
El bo i millor dels cellers i restauradors de l’Anoia, a Igualada.

L’Anoia no oblida l’1 d’octubre
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La Rambla d’Igualada 
acull el TastAnoia
La rambla Sant Isidre 
tornarà aquest cap de set-
mana a acollir TastAnoia, 
la fira de la gastronomia 
comarcal. En aquesta 
ocasió, però, TastAnoia 
es fa gran i es consolida 
com a fira anual de Fira 
d’Igualada.  

Aquesta és la 6a edició de 
TastAnoia, i reunirà des 
d’avui divendres i fins diu-
menge 16 viticultors que 
donaran a degustar els seus 
vins i 25 restauradors i ar-
tesans amb gran varietat de 
propostes gastronòmiques.
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L’Ateneu Igualadí, ple a vessar dilluns al vespre, en l’acte d’homenatge a l’1-O de l’any passat. Foto: Joan Guasch
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L’EDITORIAL

Més comarca, més vegueria

Aquesta setmana, la Delegada del Govern a 
la Catalunya Central, Alba Camps, escriu 
un article en la nostra secció d’Opinió, so-
bre l’1 d’Octubre. No tindria més impor-

tància, si no fos perquè, des de fa setmanes, també 
hi ha per a l’Anoia un altre delegat del govern de la 
Generalitat, el del Penedès, Pere Regull. 
Aquesta setmana, Iguala-
da acull el TastAnoia, una 
fira amb la que pretén 
atraure gent de fora de 
la comarca, especialment 
les de l’entorn, perquè 
coneguin la nostra terra i 
productes gastronòmics. 
No tindria més impor-
tància, si no fos perquè 
això passa just els matei-
xos dies que Manresa, per 
un costat, organitza la 
Fira Mediterrània i Sant Sadurní, per l’altra, la cone-
gudíssima CavaTast. Entre unes coses i les altres, no 
és d’estranyar que, en general, el ciutadà de l’Anoia 
estigui en un embolic. Per què anar a un lloc i no a 
l’altre?
La raó de l’atzucac és senzilla. L’Anoia és Catalunya 

Central, i també és Penedès. Vol ser a totes bandes, en 
funció de la seva particular geografia, però, a l’hora 
de la veritat, tothom defensa el que és seu... i aquí 
correm el risc de quedar-nos, com sempre, en “terra 
de ningú”.
Comença a ser urgent una certa actitud de defensa 
territorial, que es nota a mancar d’una forma evi-

dent quan s’organitza 
des d’Igualada una fira 
d’àmbit comarcal i ab-
solutament totes les 
entitats comercials de 
la comarca no en vo-
len saber res. Alguna 
cosa està passant quan 
això succeeix. Però 
no és l’únic exemple. 
Les causes no són en 
els certàmens firals, 
però les fires són els 

baròmetres d’un territori, i això cal tenir-ho molt en 
compte. Reflexionen, les autoritats, sobre això? No 
tot és política.
Veiem molta Igualada i poca Comarca, i encara 
menys Vegueria. I això sempre acaba passant factura. 
No ensopeguem altra vegada amb la mateixa pedra. 
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, va dir “L’1 d’Octubre, cen-
tenars de milers de conciutadans 
vam actuar, des de la radicalitat de-
mocràtica més absoluta, en un acte 
excepcional de no violència, de de-
sobediència civil, pacífica, massiva 
i legítima davant la repressió irada 
per exercir el dret a vot.”

Carlos Lesmes, president del CGPJ 
i del Tribunal Suprem i Jesús Maria 
Barrientos, president del TSJC van 
inaugurar el 69è curs de l’Escola 
Judicial a Vallvidrera, on només hi 
havia sis residents a Catalunya dels 
62 inscrits, dient “aprofiteu l’estada 
en aquesta terra i que facin abs-
tracció de la Catalunya tensionada 
políticament i s’integrin en la Cata-

lunya centrada en la quotidianitat 
de la seva gent, que és tolerant i in-
tegradora.” La directora d’aquesta 
Escola és Gema Espinosa Conde, 
esposa de Pablo Llarena, magis-
trat del Tribunal Suprem.

Manuel Valls, exprimer ministre 
de França i candidat per l’alcal-
dia de Barcelona va iniciar la seva 
campanya dient “És per a mi un 
honor anunciar que tinc la inten-
ció de presentar-me a les elecci-
ons per ser alcalde de Barcelona el 
2019” des d’un faristol on es veia 
“Valls BCN 2019”. Jón Gnarr, có-
mic islandès que va ser alcalde de 
Reykiawic, davant d’un faristol que 
deia  “Gnarr Barcelona 2019” emu-
lant l’utilitzat per l’exministre fran-
cès, va fer-ne burla tot dient  “És 
per a mi un honor anunciar que 
tinc la intenció de presentar-me a 
les eleccions per ser alcalde de Bar-
celona el 2019 en nom del Partit 
del Bacallà. ¡Sisplau votin per mi i 
obtindran un bolígraf gratis!”. 

Isabel Celàa, ministra portaveu 
del govern, ha dit arran de l’enè-
sim escàndol de ministres del go-
vern “està demostrat que la dreta 

d’aquest país no ha assumit la pèr-
dua de poder i davant la cacera des-
fermada per l’oposició, l’acció del 
govern serà governar”

Jennifer Robinson, australiana, ad-
vocada de Julian Assange, funda-
dor de Wikileaks i  assessora sobre 
llibertat d’expressió i drets civils, 
ha dit “Tot just fa un any, Assange 
va assumir un paper rellevant en la 
defensa del dret a decidir i del re-
ferèndum a Catalunya. A través de 
Twitter feia comentaris i reflexions 
sobre la situació i animava l’inde-
pendentisme a tirar endavant i fer 
front a l’estat espanyol. Espanya es 
va mostrar inquieta pel fet que ex-
pressés la seva opinió sobre aquest 
tema i això va fer que Equador li ta-
llés l’accés a la xarxa.”

