim de cinc 
projectes, per això cada una 
de les propostes no podrà su-
perar els 12.000 euros de pres-
supost (iva inclòs).
Així, els ciutadans, a nivell in-
dividual o a través d’una enti-
tat o col·lectiu, podran propo-
sar projectes d’inversió a fer al 

municipi.
Qualsevol persona empadro-
nada a Calaf, entitat, associ-
ació o grup estable del mu-
nicipi, registrat al directori 
d’entitats de l’Ajuntament, pot 
proposar projectes, sigui un 
arranjament, una restauració 
o una inversió en una infra-
estructura. També es poden 
proposar la contractació de 
cursos o actuacions externes 
(musicals, culturals, xerra-
des...).
Les propostes es podran fer 
arribar del 15 d’octubre al 15 
de novembre, omplint el for-
mulari que es podrà trobar a 
l’edifici consistorial, a l’Ofici-
na d’Informació Turística, o 
que us podreu descarregar des 

S’aproven les bases dels Pressupostos 
Participatius 2019 de Calaf

d’aquesta web. També es po-
drà fer a través d’un formulari 
online.

Admissió i elecció final dels 
projectes
Un cop rebudes totes les pro-
postes, els tècnics de l’Ajun-
tament de Calaf seran els en-
carregats d’aprovar-les o bé 
de descartar aquells projectes, 
que, ja sigui perquè no s’ade-
qüen a la legalitat vigent o bé 
perquè superen els 10.000 eu-
ros de pressupost, no podran 
ser admesos en aquesta con-
vocatòria.
Les propostes validades pels 
tècnics es publicaran al fulletó 
propi dels Pressupostos Parti-
cipatius del mes de desembre, 
on hi haurà la butlleta per tal 
que els ciutadans de Calaf fa-
cin la tria final dels projectes. 
El procés de votació serà entre 
el 2 i el 15 de gener de 2019.
Cada ciutadà podrà repartir 
cinc punts entre els projectes 
escollits. Podran votar tots 
els calafins que, dintre el ter-
mini de les votacions, hagin 
complert els 16 anys i que, en 
el moment de votar, estiguin 
empadronats a Calaf. Infor-
màticament es controlarà que 
cada persona només pugui vo-
tar una vegada.

CALAF / LA VEU 

El Casino de Calaf co-
mençarà, el 2 d’octu-
bre, un nou curs de 

l’Escola de Teatre Musical i 
ja en serà la tercera edició. 
Aquesta és una aposta que 
l’entitat manté amb l’objectiu 
d’oferir al territori una for-
mació artística de gran qua-
litat. 
Com en cursos anteriors, hi 
haurà grups per a infants i 
per a adults de les tres dis-
ciplines: teatre, cant i dansa. 
Els alumnes tenen l’opció de 
cursar les modalitats que de-
sitgin, una sola, dues o totes 
tres. Les classes es dividiran: 
Cant - dimarts
de 12 a 18 anys, de 19 a 20h
més de 18 anys, de 20 a 
21.30h
Dansa - dimecres

de 5 a 12 anys, de 18 a 19h
més de 12 anys, de 19 a 20h
Teatre - divendres
de 5 a 12 anys,  de 19 a 20h
més de 12 anys, de 20 a 22h
El claustre de professors, co-
ordinat per Carme Sala, està 
format per:
Cant: Mireia Rosich, Llicen-
ciada per l’Institut del Teatre
Dansa: Georgina Puig, es-
tudis per l’Escola de Dansa 
Anna Malatesta de Barcelona
Teatre: Enric Boada, estudis 
superiors d’Art Dramàtic a 
l’Escola Eòlia i Diplomat en 
Magisteri d’Educació Infan-
til.
Les persones interessades per 
ampliar informació o bé ins-
criure’s poden adreçar-se a:
Carme Sala (coordinadora): 
676 796 754
Maribel Morellon (junta Ca-
sino de Calaf): 679 354 218

Obertes les inscripcions 
per a l’Escola de Teatre 
Musical de Calaf 

CALAF / LA VEU 

Fins divendres 5 d’octubre es 
podran presentar les sol·lici-
tuds per optar als ajuts per a 
la realització d’activitats es-
portives del curs 2018-2019. 
Les beques estan adreçades a 
infants i adolescents (de 3 a 17 
anys) empadronats a Calaf, i 
que es trobin en una especial 
situació familiar amb necessi-
tats socials i/o econòmiques. 
Entre altres qüestions, les ba-
ses de la convocatòria regulen 
els criteris de concessió en 
els que es tenen en compte la 

renda familiar, la condició de 
família nombrosa o monopa-
rental, les situacions de vio-
lència de gènere, problemes 
de salut i l’informe emès per 
l’àrea de Benestar Social, que 
coneix amb detall cada cas.
Per poder optar als ajuts cal 
fer la petició a les oficines de 
l’Ajuntament de Calaf de 9.00 
a 14.00 hores, on caldrà lliurar 
el document de sol·licitud jun-
tament amb la documentació 
requerida en les bases.
La resolució dels ajuts es do-
narà a conèixer divendres al 
26 d’octubre.

Calaf atorgarà fins a 4.000 euros en 
beques per a la pràctica de l’esport

La Junta de Govern 
Local del passat dilluns, 
17 de setembre, va apro-
var les noves bases pels 
Pressupostos Participa-
tius 2019. El període de 
presentació dels projec-
tes serà del 15 d’octubre 

al 15 de novembre

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA Ebike 

DOBLE SUSPENSIÓ
PVP 4.199€ ara 3.000€

150€ AL MES 
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

RÍGIDA
PVP 3.199€ ara 2.000€

100€ AL MES
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

EM2 FS 27,5 PLUS BOSCH 
PERFORMANCE CX



ESPORTS|  39Divendres, 28 de setembre de 2018

FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada va acon-
seguir el passat dissab-
te la primera victòria 

de la temporada i ho va fer 
de manera immillorable, im-
posant-se per un contundent 
0-4 al Cambrils. Els igualadins 
van dominar el partit de prin-
cipi a final, van marcar quatre 
gols i van poder deixar la por-
teria imbatuda.
Gerard Llobet, a l’equador de 
la primera meitat avançava 

els blaus després d’un gran 
control i un xut imparable. Al 
descans s’hi arribava amb un 
0-2 al marcador, després que 
el màxim golejador igualadí, 
Martí Just, tornés a batre la 
porteria local. L’avantatge vi-
sitant abans d’anar a vestidors 
podria haver estat més gran, 
però un remat de cap de Car-
los Simón va topar amb el tra-
vesser.
La superioritat de l’Igualada 
va continuar durant la segona 
meitat i també es reflectia en 

el marcador. En la sortida d’un 
còrner, Franco Nantez feia el 
tercer i Fran Arévalo tancava 
la golejada amb el quart gol a 
les acaballes del partit.
Aquest 0-4 és un gran impuls 
anímic, no només per la clare-
dat del resultat sinó també 
per poder deixar al porteria 
a zero per primera vegada en 
tota la temporada. Demà, en 
la cinquena, el CF Igualada 
s’enfrontarà al Balaguer, equip 
que té els mateixos punts a la 
classificació (5), a Les Comes.

L’Igualada es destapa i aconsegueix la 
seva primera victòria de la temporada

L’Igualada femení pateix 
la primera derrota de la 
temporada a Mallorca
FUTBOL / LA VEU 

E l femení del CF Igua-
lada perdia el passat 
cap de setmana el pri-

mer partit de la temporada 
al camp del Collerense. Les 
jugadores blaves es despla-
çaven fins a Mallorca per vi-
sitar un dels equips imbatuts 
de la categoria i tot i fer un 
bon partit, no es van poder 
emportar cap punt de les 
Illes.
L’inici del partit va tenir a 
les igualadines com a domi-
nadores i, només començar, 
Sònia Perlaza estavellava un 
xut al pal després d’un mag-
nífic control. Les blaves con-

trolaven força bé els atacs 
de les locals, però just abans 
del descans, el Collerense 
s’ha avançat després que un 
rebuig de la defensa visitant 
piqués a l’esquena d’una ju-
gadora local.
Just després del descans, el 
Collerense tornava a supe-
rar la portera blava i posava 
el 2-0 definitiu al marcador. 
Tot i els intents de l’Igualada 
per retallar distàncies i posar 
emoció a la recta final del 
partit, el gol no va arribar i 
les blaves patien la primera 
derrota de la temporada.
Demà dissabte, a les 8 del ves-
pres, l’Igualada s’enfrontarà al 
SP Pescador a Les Comes

FUTBOL / LA VEU 

Canvis a la portería del 
CFIGUALADA (1ª 
Catalana)

Albert Ribera, porter amb 
àmplia experiencia a 3ª Di-
visió i 1ª Catalana reforça 
l’equip #blau en substitució 
de Victor Cegarra, quie ha 

abandonat el club a les últi-
mes hores.
Ribera, nascut a Barcelona el 
1993 però natural de Tàrrega 
ha jugat a totes les categories 
inferiors del conjunt lleidatà 
fins arribar al primer equip 
(1ª Catalana)
Posteriorment, va aconse-
guir l’ascens a Segona B amb 

el Pobla Mafumet, va militar 
a Lleida B i Tàrrega durant 
tres anys i l’última temporada 
la va jugar a Tercera Divisió 
amb el Vilassar de Mar
El porter, que la setmana pas-
sada va fer el primer entre-
nament a les ordres del cos 
tècnic, arriba per augmentar 
la competència sota pals.

Albert Ribera, nou porter blau

FUTBOL / LA VEU 

Victòria a domicili dels 
veterans de l’Igualada 
davant un Sant Pan-

craci feixuc i lluitador, però 
no va poder amb la resistèn-
cia blava que va desplegar 
un bon joc de contenció i se-
ves van ser les ocasions més 
clares per moure el marcador, 
que per cert, va arribar al mi-
nut 30 de partit en gran ju-
gada de Xavi Cantarell i vuit 
minuts més tard, un passi de 
Solís que trenca tota la de-

fensa dels Despí, l’aprofitava 
Xavi Cantarell de nou en l’es-
làlom personal, arribava fins 
a la cuina i batia al porter lo-
cal fent pujar el segon gol per 
als blaus,
En el segon període els locals 
van collar de valent però, no 
va ser fins al minut 75 que 
no es va tornar a moure el 
marcador i ho va fer amb un 
innocent penal que els locals 
van aprofitar per escurçar 
distàncies, però l’alegria ben 
poc els hi va durar, ja que en 
la sacada de centre, s’habilita-

va una passada llarga a Joan 
Costa que de subtil vaselina 
posava terra de per mig i do-
nava la tranquil·litat necessà-
ria per assegurar una victòria 
més que merescuda, gol de 
murri i de crack.
Pels igualadins van jugar, Ja-
mes, Calsina, Farré, ManelC., 
Vicenç, Ivan, Xavi C., Pau, 
Quim, Solís, Alexis, Balcells, 
Toro, Costa i Xavi Moyes, 
a la banqueta Ramonet. La 
propera jornada els blaus ju-
garan a Les Comes davant el 
Sant Roque.

Els veterans, en línia ascendent, s’imposen al Sant Pancraci



40  |  ESPORTS Divendres, 28 de setembre de 2018

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va co·
mençar la nova tempo·
rada amb molt bon peu. 

Els arlequinats va fer gaudir 
el públic de Les Comes amb 
un festival de gols (cinc gols 
de cinc jugadors diferents) i 
va mantenir la seva porteria 
a zero, sent l’únic equip que 
ho ha aconseguit aquesta jor·
nada. 
El conjunt igualadí va fer gal·
la d’un gran treball col·lectiu, 
tot i que va destacar el nom 
de Marti Busquets. El jugador 
del planter va debutar a l’OK 
Lliga i es va convertir amb el 
jugador més jove a aconse·
guir·ho (amb només 15 anys i 
10 mesos). Busquets va entrar 
a la pista al minut 23 i només 
un minut més tard, va fer el 5 
a 0, marcant així, el seu pri·
mer gol a la màxima divisió. 
La primera part va ser més 
igualada, els arlequinats es 
van trobar amb un sistema 
defensiu difícil de superar 
però van saber ser pacients 
i treballar per trobar la re·
compensa del gol. Ton Baliu 
va avisar amb pilota al pal al 
minut 9 de partit i va ser el 
mateix capità de l’Igualada, 
al minut 13, que feia el pri·
mer gol, aconseguint així la 
primera diana oficial de la 
temporada. Els arlequinats 
van disposar de més ocasions 
que els vigatans per ampliar 
distàncies, però el marcador 

no es va moure i es va arribar 
amb 1 a 0 al descans.
A la represa, Roger Bars va 
aconseguir el segon gol de la 
nit ben aviat. Al minut 26 i 
mig, el jugador del planter va 
superar a Burgaya amb una 
pilota que va foradar l’escai·
re des del lateral esquerra. 
Els visitants van poder reduir 
distàncies amb una falta di·
recta poc després del segon 
gol, però el tir d’Urbano el va 
rebutjar el pal. Sergi Pla va 
aconseguir el tercer gol tres 
minuts després de la falta di·
recta: del possible 2 a 1 es va 
passar al 3 a 0, que va trencar 
totalment el partit.
L’Igualada Rigat va seguir 
oferint bons minuts, fet que 
va materialitzar Tety Vi·
ves anotant el 4 a 0, després 
d’agafar el rebot d’un penal 
errat i picar la pilota per sota 
de les cames del porter. Des·

prés del quart gol, Méndez 
va tenir dues oportunitats 
clares de gol, però el pal ho 
va impedir. Amb una distàn·
cia de quatre gols, l’Igualada 
va concedir algun contraatac 
perillós, però Elagi Deitg es 
va mostrar segur i va evitar 
que els d’Osona anotessin. 
Al tram final del partit, quan 
només quedaven dos minuts, 
Ferran López va donar entra·
da a Martí Busquets, que va 
aconseguir el 5 a 0 amb una 
rematada a l’escaire, el mateix 
dia que debutava a l’OK Lliga.
Amb  un coixí de cinc gols a 
favor i cap en contra, el club 
arlequinat aconseguir ser el 
primer classificat de l’OK Lli·
ga després de la jornada 1. El 
pròxim compromís de l’Igua·
lada Rigat serà dissabte que 
ve contra el Noia, a la pista 
de l’Ateneu Agrícola de Sant 
Sadurní. 

Festival de gols de l’Igualada Rigat en 
el debut a l’OK Lliga (5-0)

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada es va tornar a 
emportar un altre partit 
contra un rival potent, 

el CP Jonquerenc. L’equip re·
cent ascendit a la categoria va 
fer un molt bon partit a Les 
Comes però tot i així, les igua·
ladines, amb molt de treball 
en equip, esforç, disciplina i 
contundència a porteria en 
els darrers minuts, van em·
portar·se els tres punts i així 
poden sumar tots els punts en 
disputa en els dos partits ju·
gats. Si bé la setmana passada 
guanyava a la pista de l’actual 
campió de Nacional Catala·
na, el CP Voltregà, aquesta 
ho va fer a casa contra un dels 
equips que segur que donaran 
més guerra.
El partit començava amb dos 
gols de la capitana igualadina, 
Marta Soler, que posava el 2·0 
al marcador quan tot just es 
portaven vuit minuts de par·
tit. Però tot seguit escurçava 
distàncies el CP Jonquerenc 
marcant el 2·1, i abans del 
descans empataven el matx en 
una contra, 2·2.
Al minut tres de la represa, 
les jonquerenques s’avança·
ven, creant un rum rum a les 
grades de Les Comes, 2·3. El 
partit es complicava però les 
igualadines encara hi tenien 
molt a dir. Al minut 10, l’àr·
bitre assenyalava un penal 
favorable a l’Igualada, que 
transformava Carla i empata·
va altre cop el partit 3·3. Les 
noies de la “Pulgui” es torna·
ven a fer amb el control del 
partit…
L’Igualada apretava i tres mi·
nuts després, de nou Carla 
culminava una contra igua·
ladina per posar per davant 

a les locals, 4·3. Però l’àrbitre 
mostrava la targeta blava a la 
local Abril Batlle i el CP Jon·
querenc marcava a la falta di·
recta per tornar a empatar el 
partit, 4·4.
Calia fer més i millor. I així 
va ser. En un atac continu de 
les locals, Queralt marcava 
el cinquè gol quan quedaven 
tres minuts i posava l’Igualada 
per davant una altra vegada, 
5·4. Les igualadines van saber 
aguantar la bola i la pressió, i 
els tres punts es van quedar a 
casa per sumar·ne sis i com·
partir el liderat amb el CP Vi·
lanova i el CHP Bigues i Riells.
Precisament seran les bigueta·
nes el proper rival de les igua·
ladines. El partit es disputarà 
a la pista vallesana el proper 
diumenge a les 17:30 h i tot 
sembla indicar que serà un al·
tre partit exigent. 