Rosa Maria Mateo, directora de 
TVE, va dir dirigint-se als partits 
que la criticaven “ningú em dona-
rà ordres en la meva feina, i molt 
menys vostès”, clar que va reconèi-
xer també “quan vaig entrar a TVE 
encara hi havia el dictador i tothom 
sap que hi havia censura, però ara 
es vol manipular i no s’ha de con-
sentir.”

Valls, el 
candidat del 155

D’aquí a menys de vuit mesos es con-
vocaran les eleccions municipals a tot 
l’estat. A la ciutat de Barcelona encara 
no tenim gens clar entre quines can-
didatures podrem triar els votants. En 
aquest període poden passar tantes co-
ses que, ara com ara, resulten impossi-
bles de preveure. I és que, des de fa uns 
anys, els esdeveniments de la política 
catalana, i també la barcelonina, es mo-
uen amb tanta rapidesa que les notícies 
que s’han produït avui és molt possible 
que demà hagin perdut tota vigència, i 
ja formin part del calaix de la història.
Alguns consideren que els resultats 
electorals de maig del 2019 a la capital 
de Catalunya seran cabdals per decidir 
el futur del nostre país. Aquests resul-
tats seran molt importants, sí, però 
pensar que seran cabdals pel nostre fu-
tur ho veig una mica exagerat. No cal 
ser especialment visionari per conclou-
re que el nostre futur com a país només 
té dues alternatives: continuar lligats 
políticament de peus i mans a Espanya, 
o liquidar directament amb Brussel·les 
prescindint dels onerosos peatges espa-
nyols. Ara bé, només es tracta de mo-
dificar els lligams polítics, ja que els lli-
gams familiars, d’amistats i les relacions 
entre veïns no tenen per què canviar.
En aquest sentit, el món unionista s’ha 
començat a moure i, aparentment, sem-
bla tenir les idees més clares que en l’en-
torn de l’univers independentista. Així, 
la setmana passada es va fer pública la 
candidatura del polític francès Manuel 
Valls a l’alcaldia de Barcelona. Però tot i 
haver nascut al barri barceloní d’Horta, 
Valls ha desenvolupat tota la seva carre-
ra política a França, i això no deixa de 
ser un hàndicap per a la seva candida-
tura barcelonina. Una candidatura que 
pretén aglutinar tot el món polític unio-
nista al voltant dels tres partits pro-155. 
Per més que s’hi esforcin, PSOE, Cs i 
PP ja no es trauran de sobre l’etiqueta 
d’aquest episodi tan vergonyós.
Valls buscarà també acords amb altres 
forces més extremistes (Vox i similars), 
així com amb el sindicalisme amb visió 
espanyolista que, no ens enganyem, és 
gairebé tot. I sense oblidar la part de la 
societat civil catalana i espanyola que 
estan disposades a abocar els diners que 
facin falta pel bon fi de l’operació. Fa de 
mal dir què es pot esperar de la propos-
ta de Valls, però la rebuda amable que 
aquest anunci ha tingut a la premsa uni-
onista espanyola, que és tota, i també la 
catalana, que en bona mesura també ho 
és, fa pensar que de suport dels mitjans 
no n’hi faltarà. El suport dels votants, 
però, és una gran incògnita.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



L a Catalunya Central comparteix 
la voluntat creixent del conjunt de 
ciutadans i ciutadanes del nostre 
país que desitgem assolir les ple-

nes llibertats individuals i col·lectives en 
totes les esferes i amb ferma vocació inhe-
rent d’assolir un país més just i pròsper, un 
Estat lliure en forma de República. Aquesta 
realitat és la que ens ha portat al llarg dels 
anys, als que hi som i als que malaurada-
ment ja no ens acompanyen, a teixir i bas-
tir una manera de fer, de veure i d’entendre 
el nostre entorn, a concebre la realitat en 
la qual volem viure i conviure, a exercir 
sobiranies, fins i tot abans no ens les re-
coneguin.
Fa tot just un any avançàvem novament 
en aquest camí. Fa tot just un any ens uní-
em, ens apoderàvem, ens renovàvem, com 
a persones i com a societat. I ho vam fer 
decidits, amb el cap ben alt, amb el gest i 
la mirada de qui se sap garant de somnis i 
objectius, de qui pretén, per damunt de tot, 
l’assoliment dels anhels compartits. Amb 
el pacifisme per bandera, és i serà sempre 
possible dotar-nos d’aquells instruments 
necessaris per a la consecució d’allò pre-
tès. L’autodeterminació plena d’un poble, 
del nostre poble, ve donada i haurà de ve-
nir donada de la mà d’una organització i 
procediment modèlics, amb plena sintonia 
amb els resultats esperats i amb clares refe-
rències al dret internacional i l’empara que 
el mateix fa de la condició de poble i els 
drets que li són propis, entre ells la plena 

llibertat.
Des del poble de Catalunya vam teixir i 
bastir la consecució d’un somni. I ho vam 
fer amb la implicació imprescindible i ne-
cessària del Govern de la Generalitat. Junts 
vam fer realitat un pas més cap al reconei-
xement del dret a l’exercici de la sobirania 
plena. I ho vam fer exemplarment, com 
mai s’ha fet, amb ordre, entrega, determi-
nació, rigor, resiliència, coratge i voluntat. 
Amb principis i valors d’aquella societat 
que volem bastir, republicana, i que es ca-
racteritza i s’ha de fonamentar, ara i en el 
futur, en la transparència, treball, esforç, 
honradesa i humilitat.
Enfront les ànsies de llibertat vam topar 
amb l’ús de la violència il·legítima de qui 
es creu amo i senyor. Enfront el dret a vot 
vam topar amb les porres, amb l’odi, amb 
la irracionalitat, amb el poder mal entès. 
I malgrat tot, vam votar, malgrat tot, vam 
guanyar. I d’aquí un mandat molt clar, con-
tinuar avançant per materialitzar el desig 
expressat de plena llibertat, centrar la nos-
tra tasca des de llavors i fins al ple asso-
liment dels drets que com a nació no ens 
poden manllevar, en fer realitat l’encomana 
efectuada.
Us podria parlar d’emocions, a flor de pell, 
de sentiments, de victòria, però també us 
vull parlar de dades i de realitat. Amb una 
participació del 58’15%, a la Catalunya 
Central vam obtenir uns sufragis favora-
bles a la pregunta efectuada en el marc del 
referèndum en un 94’70%. Amb aquestes 

dades, amb aquesta realitat, som i serem 
imparables. I això ens ha d’esperonar en-
cara més a continuar treballant en el sentit 
indicat.
Fa un any vam patir l’ira de la impotència. 
Fa un any, i és de rebut posar-ho de mani-
fest, vam comptar per desenes les persones 
ferides a la Catalunya Central, amb un únic 
crim comès, el de voler exercir el lliure dret 
a vot. Enfront les nostres urnes i paperetes, 
les seves pors. Enfront el nostre pacifisme 
modèlic, la seva violència. No oblidem ni 
oblidarem mai les càrregues violentes a 
Sant Martí Sesgueioles, Callús, Castellgalí, 
Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada, de la 
mateixa manera que tenim presents totes 
aquelles persones que van patir la irracio-
nalitat en forma de violència, en el conjunt 
del país.
Encarem doncs el present, continuem bas-
tint el futur. I fem-ho des dels màxims 
fronts possibles, sense oblidar en cap mo-
ment que per culpa de la demofòbia ma-
nifesta d’uns, altres n’estan patint les greus 
conseqüències de la presó i l’exili. Amb 
ells també, ho aconseguirem. Tenim un 
mandat, tenim una determinació, fem-la 
possible entre tots i totes. Avancem en la 
construcció del país i de la seva plena lli-
bertat, configurant així la possibilitat d’un 
exercici normal dels drets i llibertats que 
tenim com a ciutadans i ciutadanes. Moltes 
gràcies a tots i totes que ho vau fer possi-
ble. Avancem.  
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ALBA CAMPS I ROCA, 
Delegada territorial del Govern de la 
Generalitat a la Catalunya Central

1-O: tenim un mandat, 
tenim una determinació

#L’enquesta de la setmana

Què et sembla que el Bisbat de Vic s’hagi inscrit 
unilateralment 140 propietat de l’Anoia?

 Bé 8,3%  Malament 91,7%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

RÀPID I SENZILL
Grups reduïts a tots els nivells i per a totes les edats. Matí i tarda.

Brian & Carme Stack
Tels.:93 804 00 21 -  637 533 080

www.nonameschool.com

ANGLÈS

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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1D’OCTUBRE A L’ANOIA

La majoria de municipis de la comarca van recordar, el passat cap 
de setmana, els fets de l’1 d’Octubre de 2017 amb actes multitudi-
naris, pintades de murals, plaques commemoratives, entre d’altres

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

CAOS A L’AJUNTAMENT 
DE LA POBLA
PARTICIPA #volemunapoblamillor

Des de fa tres anys que els tres regidors 
de PARTICIPA estem a l’oposició de 
l’Ajuntament i  treballem de manera 
intensa per millorar el nostre municipi 
i no fem més que veure els despropò-
sits de l’equip de govern i  la seva gestió 
nefasta. 
L’equip de govern compta anualment 
amb uns 3.700.000 € de pressupost, in-
gressos que provenen majoritàriament 
dels nostres impostos i taxes, i  veiem 
com des de l’any 2016 fins avui no s’ha 
fet cap inversió ni tan sols les que van 

prometre.
El 2017 es va treballar amb el pressu-
post prorrogat, el 2018 no tenim pres-
supost aprovat, l’Ajuntament no con-
trola els terminis de les subvencions 
que se’ls atorguen i, com ha passat amb 
la reforma del Pont de la Boixera, s’ha 
caducat una subvenció de 330.000€ de 
la Diputació de Barcelona.
Les ordenances fiscals estan caduca-
des, el reglament orgànic municipal és 
de 1985, l’Ajuntament no té res treba-
llat a nivell de llei de la transparència a 
la que tots els municipis hi estan obli-
gats i un llarg etcètera.
La gestió municipal dels darrers anys 
ha estat nefasta: l’Ajuntament està 
rebent avisos i requeriments per totes 

bandes, aquest juliol el Ministerio de 
Hacienda avisava a l’Ajuntament d’un 
incompliment de terminis i tenim 
constància que se n’han seguit rebent 
en aquests últims mesos. 
Segurament una de les raons per les 
quals no es fa la feina és per què l’equip 
de govern va decidir que les funcions 
de secretaria, intervenció i tresoreria 
les podria fer un secretari 8 hores per 
setmana. PARTICIPA vam denunciar 
aquest fet constantment i vam avisar a 
l’equip de govern que hi hauria conse-
qüències com per exemple que no se 
sol·licitin les subvencions públiques, 
que se’ns imposin sancions, que se’ns 
retinguin els tributs que rep l’ajunta-
ment, i el pitjor de tot és que tot això 

pot afectar directament als veïns i ve-
ïnes de La Pobla durant els pròxims 
anys.
PARTICIPA hem avisat a l’equip 
de govern que la gestió ha de ser 
responsable i rigorosa ja que estan 
gestionant els diners de tots els po-
blatans. Sorprenentment la resposta 
del Sr. Alcalde en un ple municipal 
va ser: “si ho voleu així a partir d’ara 
ho farem tot com marca la llei!!”. Sr. 
Alcalde, això significa que l’equip de 
govern s’ha saltat sempre la llei?
En definitiva: un caos, per això de-
nunciem aquesta situació i per això 
volem uns responsables polítics que 
treballin amb eficiència i responsa-
bilitat.
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Una de les figures més 
emblemàtiques i mar-
ginades de la història 
sentimental del Cata-

lanisme és Francesc Cambó. Nas-
cut a Verges a finals de segle XIX, 
però criat a Besalú amb els avis, 