El Segona Catalana escom-
bra el Sant Feliu a casa seva 
(0-9)

El debut a Segona Catalana 
del nou segon equip sèni·
or, més de deu anys després, 
no podia ser més plàcid. Les 
igualadines, molt concentra·
des, van deixar el partit en·
llestit a la primera part amb 
un inapel·lable 0·5 contra un 
Sant Feliu arreplegat en zona 
a la seva àrea.
La segona part, amb el ma·
teix guió, deixaria el marca·
dor amb el definitiu 0·9 que 
col·loca a les igualadines a les 
primeres posicions, amb un 
partit menys.
Aquest cap de setmana s’es·
trenaran a casa contra el CP 
Roda que, amb dues derrotes, 
ocupa les darreres posicions 
del campionat.

L’Igualada Femení HCP 
s’imposa per la mínima 
al CP Jorquerenc (5-4)

 #Somblaus

. Vols jugar a futbol?
. Vols gaudir del futbol? 

. Vas néixer entre 
el 2007 i el 2014?

Apunta’t a l’Escoleta
 del CFIgualada!

Informació: 
email: info@cfigualdada.cat

Tel: 93 803 23 81
oficines: 

Dill a div de 18:00 a 20:30
 #Somblaus

Escoleta FCIGUALADA
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EL 7 d’Octubre, 1a Caminada Popular 
Solidària del CAI Petromiralles
ATLETISME / LA VEU 

El dimecres al matí es va 
fer la presentació de la 
1a edició de la Camina-

da Popular Solidària CAI PE-
TROMIRALLES, organitzada 
pel Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Igua-
lada. La caminada es farà el 
proper diumenge 7 d’octubre, 
a partir de les 9 h. del matí.
La caminada, no competitiva 
i oberta a tothom, tindrà un 
recorregut aproximat de 12 
Km., amb la sortida i l’arriba-
da situades a l’Estadi Atlètic 
Municipal d’Igualada. 
El recorregut transcorrerà 
per un circuit degudament 
senyalitzat, i consta d’una vol-
ta complerta pels límits del 
terme municipal d’Igualada:  
Barri de Fàtima, Set Camins, 
Les Comes II, carretera de les 
Maïoles, Mirador de Montser-
rat, Can Roca, Parc Central, 

Barri de Montserrat, Torre del 
Requesens, Anella Verda del 
riu Anoia, i Estadi Atlètic. 
El preu de la inscripció és de 5 
euros per participant, i de 10 
euros per a les famílies amb 
menors d’edat (pare, mare i 
fills). Al ser una caminada 
solidària, els beneficis aniran 
destinats a la Fundació Cors 
Units.
Les inscripcions es poden fer 
presencialment, a les oficines 
del CAI (Estadi Atlètic), o 
mitjançant la pàgina web del 
CAI: www.clubatleticiguala-
da.com. La informació actua-
litzada de la caminada, es pot 
trobar a la web del CAI. 
Al tramitar la inscripció, s’en-
tregarà un dorsal/distintiu 
que el participant haurà de 
portar en un lloc visible el dia 
de la caminada.  El distintiu 
es podrà recollir en el mateix 
moment de la inscripció, si és 
presencial, o bé de 6 a 9 del 
vespre a l’Estadi Atlètic, i el 

mateix dia de la caminada, 
al lloc de sortida, fins a mitja 
hora abans de la mateixa.
Es disposarà de servei de 
guarda roba i vestuari a l’Es-
tadi Atlètic.  Es prega ser res-
pectuós principalment amb 
el medi natural, i guardar les 
deixalles fins arribar al lloc 
d’avituallament, on hi hau-
rà un espai adequat per dei-
xar-les.
Per qüestions de seguretat, 
els participants que vagin 
acompanyats de gossos, els 
hauran de portar lligats. 
La participació a la cami-
nada es fa sota la respon-
sabilitat i el propi risc dels 
participants. Tot i així, l’or-
ganització té contractada 
una pòlissa de responsabili-
tat civil, així com una asse-
gurança d’accidents per als 
participants.  El sol fet de 
participar, vol dir que s’ac-
cepta tot el preceptuat en el 
reglament de la caminada.

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 22 de 
setembre es va disputar 
la 10a edició de la Triat-

ló Infantil de Gavà, en un dia 
marcat per les fortes tempera-
tures i on l’Escola del CAI Tri-
atló hi va ser representada per 
dos dels seus joves triatletes; 
Carla Bisbal en categoria 
infantil i Oriol Alonso en 
aleví, on ambdós van impo-
sar-se en les seves respecti-
ves categories.
Els triatletes de la categoria 
infantil van haver de realitzar 
200 metres de natació al mar, 
6’8 km de ciclisme i 1’8 km 
de cursa a peu per finalitzar 
la prova,  una competició en 
què Carla Bisbal va impo-
sar-se en categoria femenina 
amb un temps de 24 minuts i 
28 segons
Pel que fa als triatletes alevins 
van haver d’afrontar unes dis-
tàncies de 150 metres de na-
tació, 3’3 km de ciclisme i 1’1 

km de cursa a peu, on cal des-
tacar la victòria del jove igua-
ladí Oriol Alonso en categoria 
masculina.
La propera prova per els joves 
triatletes de l’Escola de Triatló 
serà aquest dissabte a la pro-
va de casa; la Triatló Infantil 
d’Igualada, on de ben segur se-
guiran demostrar el bon estat 
de forma en que han començat 
la temporada.  Des de l’Esco-
la de Triatló es vol recordar 
que durant aquestes primeres 
setmanes de temporada hi ha 
portes obertes en tots els en-
trenaments que es realitzem, 
per tothom que ens vulgui 
conèixer o vulgui provar d’ini-
ciar-se en l’esport de les tres 
disciplines independentment 
del seu nivell o condició física. 
Per més informació consultar a 
la pàgina web www.clubatleti-
cigualada.com, preguntar a les 
instal·lacions de l’Estadi Atlètic 
Municipal o per mail al coor-
dinador de l’Escola: oriolmari-
mon1988@gmail.com

Victòries de Carla Bisbal 
i Oriol Alonso a la 
triatló infantil de Gavà

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
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ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge 23 
de setembre al matí va 
tenir lloc a Igualada 

la quarta edició de la cursa i 
caminada solidària Alzhei-
mer Race, que va comptar 
amb 1000 persones inscrites, 
màxim marcat per l’organit-
zació (275 corredors i 725 
caminants). També hi van 
col·laborar una vuitantena de 
voluntaris que van ajudar en 
l’organització.
A partir de les 10 del matí, 
l’anella fluvial i el passeig Ver-
daguer es va anar omplint de 
corredors amb samarreta ver-
da i caminants amb samarre-
ta corall que participaven en 
l’edició d’enguany d’una cursa 
que recull fons per a l’Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 

lada compta amb activitats 
organitzades per l’Hospital 
de Dia Sant Jordi del CSSI i 
l’AFADA, que reuneixen es-
forços per tal de sensibilitzar 
a la ciutadania sobre aquesta 
malaltia. També realitzen ac-
tivitats el CSA, l’ICS, la Fun-
dació Sant Josep, l’Agència de 
Salut Pública i l’Ajuntament 
d’Igualada, tots ells membres 
del grup GIA que impulsa els 
dies mundials. 
L’AFADA és una associació 
sense ànim de lucre creada 

La quarta Alzheimer Race omple l’anella fluvial d’Igualada

(AFADA), organitzada per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’Ajunta-
ment d’Igualada.
El recorregut va ser quasi 
idèntic al de les tres primeres 
edicions, però aquest any la 
sortida i arribada es feia de 
forma excepcional a l’Escor-
xador, a causa de les obres que 
hi ha actualment a la plaça de 
la Masuca. Els corredors van 
recórrer íntegrament l’ane-
lla fluvial, amb una distància 

total de 6,3 km, mentre que 
els caminants van fer vora 4,5 
km. 
El guanyador absolut de la 
cursa i primer de la catego-
ria 29-49 anys va ser Oriol 
Marimon Castelltort, amb 
un temps de 22 minuts i 37 
segons. Després d’ell van en-
trrt Carlos Fernández de 
Dios i Toni Vazquez Cuadras, 
aquest darrer primer de la ca-
tegoria 18-28 anys. 
En categoria femenina la 
guanyadora i primera de la 
categoria 29-49 anys va ser 
Yveth Camus Mariño, amb 
un temps de 27 minuts i 8 se-
gons. En la mateixa categoria, 
Francina Gonzalez Roca i Va-
nesa Lobo Guerra van quedar 
segona i tercera, respectiva-
ment. 
També es van donar premis a 
la persona més gran de la ca-

minada, la Sra. Anna Llorach 
Sendra, nascuda el 1925, als 
més joves, Sam Diaz Alvarez, 
i Àstrid Guerrero Gómez, 
nascuts el juliol de 2018, i al 
corredor número 21, Victor 
Cuervo Ibós, i al caminant 
número 21, Maria Antònia 
Gina Piñol, per la coincidèn-
cia amb la data del 21 de se-
tembre, Dia Mundial de l’Al-
zheimer. 
Durant el matí es va poder 
gaudir d’activitats infantils, 
d’una dinàmica sessió d’es-

calfament abans de la cursa 
i caminada a càrrec de Fani, 
monitora del CAI Popular, i 
de l’actuació musical de ‘Con-
tracorrent’, un grup de joves 
de l’Anoia en constant evo-
lució, que toca diverses cares 
del rock, des de temes clàssics 
fins als temes pop més actu-
als, però sempre amb el seu 
estil divertit.
També es va comptar amb el 
suport del cantant Joan Dau-
sà i de l’actriu Marta Bayarri, 
que han donat suport a l’Al-
zheimer Race amb un vídeo.

21 de setembre, Dia Mundi-
al de l’Alzheimer

L’activitat formava part de 
la commemoració del Dia 
Mundial de l’Alzheimer, que 
se celebra cada any, el 21 
de setembre, i que a Igua-

l’any 2016 amb la finalitat 
de donar suport, assessorar 
i informar a les persones di-
agnosticades amb Alzheimer 
i altres demències i/o als seus 
familiars. És successora de la 
delegació Anoia de l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) que va 
néixer l’any 2000, recollint 
les necessitats dels familiars 
de malalts d’Alzheimer, en 
aquells moments amb manca 
de recursos socials i informa-
ció relacionada amb la pròpia 
malaltia. La desconeixença 
d’aquesta es feia palesa en les 
famílies i calia un paraigua 
que donés cobertura no no-
més a les necessitats del ma-

lalts sinó també als cuidadors 
i famílies. 
L’Hospital de Dia Sant Jordi 
va obrir les portes el desem-
bre de 2005. Dona servei as-
sistencial a persones amb 
deteriorament i trastorns 
cognitius i demències com 
l’Alzheimer, així com a les se-
ves famílies. Ofereix atenció 
mèdica, psicològica i social 
que ajuda a recuperar i millo-
rar l’autonomia de les perso-
nes ateses i permet fer un se-
guiment individualitzat i una 
avaluació periòdica de cada 
pacient. És un centre gestio-
nat pel CSSI en un edifici de 
la Fundació Catalunya – La 
Pedrera.



ESPORTS|  43Divendres, 28 de setembre de 2018

El Monbus Igualada s’estrena a la Lliga 
EBA amb una ajustada victòria a Mataró
BÀSQUET / LA VEU 

D iumenge passat va 
arrencar la Liga 
EBA pel Monbus 

C.B. Igualada. Els igualadins 
visitaven la pista del Mata-
ró-Feimat en la primera jor-
nada d’aquest grup C-A. El 
Palau d’Esports Josep Mora 
és sempre una pista difícil 
i els de l’Anoia sabien que 
seria un partit molt compli-
cat. Després del darrer partit 
de Lliga Catalana a Andorra, 
es presentava una setmana 
molt important per comen-
çar la Fase Regular de la Liga 
EBA amb bon peu. L’equip  
afrontava el matx amb la 
tranquil·litat que el debut era 
fora de casa i que la pressió 
de jugar com a local era pels 
del Maresme.
El partit va començar amb 
molts nervis i pèrdues de pi-
lota per ambdós equips. Des 
que s’inaugurava el marcador 
l’Igualada s’avançava a l’elec-
trònic i es mantenia la dife-
rència per la mínima. Amb 
aquesta igualtat s’arribava al 
final del primer període 17-
20 pels visitants.
Al segon període el joc es va 
endurir i dificultava les ciste-

lles pels dos equips i cap dels 
dos aconseguia fer-se amb el 
ritme del partit. D’aquesta 
manera l’anotació dels dos 
equips disminuïa i el tanteig 
del segon període era de 16-
15 arribant al descans 33-35.
Va ser al tercer període quan 
s’obria la primera escletxa al 
marcador. L’Igualada acon-
seguia portar el ritme de 
partit i a trobar-se a la pista 
portant-lo cap al seu terreny. 
L’equip es mostrava sòlid en 
defensa i començava a con-
nectar en atac. L’electrònic al 
final del tercer període era 
de 45-55 pels de l’Anoia dei-
xant el rival amb 12 punts en 
els últims 10 minuts.
Tot hi l’avantatge que acon-
seguien els igualadins, el 
Mataró mai va tirar la tova-
llola i l’afició local sabia que 
ni molt menys el partit esta-
va sentenciat i es va bolcar a 
animar l’equip. Els locals no 
van fallar i es van sumar a 
l’afició aconseguint igualar 
novament el partit i, a falta 
de 6 minuts, es posaven per 
davant al marcador.
La igualtat en l’electrònic es 
mantenia fins l’últim minut. 
Les accions dels últims se-
gons van estar marcades per 

l’experiència i el cap fred en 
aquest tipus de partit dels 
igualadins, que s’enduien el 
matx 67-72. Els blaus, una 
vegada més, rebien menys 
de 70 punts, aquesta va ser 
la clau del partit en el qual 
li va costar anotar davant un 
Mataró que va plantar cara 
durant tot el partit.
Aquesta victòria fora de 
casa a la primera jornada 
té molt de pes per seguir 
creixent. La mentalitat de 
l’equip és clau en aquest 
inici de temporada i així 
ho mostren els resultats. El 
proper partit del Monbus 
C.B. Igualada serà demà 
dissabte a les 17:45 a Les 
Comes davant el Flanigan 
Calvià. Els balears visiten 
Les Comes després de la 
derrota a casa per 84-99 da-
vant el C.B. Salt.

Fitxa del partit

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (12), Sergi Carrión 
(5), Miquel Benito (9), Edu 
Burgès (7), Jordi Torres (7), 
Carles Fons (8), Jaume Tor-
res (5), Pau Camí (2), Alex 
Matencio, Edu Tejero (15), 
Roger Pérez (2).

L’Yvette Pons Igualada 
suma la primera victòria 
de la temporada

BÀSQUET / LA VEU 

Primera victòria de l’Yvette 
Pons Igualada contra un ri-
val que va vendre cara la seva 
derrota, lluitant fins l’últim 
segon i amb un molt bon en-
cert des de la línia de tres. El 
CN Terrassa va estar sempre 
ben a prop en el marcador, 
però el treball col·lectiu, les 
bones situacions d’atac i con-
traatac i una ordenada de-
fensa van donar la victòria a 
les igualadins. Aquesta és la 
primera victòria de l’Iguala-
da després de què la setmana 

passada perdés el primer par-
tit de la lliga a casa.
Aquest dissabte, el sènior fe-
mení de l’Igualada s’enfron-
tarà al Basket Almeda a les 
19.30 a Les Comes.

Fitxa tècnica

Parcials: (14-15) (19-21) (11-
14) (14-14)

Anotadores: Carrasco (12) 
Carner (19), Xairó (-), Soler 
(8), Amatllé (3), Jané (3), La-
molla (10), Aniento (1), Ros-
selló (-), Gener (8)

BonÀrea entra a formar 
part de la família CBI
BÀSQUET / LA VEU 

L’equip pre-infantil mas-
culí del CBI comptarà 
amb una nova em-

presa que li donarà suport 
en aquesta temporada. La 
popular bonÀrea, concreta-
ment la Benzinera bonÀrea 
Igualada-Òdena, passarà a 

patrocinar aquest equip de 
joves promeses que jugaran 
en la màxima categoria de la 
seva franja. 
La benzinera bonÀrea Igua-
lada-Òdena està situada al 
polígon de les Gavarreres i 
ofereix a el carburant a més, 
d’una cafeteria i botiga bonÀ-
rea. 
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MOTOR /J.M. VIDAL

L a sisena prova pun-
tuable pel campionat 
estatal de ral·lis de 

terra es va disputar pel vol-
tants del circuit de Navarra. 
Aquest ral·li constava de 
tres trams cronometrats que 
es feien dues vegades cadas-
cun d’un d’ells, Los Arcos i 
Torres del Rio i Arroniz tres 
vegades i que amb els seus 
22 quilòmetres era el tram 

més llarg.
Hi va participar l’equip de 
Moto Club Igualada format 
pel pilot igualadí Josep Ba-
sols i el copiloto barceloní 
Xavi Amigó Skoda Fabia R5. 
Igual que en el darrer ral·li 
de Cervera, es posicionaren 
en el brillant tercer lloc del 
podi. Cal destacar que dels 
set trams, en quatre d’ells 
Basols i Amigó van fer el se-
gon millor crono.
També hi va participar el 

Podi de Josep Basols i Xavi Amigó al 
ral·li de Navarra

MOTOR /J.M. VIDAL 

Amb un recorregut de 381,21 
km, entre els quals s’han in-
tercalat 12 trams de regula-
ritat controlada, en carretera 
tancada, que han totalitzat 
146,10 km, es va disputar el 
47è Ral·li Andorra Històric 
amb la participació d’un cen-
tenar de participants.
Entre ells hi havia partici-
pants anoiencs que van acon-
seguir molt bones classifica-
cions. Així, l’equip conegut 
com Nenas Team format per 

la barcelonina Tere Arma-
dans i la igualadina Anna 
Vives amb Porsche 911 Car-
rera 3.2, guanyaren de forma 
absoluta aquest ral·li fa tres 
anys, es van classificar en se-
gona posició a l’original Le-
gend 2.
Fenomenal el triomf a Le-
gend 1 del pilot Joan Salinas 
copilotat per Joan Codinachs 
amb Ford Escort RS 2000. La 
propera prova que l’Automò-
bil Club d’Andorra serà el’An-
dorra Winter Rally del 16 de 
desembre.

copilot igualadí David Usón 
que per aquest ral·li anava 
amb el pilot de Matadepera 
Jan Solans amb Peugeot 208 
VTI R2 i que aconseguiren 
la setena posició final, pu-
jant al primer lloc del podi 
per ser el guanyadors de la 
categoria de dues rodes mo-
trius. El proper ral·li puntu-
able es disputarà el primer 
cap de setmana de novem-
bre amb motiu del ral·li de 
Granada.

L’Anoia, ben 
representada al ral·li 
Andorra Històric

NATACIÓ / LA VEU 

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i la regidora d’Es-
ports, Rosa Plassa, van tras-
lladar el passat divendres, 21 
de setembre, la felicitació a la 
nedadora Janna Blaya, en nom 
de l’Ajuntament i del conjunt 
de la ciutat. Aquest mateix 

mes, als campionats del món 
júnior en aigües obertes de 
la Federació Internacional de 
Natació (FINA), celebrats a 
la localitat israeliana d’Elat, 
Blaya va assolir un meritori 
quart lloc en la distància de 5 
quilòmetres, per a esportistes 
de 14 i 15 anys. Competint 
amb la selecció estatal, va fer 

un temps d’1:01:06.6, quedant 
per ben poc fora del podi que 
van ocupar la italiana Menc-
hini, l’hongaresa Szimcsak 
i l’americana Denigan. A la 
trobada de divendres passat 
a l’Ajuntament hi va assistir 
acompanyada dels seus famili-
ars i de representants del Club 
Natació Igualada.

L’Ajuntament d’Igualada felicita a 
Janna Blaya pel 4t lloc al campionat 
del món júnior d’aigües obertes

NATACIÓ / LA VEU 

El nedador igualadí de 84 
anys Enric Ferrer i Solà va 
participar en els Campionats 
d’Europa Màster de Natació 
que van tenir lloc a Eslovènia 
del 5 al 9 de setembre amb 
3.000 participants.

Es va classificar en la 4a posi-
ció en la prova de 200 metres 
esquena i en la 8a posició en 
la prova de 50 metres esquena.
L’Enric, encoratjat i amb el su-
port del Club Nagi, continua 
preparant-se per anar al cam-
pionat del món del proper any 
a Corea del Nord

Enric Ferrer participa en 
els Campionats d’Europa 
Màster de natació
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ESQUAIX / LA VEU 

El passat cap de setmana 
Galícia va organitzar 
els campionats d’Espa-

nya de seleccions autonòmi-
ques amb presència de l’ano-
ienc Joel Jaume.
Amb una selecció plena d’ab-
sències importants, la quadri-
barrada, que portava al Joel 
com a 1a raqueta, va tenir un 
notable actuació, perdent so-
lament amb la gran favorita, 
una Galícia que alineava tota 
la seva artilleria pesada.
Davant Navarra, el combinat 
català va dominar 4-0 a la 1a 
ronda amb victòria de l’igua-
ladí davant David Marin per 
3-0. A quarts davant el País 
Valencià, derrota del nostre 
jugador enfront l’exjugador 
professional Àlex Garbi per 
0-3, però amb victòria final 
3-1 dels catalans. A semis da-
vant Galícia, derrota clara 0-4 
amb el Joel fent un gran par-
tit caient per un renyit 12-10, 
9-11, 10-12, 9-11 davant el 
gallec Carlos Cornes, que es 
troba entre els 100 millors del 
món i finalment en el partit 
pel tercer i quart lloc, davant 

Andalusia, l’anoienc va poder 
sumar el seu punt guanyant al 
granadí Javi Martín per 3-1.

Els júniors Aguilera Fajardo 
fan bronze en el torneig jú-
nior Dunlop de Sta Cristina.
Fantàstic ambient al Tipi Park 
(Empordà) amb presència 
d’una bona colla de júniors 
francesos de l’Esquaix des 
Costières de Nimes. Els igua-
ladins Nil Aguilera i Montse 
Fajardo van tenir una notable 
actuació pujant tots dos al podí 
.

Nil Aguilera va aconseguir la 
tercera posició final, al supe-
rar 3-0 al gironí Martí Bahí 
en el partit pel tercer lloc. 
Prèviament, el Nil havia cai-
gut a les semifinals davant el 
francès Morandeau per 3 a 0.
També molt bona tercera po-
sició final per Montse Fajardo 
que després de caure a les se-
mifinals davant Isern per un 
ajustadíssim 3 a 2 i 12/10 al 
cinquè, va superar a la francesa 
Grail Lavernede en el partit pel 
tercer lloc per 3 jocs a 0.

La selecció catalana d’esquaix, amb la 
presència de Joel Jaume, fa bronze als 
campionats autonòmics d’Espanya

FRONTENNIS / LA VEU 

Demà dissabte, durant 
tot el dia, es celebra-
rà la 16a edició del 

torneig frontennis Igualada 
en el què participen les mi-
llors parelles del Rànquing 
Català amb la modalitat de 
pilota ràpida.
L’horari de la final no està 
concretat, ja que la inscrip-
ció de parelles no està tanca-
da, però es calcula que serà 
cap a les 18:00-19:00 hores.
És una jornada on es pot veu-
re el màxim nivell de joc de 
Catalunya en aquesta moda-
litat i animem als aficionats 

de l’esport a venir a veure les 
remodelades instal·lacions  
del Molí Nou. 
Per altra banda, l’endemà 
diumenge 30 de setembre de 
11 a 13 hores es celebraran 
les finals de l’Open Fron-
tennis Molí Nou Igualada, 
el qual aquest any també ha 
estat un èxit de participació 
i públic.
S’han inscrit 34 parelles (4 
femenines i 30 masculines). 
Les femenines han compe-
tit en categoria única i les 
masculines amb 4 categories, 
d’aquesta manera s’aconse-
gueix que tothom jugui dins 
el seu nivell.

Cap de setmana de doble 
competició a la pista del 
Molí Nou

PÀDEL / LA VEU 

Segona jornada de la 2a 
volta i segona victòria 
del primer equip Suba-

ru davant el Indoor Pàdel 
Bages.
Van obrir foc sense gaire en-
cert, Roger Rosich/Ramón 
Gabarró caient 6-2, 2-6, 2-6 
amb Damià Curtichs/Gerard 
Masfret, però Josep Llorach/
Nil Munné van adreçar les 
coses dominant 6-4, 2-6, 6-4 
davant Jordi Masfret/David 
Armengol. Finalment en 
un agònic partit victòria de 
Marc Corcelles i el debutant 
Carles Cuñado desprès d’un 
renyit 6-4, 0-6, 7-5 davant 
Ricard Vilanova/Fernando.

El primer equip Subaru segueix 
sumant

VILANOVA / LA VEU 

L a regidoria d’Esports 
de Vilanova del Camí 
està acabant d’enllestir 

l’organització de la que serà 
la XXIV Festa de l’Esport de 
Vilanova del Camí. Repe-
tint el format de l’any passat, 
el diumenge 7 d’octubre es 
farà una gala de lliurament 
de premis, a Can Papasseit. 
Tota l’atenció, com destaca 
el regidor d’Esports, Camilo 
Grados, la tindran els espor-
tistes, perquè l’esdeveniment 

consistirà bàsicament en un 
repàs de la temporada, els 
mèrits esportius i l’entrega 
de trofeus. 
Aquests dies, Esports treba-
lla per confeccionar la llista 
dels finalistes absoluts i tots 
els esportistes que es reco-
neixeran a la festa. Un any 
més s’ha fet una crida als 
clubs i entitats esportives 
locals, buscant la seva im-
plicació, per tal que facin les 
seves aportacions i triïn els 
candidats a les diferents ca-
tegories: esport base, prome-
ses, gent de club, mencions 
especials....
Ahir dijous es va reunir 
per primera vegada el Jurat 
d’aquesta 24a edició que esta-
va format, novament, per re-
presentants polítics, d’entitats 
i de la premsa local i comar-
cal, reunió de la qual sortiran 
els finalistes de la festa.

La 24a Festa de l’Esport 
proclamarà els millors 
esportistes vilanovins 

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a 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



46  |  ESPORTS Divendres, 28 de setembre de 2018

CICLISME / LA VEU 

L ’E-Bike Challange ja 
està preparat per arri-
bar al Parcmotor Cas-

tellolí el pròxim 27 d’octubre. 
Aquest és un esdeveniment 
per bicicletes de BTT amb as-
sistència de motor elèctric. A 
més, serà una gran festa de la 
bicicleta elèctrica que incluirà 
activitats per a totes les edats, 
exhibicions i una gran fira 
comercial on es podrà veure 
i provar totes les novetats del 
sector.
L’E-Bike Challange conta amb 
un total de 14 categories en 
funció de l’edat i el sexe del 
participant, amb 7 categories 
de nivell màster i 7 de nivell 
iniciació. El recorregut, d’uns 
40 quilòmetres aproxima-
dament, passarà per pistes i 
camins que es distribuiran i 
adaptaran a cada nivell de di-
ficultat.

Un ambaixador de luxe
A més, una de les grans notí-
cies que depara aquesta edició 

de l’E-Bike Challange és la 
figura del seu embaixador, el 
Moutain Baiker espanyol més 
destacat de la història, José 
Antonio Hermida. El cata-
là, medalla de plata als JJ.OO 
d’Atenes 2004 estarà present 
el pròxim 27 d’ocubre a Caste-
llolí i traslladarà tots els seus 
coeneixements i experiència, 
tant a la organització com els 

L’E-Bike Challange arribarà al 
Parcmotor el proper 27 d’octubre

participants.

Al desembre, més E-Bike 
Challange
El 27 d’octubre, aquesta com-
petició de bicicletes elèctriques 
a l’Estat s’estrenarà al Parcmo-
tor, però aproximadament un 
més més tard, el dissabte 1 de 
desembre, la segona cita es ce-
lebrarà a Les Comes, al Bages.

AGILITY / LA VEU 

Queden només 10 dies 
per a que en Luis Lu-
que i el seu canitx 

Melendi marxin a Suècia a 
competir al Campionat del 
Mon 2018. 
S’hi han classificat tant en la 
competició individual com 
en la d’equips.
Arribar al mundial no és fei-
na fàcil. S’han de passar unes 
proves classificatòries que es 
duen a terme al llarg de 4 caps 

de setmana i on hi participen 
més de 200 equips; tots llui-
tant per un mateix fi. 
Només 15 equips es poden 
classificar i Luis y Melendi hi 
son un cop més, després de 6 
Campionants del Món conse-
cutius a les espatlles. 
L’agility a Igualada és a Rival-
can!! I Rivalcan bategarà fort 
a Suècia donant força i calor 
als nostres campions!! L’esde-
veniment tindrà lloc a la ciu-
tat de Kristianstad del 4 al 7 
d’octubre.

Luis Luque, preparat 
per al Campionat del 
Món d’Agility

No és important el teu nivell
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SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

Montserrat Marimón  /   Pol Sánchez Singla
Neus Mas Dàvila  / Elisabeth Orpinell 

Joan-Josep Esteban Luis

-

Marta Solà Arderiu Lluis Balalls Poblet Enric Serra 

Josefina Ribas Sans

Mª Àngels Monllor Oliva

               Jordi Claramunt /  Montse Miret Castells
Montse Castells Forner  / Oscar Soler Verdaguer

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

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

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait 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 25/10/2018.  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

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
www.igualadahc.com

93 804 42 57
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Una vintena d’autors 
seran protagonistes, 
demà dissabte, del 7è 

Mercat de Lletres, organitzat 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Biblioteca 
Central. L’esdeveniment se 
celebrarà a la mateixa biblio-
teca i a la Plaça Cal Font, amb 
una important col·laboració 
també d’entitats de la ciutat.
Durant tot el dia, aquest espai 
s’omplirà de tertúlies, pre-
sentacions, recomanacions, 
concursos, tallers i activitats 
lúdiques perquè petits i grans 
gaudeixin plegats dels llibres 
i la lectura. La inauguració 
es farà a les 12h i anirà a càr-
rec del director de la Institu-

ció de les Lletres Catalanes 
(ILC), Joan-Elies Adell i, tot 
seguit, el periodista i escrip-
tor Enric Calpena conversarà 
amb Marina Llansana de la 
seva darrera novel·la, El dia 
que Barcelona va morir.
Josep Maria Esquirol, Llorenç 
Capdevila, Jordi Estrada, 
Maria Dolors Guàrdia, Joan 
Pinyol, Josep M. Solà, Jau-
me Copons, Liliana Fortuny, 
Marc i Cesk Freixas, Llu-
ís-Anton Baulenas, Feliu For-
mosa i Encarna Sant-Celoni 
es passejaran per aquest mer-
cat per compartir amb el pú-
blic de totes les edats les seves 
històries. 
El 7è Mercat de Lletres estarà 
dedicat de manera especial a 
dues figures de les lletres ca-
talanes: el poeta Feliu For-
mosa, amb una exposició i 
el recital del cicle DePellSen-
sible que es farà a les 20h, i 
també a Manuel de Pedrolo, 
coincidint amb la celebració 
del centenari del seu naixe-
ment. L’escriptor Lluís-Anton 
Baulenas serà l’encarregat de 
descobrir les diverses facetes 
d’aquest autor a la xerrada 
Pedrolo a cent per hora, a les 
18:45h.
El Club de Filosofia obert a 
tothom, a les 11h, aproparà 
a les reflexions de Josep Ma-
ria Esquirol, autor de La pe-

núltima bondat: assaig sobre 
la vida humana. I la taula 
rodona d’autors Km0 comp-
tarà amb la presència, en-
guany, del col·lectiu Lola Pa-
lau, pseudònim de deu autors 
de la Catalunya Central que 
presenten el recull de contes 
Que Déu ens agafi confessats, 
de l’Editorial L’Albí. Tindrà 
lloc a les 13h a la carpa de Cal 
Font. La música i la poesia 
també tindran el seu espai al 
mercat, amb el recital a càr-
rec dels germans Marc i Cesk 
Freixas, que es farà a la carpa 
de la plaça a les 18h.
Les activitats infantils i fami-

La Biblioteca Central d’Igualada i la Plaça Cal Font 
acullen la 7a edició del Mercat de Lletres

liars són un dels eixos des-
tacats de la jornada i, tant 
al matí com a la tarda, s’han 
programat contes i tallers di-
versos. Al migdia, a la plaça 
hi haurà una instal·lació lite-
rària amb àlbums il·lustrats 
en què els més petits podran 
crear les seves pròpies histò-
ries, tot passejant per aquest 
bosc de llibres. I, a l’interior 
de la Biblioteca, els joves lec-
tors de L’Agus i els monstres 
podran conèixer els seus cre-
adors, Jaume Copons i Lili-
ana Fortuny, amb un taller 
estrambòtic que tindrà lloc a
les 12:30h. Una estona abans, 

a les 11:30h, ja començaran 
les activitats infantils amb 
La Bella Desperta a càrrec de 
Vivim del Cuentu. A la tarda 
es reprendrà l’agenda famili-
ar amb el taller El món de les 
lletres, les 17:30h a la sala in-
fantil.
Del programa d’aquesta sete-
na edició, els organitzadors 
també destaquen la col·labo-
ració de les entitats culturals 
de la ciutat. D’una banda, al 
llarg del dia des del Consorci 
per a la Normalització Lin-
güística (CNL) organitzaran 
un parxís ortogràfic a la Pla-
ça Cal Font, amb vuit taulers 
perquè petits i grans puguin 
practicar l’ortografia en cata-
là. I l’Àuria Grup proposarà 
una gimcana de contes per 
la Biblioteca i la plaça amb 
obsequi final. D’altra ban-
da, des de la revista literària 
Narranación convidaran a fer 
un Kahoot literari al restau-
rant Entretemps, a les 16h, 
un joc divertit i interactiu 
tot prenent el cafè. Una hora 
més tard, a les 17h a la plaça, 
es lliuraran els premis del 1r 
concurs de microrelats erò-
tics organitzat per l’Associ-
ació Promotora de la Llen-
gua Catalana (APLEC) i es 
farà la presentació del llibre 
Vestals de Roma, d’Encarna 
Sant-Celoni.