va ser un advocat i polític amb una vida de pel·lí-
cula. Va arribar a ser immensament ric, cosa que 
mai se li va perdonar. Orador carismàtic i egocèn-
tric, seductor infatigable... Va arribar a tenir un 
iot personal: el Catalonia. Menyspreem Cambó i 
ara gairebé tots els joves voldrien ser com ell: ric 
i triomfador. En canvi, a aquells anarquistes com 
García Oliver, tan idolatrats per la història, no els 
llegeix gairebé ningú. Paradoxes de la vida.  
Cambó va flirtejar amb el Franquisme, com molts, 
tot i que no va tornar mai a Espanya després de la 
Guerra Civil. Va morir a l’Argentina, on era exi-
liat i tenia part de la seva fortuna. No té carrers, 
tret d’excepcions, estàtues, places o institucions 

que dugin el seu nom. La Lliga Regionalista, el 
seu partit, va quedar engolit en el foc creuat dels 
temps convulsos de la Catalunya de principis de 
segle i l’ascens de l’Esquerra Republicana. Va que-
dar premsada entre el mall i l’enclusa de l’espanyo-
lisme de Primo de Rivera i la violència anarquista 
i les revoltes obreres d’aquella Barcelona que, en 
paraules de Prat de la Riba: vol tornar-se contra 
nosaltres, contra si mateixa.  Prat de la Riba ex-
plica en una emotiva carta des de l’Auvèrnia, on 
es recupera d’una malaltia, del combat de Barce-
lona contra Madrid i París per esdevenir una gran 
ciutat europea. Diu que les terres del Midi fran-
cès han estat vençudes pel poder d’una sola ciutat. 
Aquesta Barcelona que Prat i Cambó veuen can-
viar, amb temor i recel, per l’extensió de les idees 
revolucionàries i la immigració obrera, primer de 
Catalunya, Aragó, les illes i després de Múrcia i 
Alacant (com el meu avantpassat Vicent Pascu-
al, que vingué en temps de la I Guerra Mundial). 
Cambó va ser un home tràgic. Antítesi de Macià, 

que venia de ser coronel de l’exèrcit espanyol per 
acabar sent el Bolívar de Catalunya, Cambó va 
haver de trair els ideals que sempre havia defen-
sat davant la violència i davant la diatriba de triar 
entre la cartera o la vida. Va salvar les dues coses, 
però va perdre la pàtria. 
Però hi ha un primer Cambó: romàntic, idealista, 
revolucionari, que es manifesta als carrers, que fa 
col·lectes per treure amics de la presó empresonats 
per actes catalanistes. Va veure morir tots els seus 
germans abans dels 30 anys i s’enfrontà al pare per 
seguir el seu propi camí. El seu escrit Per la con-
còrdia és un document del catalanisme pragmàtic 
que proposa una entesa entre Barcelona i Madrid 
davant la tossudesa de la geografia. Diu Cambó: 
en cas que la independència de Catalunya no cos-
tés un sol mort, regalant als seus rivals el millor 
dels escenaris possibles, continuaríem entre dues 
grans nacions enemigues. Manuel Valls a Barcelo-
na enviat des de París per aturar l’independentis-
me. La tossudesa de la geografia... 

BERNAT ROCA, mestre de Filosofia i Història
@crossroads1815

El primer Cambó

FOTO: MANEL MARIMON



E lon Musk, un físic 
sud-africà, amb naci-
onalitat canadenca i 
americana, és un in-

versor cofundador de PayPal, 
Hyperloop, SolarCity, The Bo-
ring Company y OpenAI. Però 
les més seves activitats més me-

diàtiques són ser el Director general de SpaceX 
(companyia que fa tornar a terra els seus coets 
que llença a l’espai) i president de Tesla Motors 
(primer fabricant de cotxes totalment elèctrics). 
El 2017 tenia una fortuna  estimada en 17,4 mil 
milions d’US dòlars  (segons Forbes la 56ª per-
sona més rica del món i la vint-i-unena persona 
més poderosa). Darrerament passa per mals mo-
ments personals. Ha reconegut que pateix d’es-
très i, entre altres problemes, diu que no troba 
col·laboradors capaços de seguir-lo. Alguns el 
consideren un geni innovador, però un gestor 
mediocre, incapaç de delegar i que no escolta a 
qui l’envolta. 

Ara la SEC, el regulador dels mercats nord-ameri-
cà, l’ha denunciat per haver fet uns tuits “falsos 
i enganyosos” on anunciava la sortida de Borsa 
de la companyia Tesla. La demanda ha esta pre-
sentada davant el tribunal federal de Nova York. 
Entre altres motius, el regulador considera que 
“sabia o era imprudent en no saber” que estava 
enganyant als inversors, quan va publicar el pas-
sat 7 d’agost que podria recomprar la companyia 
a un preu de 420 dòlars per acció i que ja dispo-
sava del finançament per tirar endavant l’opera-
ció. La demanda també posa l’accent en els seus 
comentaris explicant el suport d’un inversor o en 
els que anunciava la creació d’un fons per a fins 
especials a través del qual podrien romandre els 
accionistes de la companyia. Segons la deman-
da, no hauria discutit els termes concrets de cap 