- 11h: CLUB DE 
FILOSOFIA
Amb Josep M. Esquirol que 
parlarà del seu últim llibre 
La penúltima bondat: assaig 
sobre la vida humana.
A les Encavallades de la Bi-
blioteca.
- 11:30h: LA BELLA 
DESPERTA
Vivim del Cuentu ens ex-
plicaran una nova versió 
d’aquest relat clàssic amb 
grans dosis de sentit de l’hu-
mor
A la sala infantil de la Bibli-
oteca.
- 12h: INAUGURACIÓ
A càrrec de Joan-Elies Adell, 
director de la Institució de les 
Lletres Catalanes i de Marc 
Castells, alcalde d’Igualada.
Conversa amb Enric Calpe-
na sobre la seva darrera no-
vel.la El dia que Barcelona va 

morir, presentat per Marina 
Llansana.
A la carpa de Cal Font
- 12h: BIBLIOLAB: 
HISTÒRIES EN MOVIMENT
A càrrec de Tantàgora. Us 
convidem a crear i recrear 
històries a partir d’una pàgina 
d’un conte.
A la plaça de Cal Font
- 12:30h: TALLER: L’Agus i els 
monstres: el tresor perdut. A 
càrrec de Jaume Copons i Lili-
ana Fortuny. Dibuixarem tots 
els atributs del monstre fins 
arribar al sorprenent resultat 
final.
A la sala infantil de la Biblio-
teca
- 13h: TAULA RODONA
Amb el pseudònim de Lola 
Palau, deu autors de la Catalu-
nya Central presenten el llibre 
Que Deu ens agafi confessats, 
un recull de contes que propo-

sen una lectura desenfadada i 
irònica dels Deu Manaments.
A la carpa de la plaça de Cal 
Font.
- 16h: CAFÈ DE LLETRES 
Fem un Kahoot literari?
Demostreu què en sabeu del 
món de les lletres, a la músi-
ca,  al cinema, als llibres o als 
còmics
Al local del restaurant Entre-
temps.
- 17h: LLIURAMENT DE 
PREMIS del 1r concurs de 
microrelats eròtics organitzat 
per l’APLEC
Presentació del llibre Vestals de 
Roma d’Encarna Sant-Celoni 
a càrrec de Concepció Ramió.
A la carpa de la plaça de Cal 
Font.
- 17:30h: TALLER FAMILI-
AR: El mon de les lletres. Ve-
niu a crear la vostra pissarra 
farcida de lletres.

A la sala infantil de la Biblio-
teca.
- 17:30h: RECOMANEM 
CONTES INFANTILS. Els 
membres del Club de lectura 
de literatura infantil recoma-
naran i compartiran els mi-
llors contes.
- 18h: AMOR A LES LLE-
TRES I A LES CANÇONS. 
Recital de música i poesia a 
càrrec de Marc Freixas i Cesk 
Freixas.
A la carpa de la plaça de Cal 
Font.
- 18:45h: PEDROLO A 
CENT PER HORA a càrrec 
de Lluís-Anton Baulenas, un 
recorregut per la trajectòria 
de Manuel de Pedrolo en el 
centenari del seu naixement.
- 20h: FORMOSA PER FOR-
MOSA. Cicle DePellSen-
sible. Feliu Formosa llegirà 
una selecció dels seus poemes 

i Esther Formosa els inter-
pretarà cantant acompa-
nyada a la guitarra per Car-
lo Doneddu.
A la sala d’actes de la Bibli-
oteca

I durant tot el dia a la pla-
ça de Cal Font hi haurà 
parades de llibres i espai 
d’entitats a més d’un ori-
ginal parxís ortogràfic 
que conté vuit taulers per 
practicar l’ortografia en 
català. Una de les carpes 
de la plaça servira als col-
leccionistes de punts de 
llibre per mirar, remenar 
i intercanviar. La plaça 
acollirà diversos espais de 
lectura per a petits i grans 
i durant tot el dia es podrà 
visitar el nou Bibliobús 
Montserrat, que s’estrena 
aquest any.

PROGRAMA D’ACTES
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Diumenge vinent, 30 
de setembre, s’estre-
na Paisatges divins, 

un projecte conjunt del Cor 
Exaudio d’Igualada i el Cor 
de cambra femení Scherzo de 
Vila-seca, que ajuntarà una 
cinquantena de veus feme-
nines sobre l’escenari. Serà 
a les 6 de la tarda a l’església 
de la Pietat de l’Escola Pia 
d’Igualada (Plaça Castells, 
10), amb una entrada de 5€.
En el món coral català, la 
suma de dos cors per interpre-
tar repertori amb orquestra és 
habitual, per tal d’aconseguir 
una plantilla més gran que 
faciliti un equilibri còmode 
entre veus i instruments. No 
és tan freqüent, però, sumar 
dues entitats corals per can-
tar conjuntament un reper-
tori íntegrament a cappella, i 
menys encara si els dos cors 
són femenins. Sumant forces, 
Scherzo i Exaudio obtenen 
un gran instrument ben dife-
rent del que tenen quan can-
ten per separat, no només pel 
que fa a volum sinó, sobretot, 
a nivell tímbric. Així, poden 
fer front a peces per doble cor 
o escrites per 8 o més veus.

Un programa amb música 
sacra i profana
Sota el títol Paisatges divins, 
ens presenten un programa 
que combina música sacra i 
profana de compositors dels 

segles XX i XXI, intercalant 
peces aparentment divergents 
però que conduiran el públic 
per uns mateixos camins. La 
primera part, dedicada a la 
música sacra, presenta dife-
rents maneres d’aproximar-se 
a l’espiritualitat, amb paisat-
ges sonors ben contrastats. 
Inclou peces com l’Ave Maria 
a doble cor de Franz Biebl, el 
Nigra Sum de Bernat Vivan-
cos o un clàssic del repertori 
sacre per a veus femenines: 
el Salve Regina de Miklós 
Kocksár. També sentirem, en-
tre d’altres, l’Ave Generosa del 
noruec Ola Gjeilo, sobre text 
de l’abadessa medieval Hilde-
garde von Bingen, que recrea 
les sonoritats de l’època amb 
pedals, veus paral·leles i fór-
mules imitatives.
La música profana que om-
ple el segon bloc del progra-
ma ens transportarà al cor 
de la natura a través de dife-

Estrena de “Paisatges divins” amb el Cor Exaudio 
d’Igualada i el Cor Scherzo de Vila-seca

rents paisatges naturals, com 
ara nocturns o ventosos. La 
música que ens descriu ens 
deixarà entreveure tot el que 
hi ha d’espiritual en aquests 
paisatges, unint així les dues 
parts del concert. Començarà 
amb una part del cicle Hegyi 
Éjszakák (Nits de muntanya), 
de Zoltan Kodály, que recrea 
un ambient nocturn sense 
utilitzar text. També en desta-
carem el cicle  Historietas del 
viento, amb música d’Alejan-
dro Yagüe i text de Federico 
García Lorca. El concert tin-
drà un caràcter antibel·licista 
amb la interpretació de dues 
peces: la primera, There Will 
Come Soft Rains (Vindran 
pluges suaus), de Ramiro Real 
i Sara Teasdale, reflexiona 
sobre la indiferència de la 
natura davant dels conflictes 
humans. La segona es basa en 
el conegut poema Podries de 
la poetessa Joana Raspall, que 

contraposa un país en pau i 
un en guerra. En aquest cas, 
està musicat per Josep Ollé. 
El concert està dedicat a la 
memòria de Lorena Pérez, 
excantaire d’Exaudio, que 
sempre havia gaudit de la 
música i el ball i ens il·lu-
minava allà on anava amb 
el seu somriure.

Una tardor plena de con-
certs
Aquest és només el comença-
ment d’una tardor carregada 
de concerts per al Cor Exau-
dio. El programa conjunt 
amb el Cor Scherzo també 
serà interpretat el 19 d’octu-
bre a Vila-seca i el 20 a Santa 
Coloma de Queralt. També 
recuperaran el programa per 
a cor i orgue que van treballar 
l’any passat per participar en 
el Festival Orgues de Ponent 
i del Pirineu, a més de formar 

CULTURA / LA VEU 

Encara no fa ni un any 
que Marta Palacín es 
posava el públic d’AU-

GA a la butxaca explicant la 
revolta de Luter i la implanta-
ció del protestantisme.
Aquest dilluns el seu tema 
fou la bruixeria. Una història 
que va acotar des del segle 

XIV fins una mica més enllà 
del segle XVII. Històries de 
denuncies falses i de judi-
cis amb sentències sense cap 
prova que afavorien la des-
trucció de patrimonis per fer-
ne créixer d’altres i tot això en 
ciutats i pobles on les rivali-
tats familiars portaven anys 
covant-se.
L’abandonament de la llar fa-

miliar i el viatge en solitari 
fins a trobar un destí per part 
de moltes noies per no debi-
litar el patrimoni amb la seva 
despesa afavorien també el 
fenomen.
I el proper dilluns serà Fabi-
an Mohedano qui explicarà  
la reforma horària. Tema que 
aviat serà de molta actualitat 
als mitjans i als debats.

Històries de bruixeria a l’AUGA

part del gran cor que inter-
pretarà un oratori per a cor 
i orquestra escrit per Valentí 
Miserachs per commemorar 
el mil·lenari de l’Abat Oliba. 
Amb aquest projecte recor-
reran diferents punts de Ca-
talunya. A Igualada, es podrà 
sentir el diumenge 14 d’octu-
bre a Santa Maria. 

Cor Exaudio d’Igualada

Cor de cambra Scherzo de  Vila-seca

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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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Un thriller en temps 
hipermodern
La lleugeresa i altres can-
çons. Autors: Ivan Benet i 
Víctor Borràs. Direcció: Ivan 
Benet. Amb: Aida Oset. Pro-
ducció: La Casa del Teatre Nu. 
La Casa del Teatre Nu, 22 de 
setembre 2018. 20h 

La lleugeresa... Què signifi-
ca? En què es tradueix? Els 
dramaturgs (i bons amics) 
Ivan Benet –actor que debu-
ta a l’autoria i a la direcció– i 
Víctor Borràs –de Teatre Nu–  
s’han impregnat del pensa-
ment filosòfic del sociòleg 
francès Gilles Lipovetsky per 
afrontar aquest concepte que 
ens remet a la superficialitat, 
la inconstància, la inestabili-
tat, la insubstancialitat, allò 
flotant i canviant... Vaja, l’era 
en què vivim: el temps hiper-
modern. I analitzant i refle-
xionant, relacionant i cons-
truint, han escrit a quatre 
mans un text que no en té res, 
de lleuger, sinó que troba les 
paraules justes per exposar 
a pes una situació concreta 
però extrapolable. Per expli-
car la vivència d’una inferme-
ra que podríem ser qualsevol 
de nosaltres.
Quanta estona pots estar amb 
el mòbil apagat? Si quan l’en-

cens et trobes 85 whats i 12 
trucades... Mal presagi, això 
segur. L’actriu Aida Oset pro-
tagonitza aquest thriller en 
format de monòleg interior 
que captiva l’espectador des 
del primer moment fins que 
descobreix què succeeix el 
dia D a l’hora H. I el que ve 
després.
L’agilitat, enginy i, alhora, po-
ètica del text, demostren un 
notable domini de l’escrip-
tura i el gènere, que Oset in-
terpreta amb tots els matisos 
de veritat de qui s’entrega de 
totes, totes. Una hora al ser-
vei de la vulnerabilitat, de la 
lluita impotent amb ulls plo-
rosos, de la voluntat de canvi 
amb bons propòsits, entre la 
lògica i la incomprensió, en-

tre el trauma i la necessitat 
de sortir-se’n. I, també, amb 
la música com a evasió. Ab-
solutament imprescindible. 
Una música original creada i 
interpretada per ella mateixa 
i que, com l’ambient sonor –
el signa Guillem Llotje, amb 
qui forma el duet Nuu (casu-
alitats onomàstiques!) de pop 
electrònic, ambient i indie-
trònica–, genera un clímax de 
volatilitat i introspecció men-
tal embolcalladora.
Polifacètica, Oset canta, toca 
la guitarra elèctrica, punxa i 
juga amb la precisió del mo-
viment i la dansa contempo-
rània –amb picada d’ullet a 
les Big Bouncers– deambu-
lant pel blanc, el buit i l’asèp-
tic; pels passadissos d’un hos-
pital, uns records i un ús de la 
raó que l’atrapen. El disseny 
de llums i escenografia con-
tribueixen enormement a les 
sensacions i estats de la ment. 
Tot és just i calculat. I això 
dota de gran dinamisme la 
peça; un trencaclosques que 
reconstrueix una vida estron-
cada, una glopada de cervesa 
negra i ben amarga que fa 
qüestionar moltes coses que 
sovint ens prenem, precisa-
ment, a la lleugera.
Cal llegir Lipovetsky.

LLIBRES / LA VEU 

Després de donar-se a 
conèixer el 6 de se-
tembre a Manresa i 

l’endemà a Barcelona, Lola 
Palau, autora d’anomenada, 
serà aquest dissabte dia 29 
de setembre a la capital ano-
ienca, dins el Mercat de Lle-
tres, per donar a conèixer el 
seu últim llibre “Que Déu ens 
agafi confessats” (Edicions de 
l’Albí, 2018). L’acte de presen-
tació, que conduirà el gestor 
cultural Pep Garcia, una de 
les ànimes del Circ Raluy, tin-

drà lloc a la una del migdia a 
l’escenari de la Plaça de Cal 
Font, que acull una nova edi-
ció d’aquest certamen literari 
organitzat un any més per la 
Biblioteca Central d’Igualada.
Per tal de verificar que la ver-
sió dels deu manaments de la 
llei cristiana se segueixen al 
peu de la llei, també han con-
firmat l’assistència a l’acte els 
escriptors Llorenç Capdevila, 
Pilar Duocastella, Jordi Es-
trada, Dolors Guàrdia, Joan 
Pinyol i Josep Maria Solà, a 
més de Jaume Huch, que és 
l’editor.

El col.lectiu Lola Palau 
presentarà “Que Déu ens 
agafi confessats!”

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 h 
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.

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

17 Novembre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 18.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran
espectacle, al Victoria. Entrades garantides a platea

QUÈ ÉS HITS?
HITS –el nom no enganya– conté el millor del millor de Tricicle, o gairebé, perquè per força hem hagut de deixar de banda esquetxos que 
de ben segur algú trobarà a faltar, encara que sigui el més llarg de tots els espectacles que hàgim fet: cent minuts farcits de gags que
tothom té a la memòria.
HITS –acrònim d’Humor Intel·ligent Trepidant i Sorprenent– reuneix dotze esquetxos mínimament reduïts i un ampli resum, compost de 
gags curtíssims, que tanca l’espectacle i deixa el públic a punt del col·lapse respiratori. Gairebé tots hi apareixen tal com es van estrenar, 
ja que el pas del temps –tret d’aspectes tecnològics que hem obviat o variat– no els ha afectat gens ni mica.
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades
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CINEMA / LA VEU 

La 16a edició del Zoom, 
Festival Internacional 
de Ficció Televisiva 

tindrà lloc del 20 al 25 de 
novembre a diversos espais 
d’Igualada i Barcelona.
Enguany el certamen ha re-
novat la seva pàgina web i 
l’ha dotat d’un disseny que 
facilita la navegació i dona 
més visibilitat i protagonis-
me als continguts. Amb un 
grafisme senzill però acurat, 
el nou lloc web millora tam-
bé l’accessibilitat als recursos 
i la venda d’entrades online 
així com l’accés a la infor-
mació. Al mateix temps, in-
clou un històric dels 15 anys 
del Zoom amb imatges i ví-
deos ‘Re-zooms’. La pàgina 
web ha estat dissenyada per 
l’empresa igualadina Instint 
estratègia digital, patrocina-
dora del Zoom.
D’altra banda, el certamen 

s’amplia i afegeix nous for-
mats de televisió, més enllà 
de la ficció. En aquesta edi-
ció, programes d’entreteni-
ment o informatius tindran 
també el seu espai dins el 
palmarès. L’ampliació de 
formats és pel Zoom una 
declaració d’intencions, una 
aposta per donar visibilitat i 
reconeixement a tots els con-
tinguts televisius de qualitat.
El cartell d’aquesta edició ha 
estat creat pel dissenyador 
Nil Morist (Igualada, 1991). 
En paraules del graduat en 
Arts i Disseny per l’Esco-
la Massana de Barcelona, la 
imatge del Zoom 2018 “pre-
tén construir ponts entre 
l’espectador i el contingut 
a través de la mirada”. Per 
l’igualadí, la pantalla és “com 
una finestra, un mirall que 
ens interpel·la, una superfí-
cie que ens acompanya, ens 
transporta i ens absorbeix”. 
En aquest sentit, el cartell 

La nova edició del  Zoom, el Festival Internacional de 
Ficció Televisiva, estrena web i amplia formats televisius

El cartell d’aquesta 
edició ha estat creat pel 

dissenyador igualadí 
Nil Morist i vol ser una 
al·legoria a la capaci-
tat del Zoom de crear 

ponts entre l’espectador 
i el contingut a través 

de la mirada.

busca copsar aquesta relació 
“d’anada i tornada entre el 
públic i el contingut televi-
siu que, segons Morist, “crea 
atmosferes, emocions i senti-
ments”.
Una altra de les novetats 
del Zoom 2018 és la creació 
d’un Jurat Vell, que s’afegeix 
al Jurat oficial i al Jurat jove. 
El Jurat vell, format per tres 
membres, vol potenciar i fer 
valer la mirada de professi-
onals amb experiència en el 
sector que ja s’han retirat del 
món laboral però que mante-
nen interès per a les novetats 
de l’audiovisual. El Jurat Vell 
valorarà els films de la secció 
oficial i concediran el premi 
a la Millor Pel·lícula.
El Zoom Festival va néixer 
a Igualada l’any 2003 com a 
aparador de les pel·lícules 
realitzades per a la televi-
sió, un gènere poc valorat a 
principi dels anys 2000. El 
salt qualitatiu de les sèries i 
les minisèries i el fort aug-
ment d’espectadors, sobretot 
per la influència de la pro-
ducció americana, ha reva-
loritzat aquest gènere fins a 
arribar al nivell de la bona 
cinematografia. Al llarg dels 
seus 16 anys de vida, el Fes-

tival Zoom ha viscut aquest 
gran canvi i ha evolucionat a 
mesura que ho ha fet el sec-
tor de la ficció televisiva. El 

Zoom va ser el primer festi-
val de l’estat espanyol que va 
apostar pel cinema per a la 
petita pantalla. Actualment 
s’ha convertit en un festival 
de prestigi per a la indústria i 
en una cita indispensable per 
als amants de la ficció.
El festival és una iniciati-
va organitzada per l’Ateneu 
Igualadí i compta amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Diputació de Barcelo-
na, Departament Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

El certamen ha actua-
litzat la seva cara visi-
ble a internet amb una 
nova web que facilita 
al públic la navegació 
i la recerca d’informa-
ció relacionada amb el 

festival.

TEATRE / LA VEU 

El Teatre el Jardí de Ca 
n’Aguilera acull aquest 
dissabte, a les 21.30 

hores, i amb el guiatge del 
Grup Infantil de Teatre de 
Ca n’Aguilera, dos textos 
inclosos dins l’obra teatral 
Antaviana. Es tracta d’una 
obra original de la compa-
nyia musical Dagoll Dagom, 
basada en textos de Pere Cal-

ders i amb música i cançons 
de Jaume Sisa. 
El conte de Nadal retrata una 
escena familiar després de la 
Missa del Gall, amb una visi-
ta inesperada...
El conte del senyor ric ens 
mostra un exemple de l’ab-
surd en els contes de l’autor. 
Un jardí de casa bona i una 
troballa comprometedora.
L’entrada a la representació 
és lliure.

El Grup Infantil de 
Teatre de Ca n’Aguilera 
representa ‘Antaviana’

Presentació del cartell de festival d’enguany i de la web

MÙSIQUES DE BUTXACA
Marcel Làzara i Júlia Arrey “Pedalant endins”

Divendres 
5 d’octubre

a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Bon dia, són les vuit” d’Antoni Bassas 

E l llibre protagonista d’aquesta setmana és el 
relat en primera persona de la veu que durant 
13 anys va despertar el país. En aquest llibre, 

Antoni Bassas deixa escrita la narració  d’un progra-
ma que va fer història, com és “El matí de Catalunya 
Ràdio”, que ell va dirigir i presentar des del 1995 fins 
el 2008. Bon dia, són les vuit,  és una obra que traspua 
periodisme i ràdio, on veiem els professionals que 
van gestar el programa cada dia i els col·laboradors 
que el van elevar a la categoria d’inoblidable, amb 
episodis que van fer vibrar l’antena cada matí durant 
més d’una dècada i que els oients encara recorden 
amb nostàlgia. Però, més enllà del relat en primera 
persona, Bon dia, són les vuit és, també, el llibre de la 
memòria col·lectiva d’un país que, progressivament, 
va anar trobant la seva veu, i sobre tot la d’un jove 
periodista que lluita per poder mantenir la seva in-
dependència personal. 
El llibre està dividit en sis capítols. El primer con-
té algunes reflexions sobre el periodisme, sobre què 
significa fer un magazín des de ben d’hora al matí 
entrant a la casa dels oients, seguint-lo a la dutxa o 
mentre esmorza i finalment acompanyant-lo al cotxe 
anant a treballar. Són uns moments de gran impacte 
i Bassas ho enllaça amb els que ocupaven el poder en 
cada moment, i feien ús de les entrevistes per al seu 
propi benefici polític. El segon capítol és una evoca-
ció dels tertulians i col·laboradors que van donar ca-
ràcter al programa. Alguns, tristament, ja no hi són. 
És tot un goig  recordar-los a tots i també recordar 
com cadascun d’ells, des de les seves professions i po-
sicions, van anant enriquint-nos i fent-nos més savis. 
El tercer capítol és un ferm testimoni dels compor-
taments d’alguns dels entrevistats o de les persones 
que ja sigui de forma voluntària o involuntària van 

ser protagonistes de l’actualitat d’aquells moments. 
Dels actors voluntaris o involuntaris de l’actualitat 
d’aquells moments. 
En el llibre veiem també com l’Antoni Bassas va ha-
ver de resistir  la pressió dels diferents partits polítics 
que fan tot el que poden per imposar la seva visió, 
a qualsevol preu. A través de les línies de Bon dia, 
són les 8 assistim a l’evolució de la vida política: els 
canvis de governs, els atemptats o la crònica del can-
vi en la relació entre Espanya i Catalunya percebuda 
en les reaccions dels seus oients. Al cinquè capítol 
que duu per títol, “La croada nacionalista”, vivim, 
gairebé com si ens succeís a nosaltres mateixos, els 
últims anys del programa, quan el PSC era al poder. 
Assistim a la creixent tensió en les relacions entre Es-
panya i Catalunya, i l’aparició incipient de l’acusació 
d’adoctrinament per part mitjans públics catalans. 
La  part on s’explica quan el llavors diputat socialista, 
Joan Ferran fa esment de la que ell anomena la “cros-
ta nacionalista”, és digna de ser destacada, i convida 
a una profunda reflexió per a tots aquells que volen 
fer del periodisme el seu mitjà de vida. 
El llibre acaba amb el relat dels seus 1500 dies a 
Amèrica. Bassas ja no ens diu bon dia des de la Di-
agonal de Barcelona, sinó que ens dona la seva visió 
de l’Amèrica que ell ha pogut conèixer.
Aquesta crònica que ha escrit l’Antoni Bassas ha si-
gut una digna guanyadora del Premi Josep Pla 2018. 
Recomano fermament la seva lectura, tant als que no 
van ser mai seguidors del programa, com als que sí 
que ho van ser. 
Per posar el punt i final al comentari d’aquesta set-
mana, crec que no hi ha millor manera que fer-ho 
reproduint unes paraules de l’Antoni, les quals resu-
meixen a la perfecció el que “El Matí de Catalunya 

Ràdio” va representar per a molts dels seus oients 
i per a moltes de les persones que viuen en aquest 
país, anomenat Catalunya.
«Van passant els anys, i des d’aquell matí assolellat 
d’estiu no he parat de trobar-me persones que se m’han 
acostat per explicar-me que van venir aquell dia a la 
Diagonal o que recorden què estaven fent en aquell 
moment en què vam deixar de compartir tots els ma-
tins, o que m’expliquen com van canviar la seva relació 
amb la ràdio. Aquest llibre està especialment dedicat 
a totes elles».
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TEATRE / LA VEU 

Un any més, el món 
de l’espectacle infan-
til i juvenil d’arreu 

ha mostrat el seu elevat in-
terès per actuar a La Mostra 
d’Igualada, el mercat de re-
ferència del sector a Catalu-
nya. La fira ha tancat la con-
vocatòria de companyies per 
participar a l’edició de l’abril 
del 2019 amb 635 propostes 
de 584 companyies (algunes 
hi han presentat més d’un 
treball artístic), mantenint 
el registre d’inscripcions per 
sobre de les 600 sol·licituds i 
reafirmant la importància es-
tratègica de la cita. 
Novament les estrenes pro-
tagonitzen el gruix de l’ofer-
ta i són, sens dubte, un gran 
reclam pels programadors, 
que assisteixen a La Mostra 
atrets per les novetats que hi 
podran veure, a més de ser 

un punt de trobada, intercan-
vi i generació de coneixement 
entre professionals.
També s’observa la varietat de 
disciplines que caracteritza 
la fira. El teatre de sala és el 
gènere dominant, seguit del 
circ, la dansa, el teatre musi-
cal, el teatre de titelles o ob-
jectes, la màgia, la música, 

la instal·lació, l’animació i la 
performance, entre d’altres. 
Més de la meitat de les pro-
duccions (53%) s’adrecen a 
tots els públics i la franja juve-
nil (a partir de 12 anys) con-
tinua incrementant-se fins 
arribar al 20%, una reacció de 
les companyies a l’aposta ar-
tística de potenciar els espec-

tacles per aquesta edat amb 
una programació i localitza-
ció diferenciada: La Mostra 
JOVE a L’Escorxador. La resta 
de franges d’edat decreixen en 
oferta a mesura que s’apropen 
a la primera infància.
Pel que fa a la procedència, 
el 37% de les propostes són 
de Catalunya, el 8% del País 
Valencià, el 3% de les Illes 
Balears i el 32% del conjunt 
de l’Estat. La resta provenen 
en gran mesura de països 
europeus (sobretot França 
amb un 4%, seguit d’Itàlia, 
Bèlgica i Suïssa), però també 
d’arreu del món, entre els que 

Rebudes més de 630 sol·licituds per actuar 
a la 30a Mostra d’Igualada

destaquen Mèxic i els països 
sud-americans (especialment 
Argentina i Xile), així com 
els Estats Units, Hong Kong o 
l’Índia. L’augment d’especta-
cles estrangers respon a l’in-
tens treball d’internacionalit-
zació desenvolupat per la fira 
els darrers anys.  
El director artístic de La Mos-
tra d’Igualada, Pep Farrés, ja 
treballa en la configuració de 
la programació de la propera 
edició de la fira, que tindrà 
lloc del 4 al 7 d’abril de 2019 
i celebrarà els 30 anys. La se-
lecció d’una cinquantena de 
propostes té especialment en 
compte la contemporaneïtat, 
la innovació en el llenguat-
ge escènic, l’aportació en el 
format, i la dramatúrgia, així 
com que s’estreni a La Mostra 
(o s’hagi estrenat en l’any pre-
cedent a la 30a edició) i que 
les companyies no hagin par-
ticipat en La Mostra anterior.  

La fira de referència 
de l’escena infantil i 

juvenil manté el llindar 
d’inscrits consolidant el 

seu rol estratègic



Record del passat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A la paret principal d’un antic 
habitatge que existí al carrer 
d’Òdena, número 55, existí 

una majòlica, feta en dues parts, en 
la qual hom podia llegir: 
(Municipi) de Òdena
(Partit) Judicial
(de Igu) alada
(Provincia de) Barcelona
Era al costat d’una bandera espanyo-
la, antic símbol de l’existència d’un 
estanc. Volia dir que, els habitatges i 
terrenys, des de la pujada de Cal Pau 
i tot l’actual Poble Sec, Pla de sant 

Magí i Polígons, pertanyien al par-
tit judicial Òdena, fins que el 1925, 
quan l’Ajuntament d’Igualada, pagà 
uns diners al d’Odena, per tal d’en-
grandir el terme igualadí
Amb el temps es va perdre una de les 
dues parts. A enderrocar-se la vella 
casa i construir un nou habitatge, 
l’actual propietari, Sr Josep Carbas-
sa, decidí reposar la majòlica sence-
ra que ara queda, com un record del 
passat, en la façana de l’actual esta-
bliment de venda de tabacs. 
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MÚSICA / LA VEU 

El mes d’octubre marca 
l’inici de la segona part 
de la temporada dels 

concerts de Músiques de but-
xaca. El divendres 5 d’octubre 
a les 11 de la nit el cicle de 
concerts es posarà en marxa.
Encetarà la temporada el que 
fos cantant i guitarrista de 
Txarango, Marcel Lázara que 
torna amb un nou projecte, 
Marcel Lázara i Júlia Arrey i 
un primer disc ‘Pedalant en-
dins’. Cançons que recullen  
l’experiència transformadora 
d’un trajecte vital i musical 
pedalant per Brasil ara fa 2 
anys. 
El mes de novembre, dos 
concerts. Xarim Aresté el 
dia 2 amb ‘Polinèsies’, tercer 
disc en solitari, treball que ja 
recull premis com l’aconse-
guit en la darrere edició dels 
Premis MIN de Música Inde-
pendent 2018 i el divendres 
30 tancant mes i temporada, 
la jove compositora barce-
lonina, Raquel Lúa que pre-
sentarà el seu recent estrenat 
primer disc, ‘Ruegos y demás’, 
harmonies que ens faran vi-
atjar a l’arrel de cada gènere 
musical a través del mar i la 
poesia .
Un cartell divers i plural. 
Noves propostes musicals 
d’artistes que ja coneixem de 
llarg i d’altres per descobrir, 
veus noves i projectes singu-
lars. 
Les Músiques de butxaca 
conviden al públic a viure 
una experiència. Segurament 

per l’escenari del preciós tea-
tre modernista de l’Ateneu on 
tot passa, on músics i públic 
comparteixen espai i com-
plicitat. Per l’ambient acolli-
dor, reproduint els antics ca-
fès-concerts, escenificat amb 
una il·luminació càlida a la 
llum de les espelmes. Per la 
bona disposició d’un públic 
lliurat a deixar-se sorpren-
dre. Esperem tancar la tem-
porada amb la mateixa bona 
acollida que fins ara.
Les entrades de tots els con-
certs ja es poden comprar 

Les Músiques que arribaran a la tardor

online a través de la web de 
Músiques de butxaca.
Tot el que té a veure amb la 
nova programació, informa-
ció dels grups, preus, des-
comptes i abonaments espe-
cials està disponible  a la web 
www.musiquesdebutxaca.cat 
i per estar al cas de tot el que 
passa i passarà ens podeu se-
guir a les xarxes a través de 
la pàgina de Facebook Mú-
siques de butxaca, a Twitter 
@MusiquesButxaca i a partir 
d’ara també a Instagram mu-
siquesdebutxaca

MÚSICA / LA VEU 

La tercera edició d’aquest 
festival ha permès 
conèixer racons de la 

vila com la masia de Cal Jana, 
el Santuari del Sant Crist de 
Piera o la plaça del Tricente-
nari
El passat cap de setmana es va 
celebrar la tercera edició del 
festival Música i Patrimoni. 
La iniciativa va tenir una molt 
bona acollida entre la ciutada-
nia que va poder fer un recor-
regut musical pel centre histò-
ric i conèixer espais i racons 
de la vila com la masia de Cal 
Jana, el Santuari del Sant Crist 
de Piera, la capella de Sant 
Sebastià i la plaça del Tricen-
tenari. Els diferents escenaris 
escollits van ser especialment 
condicionats per a l’ocasió.
Els grups i formacions parti-

cipants van oferir estils diver-
sos. Dissabte, l’Esther Pinyol i 
l’Eulàlia Fantova van fusionar 
la veu i el so de l’arpa. Diu-
menge, els diversos espais de 
la vila van comptar amb l’actu-
ació del Cor Voxalba, el recital 
per a violí barroc d’Adriana 
Alcaide, i la interpretació de 
la Névoa i el Vicenç Solsona, 
amb un repertori de temes de 
cantautors catalans i portu-
guesos.
Des de l’Ajuntament es vol 
fer un agraïment als orga-
nitzadors així com a tots els 
col·laboradors que amb el 
seu treball van fer possible 
el desenvolupament d’aquest 
festival. Així mateix, es vol fer 
una menció especial als pro-
pietaris de Cal Jana i agrair la 
seva implicació amb la vila, ja 
que va obrir les seves portes a 
la ciutadania.