Les clavegueres de l’estat tenen uns 
tentacles molt llargs. Temps enrere, 
ho vèiem cada any en les Diades i 
per Sant Jordi: al vespre hi havia 

corredisses 

H em d’estar atents i 
preparats, perquè la 
tensió és creixent i no 
podem caure en les 

trampes que ens estan parant els 
nostres adversaris. De fet, tard o 
d’hora havia de passar. No es podia 

permetre la imatge pacífica i civilitzada que sempre 
hem donat els catalans. Que durant vuit anys en les 
moltes manifestacions al carrer –algunes amb més 
d’un milió de persones- no s’hagi trencat ni una pa-
perera és una mostra d’un tarannà propi tranquil, 
tossut i transversal de la societat catalana. Ha estat 
fins ara una bona carta de presentació al món. No 
hi ha hagut aldarulls ni violència i les reivindicaci-
ons s’han fet –almenys fins ara- en un ambient festiu, 
on era fàcil veure-hi tant els caps blancs dels ancians 
com els cotxets de criatures. Ningú tenia por de res i 
la seguretat era total.
Per què dilluns es va trencar aquesta calma? S’ha 
acusat als CDRs, però els CDRs se n’han desmar-
cat. Saben la importància que té per a l’eficàcia de 
les seves accions que el conjunt de la societat les vegi 
amb bons ulls. No vull dir amb això que no siguin 
contundents i a vegades –almenys per a mi-  difí-
cils d’entendre. Possiblement en els actes del dia 1 hi 
participessin alguns membres dels CDRs, però els 
organitzadors, els promotors dels desordres, els que 
inciten a la violència són uns altres. Les clavegue-
res de l’estat tenen uns tentacles molt llargs. Temps 
enrere, ho vèiem cada any en les Diades i per Sant 
Jordi: al vespre hi havia corredisses a les Rambles, 
crema de contenidors, trencadissa de vidres dels es-
tabliments... I els autors no eren precisament inde-
pendentistes tot i que s’embolcallaven amb la seva 
bandera. 

Cal analitzar els fets de dilluns passat per veure qui 
són els autèntics responsables. Potser ens emportarí-
em alguna sorpresa. Els serveis secrets solen aprofi-
tar-se de persones de ment dèbil, sovint desclassats, 
per posar-los al seu servei com a confidents i, quan 
cal, provocadors. Els interessa que hi hagi grupús-
culs violents que es proclamin independentistes per 
justificar la repressió i culpar tot el col·lectiu. Ja s’han 
afanyat a fer-ho la majoria de diaris de Madrid. Es 
tracta d’agafar el rave per les fulles i magnificar petits 
incidents per presentar.los com si fossin greus pro-
blemes. En això són especialistes.
Els CDRs i la CUP farien bé de desmarcar-se clara-
ment d’uns actes que no fan més que desacreditar 
el procés i crear confusió. Es pot pressionar, s’ha de 
pressionar els polítics perquè facin la seva feina i la 
facin aviat i ben feta. Que posin l’interès del país per 
damunt de tot i, en primer lloc, la proclamació de 
la república. Però no els podem posar a la picota. I 
si algú dilluns va creure  que assaltant el Parlament 
emulava la presa de la Bastilla, deixeu-me dir-li que 
és un il·lús. La revolució del poble de Catalunya per 
pressionar els polítics hauria de ser del caire de la 
del 3 d’octubre en protesta per la barbàrie policial. 
Paralizar el país seria més efectiu que assaltar el Par-
lament, que només genera malvolença i enemistat.  

PERE PRAT JOSEP M. CARRERAS

No és ben bé el mateix Desperta, ferro!

acord amb cap potencial soci financer i sabia que 
la hipotètica transacció estava subjecta a nom-
broses incerteses. Ha passat menys d’una setma-
na des la denúncia i Musk ja ha hagut de deixar el 
càrrec a Tesla Motors i haurà de pagar una multa 
de vint milions de dólars.

En el món dels negocis saxons la mentida és 
un dels pitjors pecats que es poden fer, malgrat 
el mal exemple que dóna el President Donald 
Trump. Així, propagar rumors i notícies falses, 
són perseguibles. El poder té uns límits i s’ha de 
regir per les lleis que emanen del poble. Tenen 
les seves tensions, però el ciutadà disposa dels 
vehicles per defensar-se dels abusos. I solen fun-
cionar. En altres contrades més properes, aquests 
comentaris es considerarien només una “murri-
eria” o, com a màxim, potser una mostra d’igno-
rància excusable. I més si està feta per una perso-
nalitat de rellevància mundial com Musk. Ací el 
poder, sigui polític, legislatiu, judicial i econòmic 
solen anar de la mà. Són nombroses les “ausèn-
cies” que han tingut els reguladors en el control 
de la Banca, les Caixes d’Estalvi, l’Energia o les 
grans infraestructures. I els infractors continuen 
fent i desfent com sempre, perquè els “grans ne-
gocis” sempre comporten beneficis i n’hi ha per 
a tots els de “la colla”. I si hi ha  pèrdues, es fan 
pagar pel poble d’una manera o una altra.

Avui moltes escoles de negoci han incorporat 
l’assignatura d’ètica, al costat d’altres tècniques 
d’alta direcció. Però aquesta no hauria de ser una 
assignatura més, sinó l’essència sobre la que edi-
ficar qualsevol activitat. I amb els mecanismes de 
control adients tot funcionaria diferent. Mentre 
no sigui així, hi haurà qui pensi que és millor 
l’engany i la mentida. I més si, quan els enxam-
pen, no hi ha conseqüències i es gira full tot dient 
“Ho sento. No tornarà a passar”.  

J a fa 1 any d’ençà la cele-
bració del Referèndum de 
l’1 d’Octubre i segurament 
passarà a la història per 

molts motius, entre d’altres per 
tenir la capacitat de mobilitzar a 
una part enorme de la nostre so-
cietat des de la base i de diferents 

orígens, ideologies, classes socials, creences reli-
gioses, etc. Va ser un dia en que moltes persones 
vam treballar conjuntament durant tot el dia per 
defensar els nostres drets democràtics, perquè per 
molt que diguin des de l’estat central, votar en ple 
segle XXI mai pot ser un delicte ans al contrari, és 
la única solució per conèixer la voluntat popular 
i seguir avançant.
Doncs bé, ara fa 1 any que a Vilanova del Camí 
també vam mobilitzar-nos una part important 
dels vilanovins i vilanovines, vam sortir al carrer 
i podem dir que efectivament vam votar, concre-
tament més de 2.000 persones vam sortir i vam 

Vilanova també va votar l’1-O 
participar de la festa de la democràcia que repre-
senta i ha de representar sempre anar a votar. 
També s’ha de dir que a Vilanova no vam tenir-ho 
tan fàcil com en d’altres municipis, en tant que 
el govern municipal liderat pel PSC juntament 
amb VA!, Decide i Veïns amb Veu van fer tot els 
possibles per evitar que és pogués votar. Sobretot 
durant el transcurs dels dies previs en que és van 
encarregar de perseguir als ciutadans que pacífi-
cament van sortir al carrer a fer campanya electo-
ral i penjar cartells com es va fer a tot arreu, fins 
i tot arribant a sancionar a 10 vilanovins i vilano-
vines amb multes de 500€ cadascuna. 
Malgrat aquests factors adversos podem dir que a 
Vilanova vam sortir al carrer i també vam poder 
votar com es va fer en tots els altres municipis 
de la nostre comarca, i just ara també hem pogut 
commemorar el primer aniversari amb un fantàs-
tic acte que va tenir lloc al Marta Mata amb una 
participació de més de 300 veïns i veïnes de Vila-
nova del Camí. 