Música i patrimoni 
s’uneixen amb gran 
èxit a Piera



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Quan l’esport era un divertiment”, 
o l’esport a Igualada abans de 1965

Organitzada per l’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
i la Biblioteca Central d’Igualada, aquests 
dies, la pròpia Biblioteca Central ha acollit 

una excepcional mostra fotogràfica i documental, 
sota el reclam “Quan l’esport era un divertiment”, 
a propòsit d’aquells esports que es practicaven a 
la ciutat d’Igualada al decurs de les cinc primeres 
dècades del segle XX, amb una curosa  selecció 
d’imatges d’arxiu d’uns fotògrafs de talla, com ho 
van ser els igualadins:  Ramon Godó i Franch i Ig-
nasi Castelltort i Miralda. 
Una atenta mirada a l’Exposició evidenciava la im-
portància de les activitats esportives en una ciutat, 
Igualada, en què el món de l’esport de sempre fóra  
objecte d’especial interès. Això és, un valuós apa-
rador fotogràfic –amb fotografies de gran format, i 
àmpliament documentades- a més d’una descripti-
va projecció audiovisual- recopilaven com si d’una 
mena d’homenatge es tractés tot un llarg itinera-
ri dels esports i costums i rituals amb ells relacio-
nats que es practicaven a la capital de l’Anoia, des 
de tombants del segle XIX fins als anys seixanta. 
El conjunt, un magnífic repàs, apuntava a ser un 
exhaustiu viatge en el temps per a abraçar una de 
les primeres pràctiques esportives dutes a terme 
per part dels components de l’Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera (entre el 1885 i 1890), en base a un 
excursionisme expressament orientat –i des d’una 
perspectiva científica- a la descoberta de l’entorn i, 
per extensió, del mateix territori català. Seguida-
ment, durant dècades, s’hi van sumar –inicialment 
des d’un vessant lúdic- un bon seguit d’aficions com: 
el  futbol, el tennis, el ciclisme, la natació, els escacs, 
el bàsquet, l’atletisme i l’hoquei sobre patins; com-
petències que, de retruc, van donar peu a la creació 
d’entitats, clubs i associacions, contribuint uns i al-
tres a nodrir d’esdeveniments esportius a la ciutat 
d’Igualada.
El pas del temps, i un incipient procés de globa-
lització van propiciar la introducció del terme an-
glosaxó “sport”, un anglicisme que es va fer comú 
en qualitat de concepte definitiu per a identificar 

formalment les manifestacions recreati-
ves que incorporaven l’exercici físic com 
a practica fonamental. D’aleshores ençà, 
al segle XIX, qualsevol exercici físic de 
signe competitiu  s’ha vingut realitzant 
d’acord amb unes declarades premisses 
d’una sana esportivitat.
En un altre sentit, algunes fonts con-
sultades senyalen l’origen de l’esport en 
la pròpia essència i naturalesa de l’esser 
humà, un àmbit en què les competicions 
s’esdevenien uns inequívocs rituals; si 
més no, altres documents asseguren que 
el veritable naixement i l’evolució de l’es-
port troben els seus orígens estretament 
relacionats amb el progrés econòmic de 
l’Anglaterra de la Revolució Industrial, 
a finals del segle XVIII. Posteriorment, 
l’Edat Mitjana europea ja inaugurava  
tres tipus de competicions físiques: les 
justes i els tornejos, la competició de tir 
amb arc i els jocs populars. I, és arran 
d’aquests, que veuen la seva aparició el 
futbol, el rugbi i el frontó o pilota bas-
ca; unes practiques que, a finals del segle 
XIX ja estaven plenament consolidats 
bo i aportant un canvi qualitatiu molt 
important. L’univers de la Industrialit-
zació va permetre incrementar el temps 
d’oci dels ciutadans, i per tant, el temps 
per veure i participar en competicions i activitats 
esportives. Paral·lelament, la professionalització de 
l’esport es va convertir en un denominador comú 
a mesura que augmentava la popularitat dels dife-
rents modalitats, endemés del nombre d’aficionats; 
i, és així que l’esport s’ha conformat com a el feno-
men més important dels nostres temps.
Quant a Catalunya, a les acaballes del segle XIX, 
van sorgir els primers esports –certament, mascu-
lins- que van donar a conèixer les activitats físiques 
a l’aire lliure, precursores d’esports de lleure, en la 
línia de l’afició al rem, al ciclisme, a l’excursionis-

PRESOS POLÍTICS 
A L’ESPANYA 
CONTEMPORÀNIA 
Santiago Sierra
Una reproducció de l’exposició 
“Presos polítics a l’Espanya con-
temporània” de l’artista Santiago 
Sierra, que va ser retirada de la 
fira internacional ARCO a Madrid 
el febrer d’aquest any.
De setembre a octubre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

ARQUEOLOGIA D´UN 
CLIXÉ. MEMÒRIA 
VISUAL I EMOCIONAL 
D´IGUALADA (PREMI 

IGUALART 2014)
Marilú Martínez-Ruiz, Maria Sant-
fores Salla Solà i Roger Ribera Bo-
nastre.
Gravats que es generen a partir de 
set plaques clixés antigues. S’hi ve-
uen racons i motius relacionats amb 
Igualada
Del 6 de setembre al 9 d’octubre al 
Punt de lectors de la Biblioteca Cen-
tral.

PACKAGING MADE IN 
ANOIA
El sector del packaging ocupa cente-
nars de treballadors a l’Anoia i fac-
tura molts milions d’euros cada any. 
Aquí es fabriquen fundes, estoigs, i 
embolcalls de paper i cartró per a tot 

tipus de productes.
Del 12 de setembre al 14 d’octubre a 
l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

42a EDICIÓ LA 
PINTURA COM A 
HOBBY
Textura, forma, color. Els pintors 
de la pintura com a hobby es valen 
d’aquests tres elements per realitzar 
els seus treballs, que fan de l’art una 
manera d’expressar les seves obres.
Del 14 al 30 de setembre a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

ENTUSIASME. EL REPTE 
I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA

Aquesta exposició és un projecte 
que aborda la contemporaneïtat 
des d’una perspectiva optimista, 
persistent i apassionada.
Del 14 de setembre al 4 de novem-
bre a la sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell.

FELIU FORMOSA: 
TRADUCTOR, POETA I 
HOME DE TEATRE
Feliu Formosa té una vinculació 
especial amb Igualada, on viu des 
de fa uns anys. Aquesta mostra 
pretén ser una pinzellada del seu 
recorregut literari.
Del 29 de setembre al 26 d’octubre 
a la Sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central.

EXPOSICIONS
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me, al futbol o al tennis; que en qüestió d’anys es 
regirien segons les disposicions legals de les prime-
res associacions esportives que, al capdavall, regu-
larien totes les activitats esportives, professionals i 
amateurs, contribuint a què la societat catena fos 
un autèntic referent a nivell internacional. 
Avui, una de les grans raons de ser d’aquesta pre-
sentació històrica per part de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, la Biblioteca Central d’Igualada i, també, 
el Departament de Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment, ha estat la Candidatura d’Igualada a Ciutat 
Europea de l’Esport 2019. 
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TEATRE / LA VEU 

Disset espectacles són 
els que la Comissió 
de Programació del 

Teatre de l’Aurora ha previst 
per aquest final d’any a la sala 
independent ubicada a la pla-
ça de Cal Font d’Igualada. Des 
del 5 d’octubre i fins al 4 de 
gener, cada cap de setmana (a 
excepció del 8 i 9 de desem-
bre) hi ha prevista una pro-
posta artística d’alta qualitat 
amb la innovació com a eix 
vertebrador de la Programa-
ció Octubre/Desembre 2018.
Algunes de les propostes són 
innovadores per que són es-
trenes com Veus que no veus, 
el nou espectacle de la Cia. 
Pepa Plana que s’estrenarà al 
Teatre de l’Aurora el 12, 13 i 
14 d’octubre i que compta, en 
aquesta ocasió amb l’actriu 
igualadina Noël Olivé i la di-
recció de Joan Arqué per re-
visar els números clàssics de 
pallassos des del punt de vista 
de dues pallasses. Mare Terra, 
de La companyia del príncep 
Totilau (3 i 4 de gener) també 
es podrà veure per primera 
vegada a Igualada. Es tracta 
del nou treball de la compa-
nyia tousenca que fa un repàs 
cronològic a la història del 
Planeta Terra. El Cicle Km.0 
dins del qual s’inclourà Mare 
Terra també acollirà l’espec-
tacle Mal de closca de Farrés 
brothers i cia, es tracta d’un 
espectacle que malgrat es va 
estrenar en una edició de La 
Mostra d’Igualada, no s’ha po-
gut veure a Igualada. El Cicle 
Km.0 permet veure compa-
nyies d’Igualada i comarca i 
conèixer de primera mà la fei-
na que fan gràcies a dos tallers 
associats: “D’on surten, les 
històries?” a càrrec de Farrés 
brothers i cia i “En companyia 
de titelles” amb La companyia 
del príncep Totilau que obrirà 
als espectadors les portes del 
seu local d’assaig a Sant Martí 
de Tous.

Companyies joves a escena
El Teatre de l’Aurora també 
aposta per la innovació amb 
companyies joves que triom-
fen per allí on passen. És el 
cas, per exemple, de José y sus 
hermanas que presentarà el 
16, 17 i 18 de novembre Los 
bancos regalan sandwicheras y 

chorizos, un espectacle sorgit 
a l’Institut del Teatre i que va 
ser tota una revelació la tem-
porada passada a Barcelona. 
En aquest mateix sentit, s’ha 
programat a Les Golfes (21 de 
desembre), l’espectacle Hem 
vingut aquí a deixar les coses 
clares de la Cia. Anemisko que 
fa una proposta a partir de 
textos satírics i periodístics de 
Josep Maria de Sagarra que, 
per primera vegada, es porten 
a escena.

Musicals innovadors
Els grans musicals de Bro-
dway no hi caben a l’acollido-
ra sala del Teatre de l’Aurora, 
però la Comissió de Progra-
mació no vol renunciar al gè-
nere i per això ha programat 
dues propostes innovadores i 
de molta qualitat que han re-
collit nombroses crítiques po-
sitives al seu pas per la capital 
catalana. Es tracta de Per si no 
ens tornem a veure que es po-
drà veure el 19 d’octubre a la 
Sala Les Golfes dins del Cicle 
Les Golfes, que és una bonica 
història d’amor i humor, i Les 
dones de Guido Contini, un 
musical amb Mariona Castillo 
que interpreta excel·lentment 
tots els papers de l’auca en un 
sorprenent espectacle basat en 
el musical Nine i que es podrà 
veure el 30 de novembre i 1 i 2 
de desembre a la sala principal 
de l’equipament de la plaça de 
Cal Font.

Innovació en la posada en 
escena de temàtiques poc ha-
bituals
Al teatre es pot parlar d’abso-
lutament tot i això serà més 
evident que mai aquesta pro-
gramació, que acull tres espec-
tacles de temàtiques poc con-
vencionals i amb una brillant 
posada en escena. Es tracta 
dels espectacles Bomber(S), Y 
me morí i Nada. Bomber(S) és 
l’espectacle amb el qual s’estre-
narà la temporada i es podrà 
veure els dies 5, 6 i 7 d’octubre; 
posa en escena el ‘No és no’, 
qüestionant què passa quan 
una noia mentalment limita-
da, que creu que quan s’estima 
no es pot dir que no, s’enamo-
ra perdudament d’un atrac-
tiu bomber sense cap mena 
d’escrúpols. La companyia de 
Guadalajara Ultramarinos de 
Lucas planteja a Nada un es-

pectacle on es pregunta què 
importa i què no, i ho fa des 
del punt de vista dels joves, 
posant en dubte els valors de 
la nostra societat. Per últim, 
Y me morí. Cabaret mexicano 
tragicómico para tres difun-
tos amb l’actor igualadí Marc 
Tarrida al capdavant, posa en 
escena, en clau d’humor, la ce-
lebració de la mort a la cultura 
mexicana.  
La programació també inclou-
rà  (23 de novembre) una nova 
sessió de contes per a adults 
amb el reconegut narrador 
Joan de Boer que farà un re-
cull del bo i millor de les seves 
sessions de contes amb vuit 
contes diferents sota el títol 
Contus interruptus.

El Més petit de Tots
El Teatre de l’Aurora acollirà 
el 24 i 25 de novembre una 
nova edició del festival in-
ternacional d’arts escèniques 
per als més petits (0-5 anys) 
El Més Petit de Tots amb la 
programació de Tres Cames 
(Tre Ben) dels danesos Aaben 
Dans, un espectacle visual i 
de dansa que reivindica amb 
dosis d’humor la utilitat de 
les cames, i Hits. Concert per 
a nadons que compta amb la 
direcció musical de Els Amics 

de les Arts i que repassa els 
grans hits de la història de la 
música.

Més música que mai
La Programació Octubre/De-
sembre 2018 inclou una nove-
tat en el capítol dels concerts. 
La gestora cultural El Gest i el 
Teatre de l’Aurora han arribat 
a un acord per acollir alguns 
concerts de la programació 
musical que ofereixen. Es 
tracta de Jo Jet i Maria Ribot 
amb el cor (11 de novembre) 
i The Escarteen Sisters (23 de 
desembre). Aquest acord en la 
programació musical se suma 
al que ja té el teatre amb l’Es-
cola/Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada que fa 
que la sala de la plaça de Cal 
Font aculli part del Cicle de 
Concerts de Professorat. En 
aquest cas el 26 d’octubre s’ha 
programat a Sheila Grados i 
Javier Gavara i el 9 de novem-

bre s’ha programat Enric Ca-
sasses, Pau Bordas i Guillem 
Martí.

Exposicions
El vestíbul del Teatre de l’Au-
rora acull tot el mes d’octubre 
l’exposició Presos Polítics a 
l’Espanya Contemporània de 
Santiago Sierra, i al novem-
bre i desembre es podrà veure 
Territori de Núria Riba. Les 
exposicions s’organitzen con-
juntament amb laCultural.

Nova web
D’altra banda el Teatre de l’Au-
rora està ultimant la remode-
lació de la seva pàgina web 
amb un disseny més amable, 
dissenyat per una navegació 
per perfils i que permetrà, 
com ja passava ara, comprar 
les entrades a través del ma-
teix lloc web. En els propers 
dies es posaran a la venda les 
entrades de tota la temporada.

El Teatre de l’Aurora presenta nova temporada amb 
una programació innovadora 
 La programació inclou teatre, musicals, teatre d’humor, concerts, contes per a adults i espectacles familiars

 Es reediten els cicles 
Música de primera fila, 
Les Golfes, Km.0 i l’Au-
rora tornarà a ser seu 

del festival El Més 
Petit de Tots



Dues excel·lents pel·lícules en blanc i negre
Properament •  Cold War & Roma

RAMON ROBERT / 

M oltes de les millors pel·lí-
cules de tota la història del 
cinema foren rodades en 

blanc i negre. Des d’El cuirassat Po-
temkin (Sergei M.Einsenstein, 1925) 
fins Ningú no es perfecte (Billy Wilder, 
1959), passant per Temps moderns 
(Charles Chaplin, 1936), Ciutadà 
Kane (Orson Welles, 1941) Casablan-
ca (Michael Curtiz, 1942) o La nit del 
caçador (Charles Laughton, 1955), el 
cinema fou fotografiat en blanc i ne-
gre. Això va passar abans que existis-
sin i es fessin servir sistemes òptics i 
tècnics de captació i reproducció del 
color. Ara, properament, s’estrenaran 
dues noves i magnífiques pel·lícules 
en blanc i negre: Cold war, del cineasta 
polonès Pawel Pawlikowski, i Roma, 
del mexicà Alfonso Cuarón. No és pas 
un anacronisme, sinó una molt valida 
opció d’expressió artística.