JORDI BARON
@Junts X Catalunya. Vilanova del Camí
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L legeixo a la premsa 
que “La familia Fran-
co exige funerales de 
Estado, compañía de 

cavalleria, salvas de honor, con 
fusiles y cañones, en el traslado 
de los restos del Caudillo”.  Ben 

bé com si s’hagués mort ahir i el dictador conti-
nués sent el Cap d’Estat.
Actualment el regne d’Espanya surt en molts 
informes de Amnistia Internacional, del Tribu-
nal de Drets Humans i en documents de la Unió 
Europea, denunciat per la constant violació de 
drets dels ciutadans espanyols i molt especial-
ment, dels catalans.
A Espanya no solament hi ha presos polítics 
i exiliats per raons ideològiques, sinó que es 
persegueix la llibertat d’expressió, hi ha em-
presonaments sense judici, es manipulen in-
formes policials, es modifiquen a mida dels 
fiscals, les lleis del país o fins i tot es fa una 
legislació a mida.
Es persegueix judicialment a artistes “por ofen-
sas a la religión” ja sigui per frases escrites a les 
xarxes socials o per declaracions públiques. Es 
censuren obres d’art prohibint la seva exposi-
ció pública.

Els cossos de seguretat de l’Estat protegeixen 
les manifestacions violentes de l’extrema dreta 
i reprimeixen violentament les manifestacions 
i concentracions pacífiques de ciutadans crítics 
amb el govern. Es condecora i s’apuja el sou als 
policies més corruptes i més violents.
El regne d’Espanya té un Cap d’Estat imposat 
per la força, sense que ningú l’hagi votat.
Ha tornat la premsa del movimiento –suposant 
que mai hagués marxat- des de la qual els cata-
lans demòcrates som titllats de nazis, suprema-
cistes, colpistes i tota mena d’epítets i insults. 
Els presos polítics i les seves famílies pateixen 
la repressió -afegida- de l’Estat, tant a través 
de campanyes en contra dels llaços grocs, com 
amb la negació de la llibertat provisional men-
tre no arriba el judici...
Aquesta situació, els que tenim més de cinquan-
ta anys la recordem perfectament: és la mateixa 
que patíem durant els llargs anys de dictadura 
franquista. Però si aleshores no ens vàrem ren-
dir, tampoc ens rendirem ara. No ens rendirem 
perquè tenim la mateixa voluntat de resistència 
i perquè tenim experiència. Aquesta vegada no 
ens deixarem enganyar, com aleshores varen 
fer personatges com: Felipe González, Alfon-
so Guerra, Miquel Roca, Jordi Pujol, Santiago 
Carrillo, Solé Tura, Joan Raventós... que ens va-
ren fer creure que féiem la Transición, quan en 
realitat el que ens imposaven era una Pròrroga.
Quaranta anys després el franquisme segueix 
manant a Espanya, escampant una vella i cone-
guda olor a corrupció, injustícia i violència. 

Els cossos de seguretat de l’Estat 
protegeixen les manifestacions violentes 
de l’extrema dreta i reprimeixen 
violentament les manifestacions i 
concentracions pacífiques de ciutadans 

crítics amb el govern

JAUME FERRER i PIÑOL
Escriptor

Una vella i coneguda 
olor

Túnel-Telèfons-Kursal

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Entre els seus primers “Avui es parla…” a la 
revista Vida, en Joan Gual i Morera parlava 
del túnel del Bruc i de la seva “fulminant” 
solució. Tot venia d’unes declaracions a La 

Vanguardia del director general de la SEAT a propò-
sit d’anunciar que la factoria automobilística aniria a 
Martorell. I argumentava Gual: “Com s’ho farà Mar-
torell per assimilar la gran transformació que s’apro-
pa? No ho sabem. Però, sens dubte ho farà amb molta 
més agilitat d’idees i molta més capacitat d’adaptació a 
la realitat del que es fa gala, per exemple, a la nostra 
Igualada, encotillada dins d’un terme minúscul rigo-
rosament ordenat i voltada de termes municipals am-
plíssims carents de tota ordenació”.  Des d’Igualada hi 
havia por de perdre’s la N-II si el projecte d’autopis-

ta cap a Lleida i Saragossa es fes via Vilafranca. […] 
“Cal que es faci el túnel del Bruc”, advertia Gual. Fi-
nalment quedaríem sense autopista, però en un nou 
article, tan sols un mes després, Gual podia elogiar 
una ràpida reacció del nostre alcalde (Juan Antonio 
García Urgelés), atesa per Obras Públicas des de Ma-
drid. Perquè el que sí que es faria és el túnel del Bruc 
per millorar la connexió amb Barcelona, salvant els 
revolts de “Can Llucià”  (el malson dels conductors), 
apropant-nos a la capital catalana amb molta més co-
moditat.
En un nou article es parlava d’altres comunicacions, 
les telefòniques. “El mateix dia de Pasqua, la Com-
pañía Telefónica Nacional de España va publicar a la 
premsa barcelonina un comunicat indicant que des de 
la nit anterior Igualada havia quedat incorporada a 
la xarxa automàtica nacional i internacional. Les fa-
cilitats i avantatges de la comunicació directa. […] La 
millora col·loca a la nostra ciutat en un primer pla na-
cional i en clar benefici per la seva indústria i el seu 