EL COLOR
A l’any1932 va introduir-se el procés 
que permetria l’entrada del color en el 
cinema. Les primeres pel·lícules en fer 
servir aquest sistema van ser les ani-
macions de Walt Disney. Però, a més 
de complex, el procés Technicolor era 
molt car, així que la majoria de pel·lí-
cules se seguien fent en blanc i negre. 
Només l’èxit de films de gran pressu-
post com Allò que el vent s’endugué 
(Victor Fleming, 1939 i d’altres va fer 
que el color s’anés emprant en cada 
cop en més produccions cinematogrà-
fiques, sobre tot dels gèneres fantàs-
tic, musical o d’aventures. De mica en 
mica, el color es va anar imposant. De 
fet, cap a finals dels anys 60, el cine-
ma en blanc i negre gairebé va quedar 
reduït a la producció de pel·lícules de 
baix pressupost i de sèrie B. Però l’em-
premta que va deixar el blanc i negre 
no es va poder esborrar del tot i s’han 
seguit fent algunes pel·lícules mono-
cromes, fins i tot després de la norma-
lització dels sistemes de color.
Més endavant, a partir de la segona 
meitat dels anys 70, quan el cinema 
en color gairebé suposava un cent per 
cent de la producció absoluta, alguns 
cineastes agosarats i creatius varen vo-
ler tornar de manera aïllada, distinti-
va i peculiar a la fotografia en blanc i 
negre. Per motius estètics o expressius, 

alguns autors contemporanis  han vol-
gut seguir rodant pel·lícules en blanc i 
negre. Es el cas de Woody Allen amb 
Manhattan (1979), de Martin Scorsese 
amb Toro salvatge (1980) o d’Alexander 
Payne amb Nebraska (2012). La llista 
es pot estendre encara més amb L’ho-
me elefant (David Lynch, 1980), La llei 
del carrer (F.F.Coppola, 1983), La llista 
de Schlinder (Steven Spielberg, 1993), 
Ed Wood (Tim Burton, 1994), La cin-
ta blanca (Michael Haneke, 2009), 
Frances Ha (Noah Baumbach, 2012) o 
Ida (Pavel Pawlikowski, 2013). Aques-
tes, com algunes altres realitzades per 
Frank Darabont, Jim Jarmush, Michal 
Hazanavicius o els germans Coen, són 
veritables joies que cap cinèfil s’hauria 
de perdre.

COLD WAR
Amb la pel.lícula Ida (2013), el cineas-
ta d’origen polonès Pawel Pawlikowski 
va aconseguir dues coses: una incon-
testable obra mestre i l’Oscar a Millor 
Pel·lícula Estrangera.  Ara, molt avi-
at, s’estrenarà la seva nova pel·lícu-
la, la magnífica i commovedora Cold 
War (2018), amb la que Pawlikowski 
fou guardonat en el darrer festival de 
cinema de Cannes: Palma d’Or al Mi-
llor Director. Rodada en blanc i negre, 
Cold War recrea la Polònia comunista 
dels anys 50, amb l’absolutisme d’Sta-
lin de fons, el Berlín separat pel mur i 
el enlluernador París dels primers anys 
60.
El prestigiós director polonès torna a 
esprémer el seu talent per signar una 
obra d’absoluta bellesa estètica i de 
gran fondària emocional. El temps 
transcorre entre silencis i música, en-
tre fronteres que es creuen, en un exis-
tència que es corroeix mentre l’amor 
dels protagonistes roman. “És una pel-
lícula dedicada a una època que ens ha 
deixat”, va explicar Pawlikowski. “Avui 
en dia tothom té pressa i sembla dis-
tret. Em costa creure que algú pugui 
enamorar-se com ho fan els protago-
nistes de la pel·lícula, enamorar-se tant 
que la resta del món desaparegui”, va 
dir el realitzador.
La pel.lícula, en alguna mesura inspi-
rada en la vida dels pares del cineasta, 
situa una accidentada història romàn-
tica en el context d’un poderós àmbit 
històric i polític. Tot plegat respira 
certa nostàlgia, que es fa present en la 
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musica, que abraça per igual el folk-
lore polonès com la chanson francesa, 
el jazz dels clubs parisencs o les pri-
meres notes de rock and roll. Amb la 
Guerra Freda com a teló de fons, Cold 
War presenta una apassionada història 
d’amor entre dues persones (extraor-
dinària Joanna Kulig, notable Tomasz 
Kot) de diferent origen i distint tem-
perament que semblen incompatibles, 
però als quals el destí condemnarà a 
estar junts. Una pel·lícula excel·lent.  
Al finalitzar la projecció en el darrer 
Festival de Cannes, el públic va ovaci-
onar-la 18 minuts seguits.

ROMA
Ara mateix, el mexicà Alfonso Cuarón, 
com el polonès Pawel Pawlikowski, es 
troba en la primera divisió dels cine-
astes contemporanis. Sense perdre 
l’olfacte comercial, Cuarón ha realit-
zat algunes pel·lícules d’alta qualitat 
cinematogràfica, cas de Y tu mama, 
también (2002) o Gravity (2013). Però 
enguany ha rodat la seva obra més 
rodona i personal, l’evocativa Roma 
(2018), que ha estat guardonada amb 
el Lleó d’Or a la Millor Pel.lícula en el 

darrer Festival de Venècia.
Bellíssima, vibrant i profunda en parts 
compensades, la pel·lícula està basada 
en la infància del propi cineasta. Roda-
da en brillantíssim blanc i negre, con-
centra la seva trama en el personatges 
de Cleo i Adela, serventes mixteques 
que treballen per a una família que 
viu a la Colònia Roma, barri de clas-
se mitjana de Ciutat de Mèxic. Roma, 
que també aporta alguns comentaris 
crítics, vol ser en primer lloc una carta 
d’amor i de agraïment per a les dones 
que el van criar, les serventes i la mare. 
El cineasta mexicà rememora algunes 
dades de la seva pròpia infància per di-
buixar un retrat realista i emotiu sobre 
el matriarcat, els conflictes domèstics, 
les lluites estudiantils (reprimides per 
forces paramilitars) i les desiguals je-
rarquies socials durant els primers 
anys de la dècada dels setanta , quan al 
país hi havia una forta agitació social i 
una tèrbola situació política.
L’estrena de la pel·lícula –una lliçó de 
bon cinema-  està programada pel dia 
13 desembre, tant en sales de cinema 
com per Netflix, la plataforma online 
que l’ha produït



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) 

TODOS LO SABEN 
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00

PREDATOR
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 18:15
Dj: 17:30(VOSE)

1/ JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN 
ACCION
Dv i Dj: 18:00/20:00/22:00
Ds Dll a Dc: 16:00/18:200/20:00/22:00
Dg: 12:30/16:00/18:00/20:00/22:00

2/ SEARCHING 
Dv i Dj: 18:20/20:25/22:30 
Ds Dll i Dc: 16:15/18:20/20:25/22:30 
Dg: 12:15/ 16:15/18:20/20:25/22:30
Dm: 16:15/20:25/22:30
2/ SEARCHING (VOSE)
Dm: 18:20

3/ HELL FEST  
Dv i Dj: 18:45/20:45/22:45
Ds Dll a Dc: 16:50/18:45/20:45/22:45
Dg: 13:00/16:50/18:45/20:45/22:45

4/ ALPHA
Dv a Dj: 17:50
4/ PREDATOR
Dv a Dj: 19:55/21:15
4/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Ds a Dc: 15:40
4/ LOS FUTBOLISIMOS
Dg: 12:45

5/ LA MONJA
Dv i Dj: 18:30/20:30/22:50
Ds Dll a Dc: 15:55/18:30/20:30/22:50
Dg: 12:50/15:55/18:30/20:30/22:50

6/ MILLA 22
Dv Dm i Dj: 18:35/20:35/22:35
Ds Dll i Dc: 16:30/18:35/20:35/22:35
Dg: 12:30/ 16:30/18:35/20:35/22:35
6/ MILLA 22 (VOSE)
Dm: 16:30

7/ TODOS LO SABEN
Dv i Dj: 17:00/19:40/22:20
Ds: 16:45/19:20/21:55
Dg: 12:10/16:45/19:20/21:55
Dll a Dc: 19:20/21:45
7/EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dll: 17:00
7/I LOVE DOGS
Dm: 17:00
7/CAMPEONES
Dc: 17:00

8/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dj: 17:10
Dg: 13:15/17:10
8/ MEGALODON
Dv a Dg Dc i Dj: 22:10
8/ YUCATAN
Dv a Dj: 19:30
8/ MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dll i Dm: 22:10

SALA AUDITORI

CASA, FAMILIA, MILAGRO
Dv: 18:30/20:45
Ds:16:30/20:45
Dg:16:30/18:45
Dll i Dc:18.30
Dm:20:30
LA MONJA
Ds: 18:45
Dg Dll i Dc:20:45

SALA PETITA

LOS INCREIBLES
Dv Dll i Dc: 18:15
Ds i Dg: 16:15
CARMEN Y LOLA
Dv.: 20:40
Ds i Dg.: 18:30/20:40
Dm:18:30
Dc:20:30
EL VIAJE DE NISHA
Dll i Dm.: 20:30

SACAME DE DUDAS 
Dg: 18:00
DOS MUJERES  
Dg: 19:40
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JOHNNY ENGLISH, DE NUEVO EN ACCION
Regne Unit. Comèdia d’ espies. De David Kerr. Amb 
Rowan Atkinson, Olga Kurylenko.  
Quan un ciberatac revela la identitat de tots els agents se-
crets en actiu del Regne Unit, Johnny English es converteix 
en l’única esperança del servei secret. Per tal de trobar al 
hacker intrusiu,  English haurà de posar en marxa totes les 
seves habilitats, per cert molt limitades. Haurà d’esforçar-se 
per superar els reptes tecnològics de l’era moderna.

TODOS LO SABEN
Espanya-França-Itàlia. Thriller psicològic. D’Asghar 
Farhadi. Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, 
Eduard Fernández, Inma Cuesta.
Laura viatja amb la seva família des de Buenos Aires al seu 
poble natal, a Espanya, per a una celebració. El que havia 
de ser una breu visita familiar es veurà trastocada per uns 
esdeveniments imprevistos, que canviaran per complet les 
vides dels que hi estan implicats

DOS MUJERES
França. Comèdia dramàtica. De Martin Provost. Amb 
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet.
Claire exerceix amb passió el seu ofici de llevadora. Preo-
cupada com està ja per l’imminent tancament de la secció 
de maternitat en la qual treballa, la seva vida patirà un cop 
encara més gran: el retorn de Béatrice, antiga amant del seu 
difunt pare.

 UNA CASA, UNA FAMILIA Y UN MILAGRO
Itàlia. Comèdia familiar. D’Augusto Fornari. Amb Valenti-
na  Chico, Marc Conidi, Libero De Rienzo.
Alex, Orestes, Jacinto i Fanny són quatre germans ben di-
ferents que creixen en una preciosa casa familiar al camp. 
Quan aparentment el seu pare Sergio es troba en un coma 
irreversible, els fills acorden vendre la casa. Un cop l’ han ve-
nut, el pare es desperta per sorpresa.  Els quatre fills hauran 
de fer veure que no ha passat res

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..

SACAME DE DUDAS 
França. Comèdia dramàtica. De Carine Tardieu. Amb 

François Damiens, Cécile De France, André Wilms.
 Als seus 45 anys, Erwan descobreix que el vell llop de mar 
que el va criar no és el seu pare. Després de la recerca, es 
troba amb el seu veritable progenitor, un home octogenari, 
i cau sota el seu encant, així com sota el de la impetuosa 
Anna, la bonica filla del seu pare.

   CARMEN Y LOLA
Espanya. Drama sentimental. D’ Arantxa Echevarria. 
Amb Zaira Morales, Rosy Rodriguez.
Carmen és una adolescent gitana que viu a l’extraradi de 
Madrid. Com qualsevol altra gitana, està destinada a viure 
una vida predestinada: casar-se i criar tants nens com sigui 
possible. Però un dia coneix a Lola, una gitana poc comú 
que somia amb anar a la universitat, dibuixa grafits d’ocells i 
és diferent.  Carmen s’enamora de Lola.



La companyia + per Tu de l’Ateneu Iguala-
dí presenta “L’habitació de Verònica”, d’Ira 
Levin sota la direcció de Pep Vallès.
Dissabte a les 8 del vespre 
al Teatre la Lliga

DIUMENGE 30  

MÚSICA
Igualada 

“Paisatges divins” El Cor Exaudio d’Igua-
lada i el Cor Scherzo de Vila-seca hem de-
cidit sumar esforços per afrontar un reper-
tori del segle XX-XXI per a veus femenines 
íntegrament a cappella, amb peces a doble 
cor o a 8 veus.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 
de l’Escola Pia.

DILLUNS 1

CONFERÈNCIA
Igualada 

Fabian Mohedano. “La reforma horària”
La reforma horària és una iniciativa ciu-
tadana que impulsa canvis horaris perquè 
puguem gaudir de més llibertat en la gestió 
del nostre temps. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 2

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

DIVENDRES 28 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada

Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 anys 
que han llegit tots el mateix llibre. En 
aquest cas, els participants podran conèi-
xer l’autor, el qual participarà l’endemà 
al Mercat de Lletres. “Arriba el Sr. Flat! 
(l’Agus i els monstres)”, de Jaume Copons i 
Liliana Fortuny.
Divendres a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central

TEATRE
Calaf

Presentació de l’obra “L’aigua no és blava”. 
Microteatre de denúncia social represen-
tat pels alumnes adolescents de l’aula de 
teatre La Plana.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Folch 
i Torres del  Casal

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola

Projecció d’òpera en directe. “El barber de 
Sevilla” de Rossinni.
Divendres a 1/4 de 9 del vespre 
a l’auditori Cal Figueres.

XERRADA
Sta. Margarida de Montbui

“Protectors”. Xerrada a càrrec de professi-
onals del CAP montbuienc, en el marc de 
la Setmana de la Gent Gran
Divendres a les 10 del matí 
a Mont-Àgora.

DISSABTE 29

XERRADA
Igualada 

“Kè.Talks!” Conferències sobre comunica-
ció 2.0 #agendaimpuls
Espai de confluència de ponències sobre 
comunicació i noves tecnologies amb el 
suport d’experts en aquest àmbit que aju-
din a emprendre projectes als més joves..
Dissabte a les 10 del matí a l’auditori del 
Museu de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

Taller de percussió corporal
Per tercer any consecutiu, la Coral Mixta 
d’Igualada convoca un taller de percussió 
corporal amb Santi Serratosa obert a qual-

sevol persona que tingui ganes de passar 
un parell d’hores treballant ritmes amb 
qualsevol part del cos.
Dissabte a les 10 del matí a l’Espai Cívic 
Centre.

MERCAT DE LLETRES
Igualada 

Durant tot el dia, la plaça de Cal Font i les 
diferents sales de la Biblioteca s’ompliran 
d’activitats, tallers i presentacions literàries 
d’autors catalans destacats i autors locals. 
Les llibreries i entitats locals relacionades 
amb el món de les lletres faran parada a la 
plaça amb les novetats editorials.
Dissabte durant tot el dia a la plaça de 
Cal Font.

POESIA
Igualada 

Cicle de Pell Sensible. “Formosa per For-
mosa”. Recital a càrrec de Feliu Formosa
Llegirà una selecció dels seus poemes, i 
Esther Formosa, que els interpretarà can-
tant acompanyada a la guitarra per Carlo 
Doneddu.
Dissabte a les 8 del vespre 
a la Biblioteca Central.

DIA DE LA GENT GRAN
Igualada 

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia ce-
lebra el dia Internacional des del 2010 i 
aquest any es fa a Igualada dins el recinte 
de l’Escola Pia.
Dissabte a les 12 del migdia a l’Escola Pia.

TEATRE
Capellades 

Trobada de persones amb un nivell mit-
jà d’anglès, que han llegit el mateix llibre. 
“The legend of Sleepy Hollow” by Washin-
gton Irving .
Dimarts a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central

DIMECRES 3 

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones majors de 18 
anys que han llegit la mateixa novel·la grà-
fica . En aquesta ocasió “Fun home”  d’Ali-
son Bechdel
Dimecres a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central

CONFERÈNCIA
Calaf 

Conferència a càrrec de Marc Vidal “No 
és el mateix digitalitzar-se, que transfor-
mar-se digitalment”. Els nous models de 
negoci, processos, el nou client digital i en 
com repensar l’empresa
Dimecres a les 7 de la tarda al Casal

DIJOUS 4

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Las pequeñas virtudes”, de Natalia 
Ginzburg
Dijous a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central.

AGENDA
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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)



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. No para de fer sermons sobre les virtuts de fer festa entre setmana / 
2. Ni amoral ni boreal: distant de la boca. Fora la droga que es fuma (és el meu parer) / 3. 
Pocapena. Camp de concentració d’animals. Amics de Dar la Baixa / 4. És a l’ebenista com al 
cavista el raïm. Articulacions de la cuixa a tots els cotxes. Una d’un / 5. Extrems del Sabadell. 
Quan surten a voltar van per etapes / 6. Com que és tan glúcid sovint li posen un poli davant. 
D’en Proust al perista / 7. Santa patrona de les incitadores. Són perfectes, i no paz pel deztí 
/ 8. Tot i ser resistent, és l’únic estat que es trenca. Ronsejaire / 9. No és una actitud bonica, 
però és molt mona. Aquest ja el tens / 10. No és una plaça dura ni tova, simplement està lliu-
re. Els arbustos habituals / 11. Centre de totes les enveges. Aproximo a la sonata caòtica. Mig 
bienni / 12. Categoria galonada. Desconegut, com el tarongí que s’importa de l’est / 13. Tall 
just pel mig de l’interès i la decisió. L’únic d’avui que perviurà en el demà.