comerç que, en definitiva, són la seva vida. No és un 
secret per a ningú que les nostres activitats tenen una 
dimensió plenament nacional, ja que els productes 
‘made in Igualada’ s’escampen pels quatre punts cardi-
nals d’Espanya donant a la resta del país una impres-
sió d’Igualada que, hem de confessar-ho, resulta quasi 
sempre superior a la realitat”. El que sorprèn, llegit 
avui, és un paràgraf final d’en Gual: “En fi, que hem 
d’estar-ne satisfets i n’estem. El que no ens complau, en 
canvi, és que per parlar amb Vilanova, amb Òdena o 
amb Santa Margarida de Montbui hàgim de demanar 
conferència”.  La situació del 2018 ha variat. Els telè-
fons, sense massa queixes. Però la indústria, tocada, 
malda per diversificar sortides. 
I el tercer tema.  “Del nou cinema”. El Kursal. “S’està 

construint (i ben ràpidament per cert) un nou local des-
tinat a cinema. De nova planta. Tindrà una capacitat 
de públic molt notable i disposarà de totes les més mo-
dernes tècniques. […] Els locals que ara tenim són an-
tiquadíssims i no están, evidentment, al nivell que seria 
desitjable. […] El fenòmen d’adaptació es va iniciar a 
Igualada amb la conversió del Mercantil de cinema en 
teatre. […] Entre la inauguració del Saló Rosa i del Cine 
Tarragona, havien passat més de vint-i-cinc anys, i un 
quart de segle és molt temps en un món que evoluciona 
amb gran rapidesa perquè no es notés. I es notava”.  En 
Gual  va poder veure l’estrena del Kursal, però no el 
final. Realment som en un món en què tot evoluciona 
–o es perd- amb gran rapidesa. A l’Anoia tenim sort 
dels magnífics cinemes Mont-Àgora de Montbui. I de 
la novíssima sala de l’Ateneu que, a més dels films més 
actuals, ens ofereix òpera i dansa de rang mundial. 
Ah!, i amb un petó, enamorat, per al cinema de Tous, 
que viu o malviu d’esforç i d’il·lusions. Ai, aquell Cine-
ma Paradiso, pel·lícula de somnis…! 
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A mb aquesta nota vull co-
municar que renuncio a 
encapçalar la llista d’Es-

querra Republicana per a les pro-
peres eleccions municipals.
És una decisió complexa, que 
respon a motius polítics, perquè 

no comparteixo el rumb de decisions que es vo-
len prendre, a nivell local i comarcal, en el futur 
mandat de Vilanova del Camí.
Vaig decidir presentar-me com a candidata a les 
eleccions municipals del 2015 amb unes idees i 
uns objectius, que he defensat amb alegria, deter-
minació i molta il·lusió.
Han estat tres anys molt intensos. Intensos, enri-
quidors, emotius, entranyables. Una etapa molt 
important a la meva vida.
Treballar a l’ajuntament o estar a prop de la gent, 
des de l’oposició, m’ha aportat un pleret d’aventu-
res, de projectes compartits, d’activitats, d’il·lu-
sions. Ho he fet amb compromís amb la ciuta-
dania, responsabilitat, esforç i dedicació; posant 

T ot just una setmana 
després de tornar de les 
curtes vacances que va 
fer a Cadis, el Pol, home 

inquiet i curiós, torna a la feina 
però també alhora a les activitats 
complementàries que donen sen-

tit a la seva vida. 
Fa anys que està molt preocupat per la situació 
desfavorable que pateix el mal anomenat Tercer 
Món i més concretament per l’ignominiós esce-
nari que es pot contemplar a la major part del 
continent africà; una terra rica i fèrtil que des de 
la Vall del Rift va propiciar, fa milions d’anys, el 
naixement i desenvolupament dels primers homí-
nids que amb el pas del temps van evolucionar 
donant com a resultat l’homo sapiens. El capfica 
el fet incomprensible, per l’absolutament inaccep-
table, de veure com els pecats comesos pel món 
occidental, sobretot a l’Àfrica negra, actualment 
s’expien a la regió dels Grans Llacs a través del 
treball infantil i de les violacions sistemàtiques 
de les seves dones així com també mitjançant les 
condicions d’esclavatge i mort inexorable que els 
propina les activitats d’extracció minera, sense 
control de les Institucions Internacionals.    
En Pol es resisteix a acceptar que al segle XXI, 
una centúria de frenètics avanços tecnològics 
i telecomunicació, encara es produeixin morts 
d’infants per treballar forçadament en mines in-
salubres, sense cap mena de protecció, o que mo-
ren per desnutrició, i que el món, tan globalitzat, 
no se n’assabenta o, el que és més greu, els dona 
l’esquena.
Conseqüentment el protagonista d’aquesta histò-
ria està disposat a organitzar un Fòrum a Barce-
lona convidant a veus acreditades, tant del país 
com d’altres indrets, sobre el tema de la fam al 

MERITXELL HUMBERT
Presidenta de la Federació comarcal d’ERC i regidora a l’Ajuntament de Vilanova del Camí