VERTICALS: 1. Per passar a la història s’han de fer passar pel que no són. A naltros ens 
mata, i als anglesos els sona molt / 2. Obertura d’obertura. De color de patacada a la pell. 
Anima de sant / 3. Diu que com que ja n’hi ha vuit es queda a casa. Arbust que el veí tanca 
a pany i forrellat / 4. Cap de corda sempre per estrenar. Figura que suggereix divinament la 
semblança / 5. Mala via. La cosina de l’Iridi?: no, un glucòsid del lliri. Triple no mortal al 
carrer / 6. No es troba en un estat d’ànim gaire penetrant. Musicalment és un afer de raça 
/ 7. Fuig d’estudi. Arbustos fent el rol de l’Eugeni. Sagí faltat de vitamina / 8. Abans de dir 
que sí demana-l’hi a ell. Idees bàsiques sobre el no a les nacions / 9. El papà del PP. Unitat 
bàsica de la dieta popeiana. Quina angúnia, quan decapiten el noi, ver? / 10. Diables, quins 
dies de desastres! Remenant la roba he trobat un bolet per menjar / 11. Enmig de la ronda. 
En substància és un líquid que s’ensuma / 12. Burots alterats per un d’alt i fort. Motiu floral 
en forma de crispeta.

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 per Laura Semitiel

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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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 2 persones)

·Pit de pollastre 4
·Salsa de soja 30 ml
·Puré de poma 100 ml
·Escalunya 1
·Gingebre fresc ratllat (una 
culleradeta) 1
·Gra d’all gran 1
·Oli d’oliva verge extra 5 ml
·Whisky 30 ml
·Salsa Barbacoa 30 ml
·Vinagre de poma 15 ml
·Mel 15 ml
·Caiena 1
·Brou de pollastre o aigua
50 ml

Elaboració

Deixar que els pits perdin 
una mica el fred de la nevera, 
assecar amb paper de cuina 
i introduir en una bossa de 
tancament hermètic, tipus les 
de congelació, millor indivi-
dualment. Aixafar una mica 
amb un martell de carn o un 
corró per estovar i buscar un 
gruix més uniforme, amb 
cura de no trencar les bosses.

Pollastre al grill 
amb salsa de whisky 
i poma

Picar el gra d’all molt fi, rat-
llar l’escalunya i també el gin-
gebre pelat, fins a tenir uns 5 
ml. Combinar la resta d’in-
gredients en un bol i batre 
lleugerament fins a tenir una 
barreja homogènia. Repartir 
la salsa a les bosses, reservant 
uns 60 ml en un altre recipi-
ent. Remenar el pollastre per 
empastifar bé i deixar a la ne-
vera com a mínim mitja hora, 
millor unes quantes més.

Descartar la marinada de 
les bosses i deixar que el po-
llastre es temperi una mica. 
Escalfar el grill o una bona 
planxa a bona temperatura, 
greixar lleugerament i cuinar 
el pollastre a foc viu per amb-
dues cares, fins deixar-ho al 
punt. Retirar i reservar.

Escalfar la marinada que hem 
guardat amb 50 ml de brou 
o d’aigua i un rajolí extra de 
whisky. Deixar que cogui a 
foc lent fins que espesseixi 
una mica. Pintar els pits amb 
aquesta salsa i servir.
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Castell de Vilademàger

El castell de Vilademàger es va erigir a finals del segle X al capdamunt d’una 
serra allargassada que domina el Pla de la Llacuna, un territori recentment in-
corporat als dominis del comtat de Barcelona.

El conjunt s’adapta al relleu, i forma un clos emmurallat impressionant que abraça 
el capdamunt de la serra. Al recinte superior, hi destaca una torre de base qua-
drangular i alçat cilíndric, a la qual s’adossen altres construccions quadrangulars 
que devien formar part de la residència senyorial. Just passat el mur que divideix 
els dos recintes, a l’inferior hi ha l’església de Sant Pere, també amb origen al se-
gle X però amb reformes notables i ampliacions des de llavors fins al segle XVII. 
De la resta del recinte inferior se’n pot resseguir el perímetre de muralles, amb 
diverses torres semicirculars adossades i el portal d’entrada ben conservat.

Sempre sota el domini dels comtes de Barcelona, el castell va ser construït per 
un tal Magre o Màger. Ja al segle XI, el castell va ser confiat a la família dels 
Gurb-Queralt, però a finals del mateix segle va passar a mans dels Cervelló. 
Aquesta família en va conservar el senyoriu fins al segle XIX.

A més de ser un lloc estratègic en la línia de frontera de l’any 1000, el castell de 
Vilademàger va viure un episodi destacable durant la Guerra Civil Catalana. Els 
Cervelló, que llavors tenien el títol de barons de la Llacuna, es van posicionar 
al costat del rei Joan II. Com a conseqüència d’això, les forces de la Generalitat 
van empresonar la baronessa i els seus fills.

La visita exterior és lliure.

Per a les visites guiades concertades 
truqueu als telèfons 93 897 68 30 o 93 897 60 63.



Setembre/Octubre
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas; Eustoqui.

29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern; Gudèlia. 
30: Jeroni;  Sofia, .

1: Teresa de l’Infant Jesú; Remigi.  
2: Mare de Déu de l’Acadèmia; Sadurní.

3: Francesc de Borja; Gerard ; Maria-Josepa Rosselló. 
4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea 

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

Pere Clotet Torras
En record de

Ha mort  havent rebut els Sants Sagraments i la benedicció apostòlica
   el passat divendres dia 21 de setembre  a l´edat de 72 anys.

A.C.S.

Els teus estimats:  esposa, Maria Carme; fills, Carmina i Miquel, Pere i 
Noemí;  nets, Maria, Berta, Guim; germana, Maria Concepció   i  demés 

familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat 

dilluns dia 24 de setembre a l'arxiprestal basílica de Santa Maria d'Igualada.

Igualada, setembre de 2018Funerària Anoia, S.L.

Carlos Montes Plaza
IN MEMORIAM

PROFESSOR (1990-2018)
DIRECTOR (2003-2011)

L’Institut que ell va estimar s’uneix al dol de família i amics. Igualada, setembre de 2018

Xavier Miquel i Torras
2n aniversari de

familiars i amics no t’hem oblidat

Es farà una missa en el seu record diumenge 
30 de setembre a les 20h a la Basílica de

 Sta. Maria d’Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU 

Festa de Sant Miquel, Rafael 
i Gabriel
Aquest dissabte, 29 de setem-
bre, se celebra la festa de Sant 
Miquel, Rafael i Gabriel. Es 
la festa patronal de la Policia 
Local. Ho celebraran amb una 
Eucaristia, a les 10 del matí, a 
la Capella del Sant Crist de la 
Basílica de Santa Maria.

Festes de Sant Francesc 
d’Assís
El convent dels PP. Caputxins 
d’Igualada celebra la Setmana 

Gran de la Família Francisca-
na amb les celebracions lliga-
des a Sant Francesc que seran 
les següents:
- Dimecres, 3 d’octubre, a les 
19:30h: Celebració del Tràn-
sit de Sant Francesc.
- Dijous, 4 d’octubre, a les 
19:30h: Vespres i Missa So-
lemne de Sant Francesc.
- Dissabte, 13 d’octubre, a les 
17:30h: En el Convent: Obre 
de teatre: “Pobrecito-San 
Francisco” de Mariano Moro. 
És per a tots els públics sobre 
la vida del Pobrissó d’Assís. 
Entrada lliure.

Festes de Sant Miquel i 
Sant Francesc d’Assís

Catalonia Sacra propo-
sa el dissabte 29 de 
setembre un itinerari 

guiat per conèixer Sant Mi-
quel i Santa Càndia del petit 
poble d’Orpí (Anoia). L’itine-
rari, proposat pel Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat pro-
posa conèixer les dues esglé-
sies del municipi: Sant Mi-
quel, d’origen romànic, però 
amb reformes posteriors, i 
Santa Càndia, d’estil gòtic.
En el cas de Sant Miquel, situ-
ada a dalt de la muntanya, al 
costat del castell, va ser cons-
truïda en un lloc segur fruit 
dels períodes d’inestabilitat 

territorial, citada l’any 1099. 
Pel que fa a Santa Càndia, 
edificada a mitjan segle XIV, 
a la vall, facilitava l’accés dels 
veïns d’Orpí al culte. L’itine-
rari, que guiarà l’historiador 
Daniel Sancho, servirà per 
conèixer l’arquitectura dels 
dos temples, les seves vicis-
situds històriques i les seves 
peculiaritats.
L’activitat començarà a les 
11 del matí i cal fer inscrip-
ció prèvia. Aquesta es pot 
fer al telèfon 693720202 o al 
correu reserves@catalonia-
sacra.cat per poder garantir 
una bona visió i sonoritat. 

Catalonia Sacra proposa un itinerari 
guiat a les esglésies d’Orpí

El preu de l’activitat és de 5 
euros.
La programació de Catalo-
nia Sacra d’aquest 2018 està 
formada per una quarantena 
d’actes arreu del territori que 
volen valorar i reivindicar la 
importància del patrimoni 
d’arrel religiosa a Catalunya. 
En el cas del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat s’ha fet 
una conferència sobre els re-
taules barrocs de Sitges (23 
de febrer), l’itinerari guiat per 
les esglésies de l’Arxiprestat 
de Vilafranca (6 de maig) i 
aquest itinerari per les esglé-
sies d’Orpí (29 de setembre).
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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  28:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE 29: SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 30: 

MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 1:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 2: CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 3: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 4: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25



                de Federico Mayor Zaragoza /  
ExDirector General de la UNESCO

Divendres, 28 de setembre de 2018

Sóc de Barcelona, on vaig néixer el 1934. He estat Director General de la UNESCO entre 
1987 i 1999. Doctor en Farmàcia, també he estat Rector de la Universitat de Granada, 
Ministre d’Educació amb el president Adolfo Suárez, Eurodiputat, i actualment presideixo 
la Fundació per una Cultura de Pau. Recentment vaig visitar Igualada.

A Igualada hi ha un grup de persones que treballa molt 
activament per la Unesco. De fet, aquí a Catalunya 
sempre hi ha hagut una estima particular, per aquesta 
organització.

És que a Igualada s’ha treballat molt bé amb els objectius de la Unes-
co. De sempre. Sí, a Catalunya hi ha hagut gent molt compromesa, 
també durant moltíssims anys, ha estat important amb tot allò que 
té a veure amb la pau, la cultura i la conciliació. La Unesco compta 
amb 190 països, i quan veus que hi ha gent que des d’un lloc petit en 
el món, com pot ser el cas d’Igualada, facilita  la promoció general, és 
molt enriquidor. Aquí ha passat amb la creativitat dins del món au-
diovisual, i això és fonamental. Quan parlo de creativitat, parlo d’es-
perança... Si cadascú de nosaltres som capaços de pensar, imaginar, 
anticipar-nos, innovar... som capaços de crear, ens permetrà inventar 
un futur diferent. El que no podem acceptar són les tendències actu-
als. Són una barbaritat. 

Sempre s’ha mostrat molt crític amb el que està passant. Com po-
dem ser optimistes?

És que ens estem jugant que l’habitabilitat del planeta es deteriori, per 
exemple. Això augmenta la nostra responsabilitat. Miri, Miquel Martí 
i Pol diu que “tot està per fer, i tot és possible”. És una bonica frase per 
ser optimistes.

Hi ha qui diu que els joves, les noves generacions, han perdut els 
principis clàssics dels valors. És així?

El problema no està en els joves. La constitució de la Unesco diu que 
“els educats són lliures i responsables”. Doncs bé, els grans, enlloc de 
formar gent lliure i responsable, ens hem refiat de les institucions es-
trictament econòmiques, i dels anomenats informes “Pisa”, que no se-
gueixen les recomanacions de la Unesco, quan diuen que la humani-

tat serà guiada pels principis democràtics, que són quatre: la justícia, 
la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Enlloc d’això, aquests informes 
promouen que cal treure millors notes en una assignatura determi-
nada, o que cal saber més anglès.... Això és confondre la capacitació 
amb l’educació. 

Correm el risc de normalitzar aquesta situació? Que això que pas-
sa es prengui per normal?

No només el risc. La Maria Novo, una professora de la Uned de 
Desenvolupament Sostenible, diu que el gran problema que tenim és 
el N.E.D.: “nos están distrayendo”. Els grans mitjans ens estan conver-
tint en espectadors impassibles. Els hem de dir als joves que vagin en 
compte, que els grans els estem traint. Estem avui davant de processos 
potencialment irreversibles que poden deixar als joves un món molt 
deteriorat. Això seria un error històric de la nostra generació. 

El món canvia ràpidament. Hi serem a temps?

Fa només 25 anys, el 90% de la gent naixia, vivia i moria en 40 kilò-
metres al seu voltant. Abans la majoria no sabíem res. Érem silen-
ciosos, temerosos, obedients... La dona no pintava res. Ara, gràcies 
a la tecnologia, tot canvia. Podem expressar-nos. Sabem què passa.  
Ara, per les xarxes socials, podríem dir-li tots a Donald Trump que 
si no accepta els acords de París, deixarem tots de comprar productes 
nord-americans... 

Hi ha molta gent que no pot encara. Per això venen a Europa bus-
cant un món millor. Què en pensa de la crisi de refugiats?

La gent ve aquí perquè s’està morint de fam. És una vergonya que cada 
dia al món es morin entre 15 i 25.000 persones de gana, la major part 
nens d’un a cinc anys d’edat. En aquest mateix dia, ens hem gastat 

4.000 milions de dòlars en defensa i despeses militars. Què és això?.

Estem a les portes del record de l’1 d’octubre. El que està passant a 
Catalunya, com ho veu?

Amb molta preocupació. Primer de tot, s’ha de respectar a tothom, 
pensin el que pensin, i després, posar tot això no només en un con-
text nacional... Avui som ciutadans del món. Parlar de ciutadans es-
panyols, o catalans... és molt petitó això. Avui els reptes són mundials. 
Dins d’aquest context, voler deixar de ser ciutadans del món és un 
error. Ho respecto, però és un error. El que hem de fer és unir-nos tots 
per fer front a aquests grans desafiaments mundials. Ara bé, Catalu-
nya sempre ha sabut ser molt seva. I això ho hem de continuar tenint.

Com?

Soc partidari que siguem una nació, amb autogovern, que forméssim 
part d’un sistema federal, una nació multiestatal, o multinacional. Hi 
ha moltes solucions possibles, però no pot ser una sortida que no re-
flecteixi la totalitat de la catalanitat. S’ha d’anar també en compte amb 
tots aquells que es consideren supremacistes, perquè això, històrica-
ment, sempre ha tingut com a resultat el conflicte i la mort. Dins del 
context democràtic, s’ha de fer una consulta, i si la majoria de la gent 
diu que s’ha de fer República, es fa República. Tampoc podem oblidar 
que es va escapçar un Estatut aprovat per la majoria de la gent, es van 
recollir firmes contra aquell Estatut... allò va ser un desastre. És lògic 
que emocionalment es vulgui donar un cop de puny damunt la taula, 
però després, madurant, te n’adones que només hi ha un país al món 
producte d’una secessió: l’illa de Taiwan, de Xina. No està a les Naci-
ons Unides ni reconeguda per ningú. Les coses s’han de fer ben fetes.

La situació política porta de cap a alguns partits. Un, que havia governat a Igualada, no troba gent jove disposada a anar a les llistes, perquè 
hi continuen els de sempre. I  aquests també demanen que hi entri gent nova. Diuen que s’ha parlat d’encapçalar la llista amb un conegut 
periodista i presentador, que ara reflexiona, aprofitant que ha deixat el seu lloc de treball en un mitjà de la ciutat, si fa definitivament el 
pas. La intenció, però, és una candidatura transversal i oberta, lluny de les sigles, amb una clara referència al que havia estat l’exitosa 
Entesa per Igualada de Jordi Aymamí. Hi ha qui diu, però, que ara agafar un càrrec públic s’ha convertit en una feina d’alt risc, tant si es 
defensen unes idees com les contràries. Tenen por de que la radicalització porti a l’enfrontament. En cercles familiars i d’amics tot es pot 
parlar, però quan s’han de defensar les decisions i actuacions dels “des de dalt”, la incomoditat es pot fer inaguantable, com s’ha pogut veu-
re en una altra formació de gran implementació local. Potser avui els partits tenen clara la estratègia – que no ho sembla - però les accions 
que fan estan “plenes de coherència”. Hi ha qui vol ser el “Manuel Valls” d’Igualada. Anar per lliure i recollir de tot arreu. El deixaran?

“Els hem de dir als joves 
que vagin en compte, que els 
grans els estem traint”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67