JOSEP ORIOL JORBA I COSTA,

La meva renúncia

Afortunat sense fortuna

al servei dels veïns de Vilanova, el que conec, el 
que sé fer, la meva persona, perquè crec en el bé 
comú, per avançar, per millorar, per contribuir. 
I si els meus veïns i amics han gaudit de la feina 
feta, dels projectes, s’han enriquit, o he pogut ser 
útil, per a mi és la millor satisfacció.
Espero hagi estat així.  Segons els comentaris que 
de molts d’ells rebo, deixo l’agrupació d’Esquerra 
Vilanova, amb la satisfacció d’haver participat i 
aportat en aquest enorme projecte col·lectiu que 
és l’Ajuntament i el municipi. Dissenyant accions, 
propostes de millora, projectes, teixint complici-
tats, fent xarxa, i un munt d’etcs., que m’ha apor-
tat moltes satisfaccions. 
Aquesta decisió irrevocable, va més enllà d’en-
capçalar les properes municipals; amb la deter-
minació de renunciar totalment la meva vincu-
lació amb Esquerra Republicana tant a nivell 
local, com comarcal, he renunciat a la presi-
dència de la federació comarcal que ostentava 
i a continuar essent la portaveu de l’agrupació 
local; però el fet d’aparcar el projecte iniciat a 

planeta i de les mesures que cal emprendre per 
acabar definitivament amb aquest llast. És com-
prensible que en Pol necessita ajuda, molta ajuda 
i col·laboració.
Afortunadament el Pol disposa d’uns contactes 
que va aprofitar a resultes d’unes conferències ce-
lebrades a la seu dels Jesuïtes del carrer Casp de 
Barcelona. Així doncs, no va dubtar en posar-se 
en contacte amb un d’ells, un alt càrrec d’una de 
les entitats financeres més potents del país i que 
en una llarga etapa de govern d’en Jordi Pujol en 
va ser Conseller. Després de mantenir una fluïda 
correspondència van quedar a una cafeteria de la 
capital catalana. El Pol li va manifestar les seves 
inquietuds sobre qüestionis de justícia social i, 
anant més al gra, sobre la Fam al Món. D’aquell 
encontre va sorgir la determinació d’organitzar 
una trobada amb gent influent del país amb l’ob-
jectiu de crear una comissió permanent destina-
da a preparar el Fòrum d’abast internacional. Un 
esdeveniment social que comptaria amb la pre-
sència d’especialistes en la matèria com en Jean 
Ziegler o Esther Dufo entre molts d’altres d’allà 
i d’aquí. 
Doncs bé, unes setmanes després, a finals de se-
tembre, es feia realitat la primera fase del projec-
te, a saber, la comissió d’estudi per assignar els 
noms dels compromissaris per a la junta perma-
nent. Sabeu a on es van reunir?  Ni més ni menys 
que a la Sala del “Club de Roma”, organització no 
governamental que té com a propòsit, com aposta 
permanent, la millora del planeta; aquest espai es 
troba ubicat al Palau Macaya, seu de l’Obra Social 
La Caixa. El Pol es va sentir doblament afortu-
nat. Per una banda estava reunit amb personatges 
il·lustres d’entitats de prestigi com el Banc dels 
Aliments, la Fundació Pau Casals i càrrecs polí-
tics dels govern català i per l’altra banda prenia 
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Esquerra, no vol dir abandonar la il·lusió de se-
guir aportant al municipi, ho continuaré fent, 
perquè és el que més m’estimo, encara que sigui 
amb una altra fórmula.
En aquesta part del viatge, que ha estat ple de 
coneixences i d’aprendre dels que saben, aprofito 
aquestes línies, per agrair la col·laboració de tot-
hom que m’ha ajudat en algun o altre moment. 
També us dono les gràcies per la vostra pacièn-
cia, amabilitat i proximitat a amics, veïns i sobre-
tot al meu equip, que mai tindré prou paraules 
per agrair tot el que m’han aportat, i junts, hem 
aportat al poble de Vilanova; igualment als socis 
de govern, V365 i PDeCAT, per fer-nos partícips 
d’una etapa apassionant al Govern de Vilanova, 
molt enriquidora, gràcies també, per la disponi-
bilitat, professionalitat i “saber-fer” de treballa-
dors i col·laboradors i per a absolutament tots els 
veïns que m’han acompanyat en aquest camí. 
Ha estat tot un honor haver tingut l’oportunitat 
de treballar per fer una millor Vilanova per a tots.
Gràcies!  

seient on els savis i poderosos del món es reu-
neixen quan venen a Barcelona. L’espai desprèn 
aires de seguretat, d’esperança i desvetlla el sentit 
de l’oportunitat. El Pol necessitava experimentar 
aquest cúmul de vivències per enfortir-se adequa-
dament per a la gesta que s’havia proposat: la cre-
ació d’un Fòrum d’abast divulgatiu internacional 
amb presència d’experts en diferents matèries i 
disciplines per trobar sortida viable, efectiva i de-
finitiva a l’execrable realitat que pateixen milions 
d’éssers humans que no han triat aquest terrible 
devenir. 
Les trobades van tenir només cert èxit. Les tres 
primeres reunions  van servir per a  tractar qües-
tions d’ordre organitzatiu i competencial; també 
es va entrar en matèria de continguts del Fòrum 
en base al guió i projecte que havia preparat en 
Pol. A la quarta reunió es va votar per no donar 
continuïtat a les reunions permanents i abando-
nar el projecte amb l’excusa retòrica que aquesta 
empresa hauria de ser pilotada per les onegés i no 
per representats polítics. 
Aquella quarta trobada va provocar una profunda 
tristesa. Es va considerar un afortunat sense for-
tuna pel transitori del projecte. No va tenir la sort 
de poder fer realitat el seu somni. L’esperança que 
la seva contribució esdevindria un factor de canvi 
de la pèssima realitat de tantíssima gent dels pa-
ïsos desfavorits es va quedar en pura decepció. 

El protagonista d’aquesta història 
està disposat a organitzar un fòrum a 
Barcelona convidant veus acreditades 
sobre el tema de la fam al planeta i les 

mesures que cal emprendre
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La rambla acull des d’avui i fins diumenge la fira TastAnoia, 
amb 16 cellers i 25 restauradors i artesans de la comarca

Lloc: Terrasseta del TastAno-
ia (Rambla Sant Isidre). 
Inscripcions: www.tastanoia.
cat o el mateix dia (si hi ha 
disponibilitat).
Tallers: Màxim 40 persones 
Tast per parelles: Màxim 20 
parelles.

DIVENDRES 
5 D’OCTUBRE
De 20 a 21:15 h Taller: Coc-
teleria Creativa. A càrrec d’en 
George i amenitzat pel duet 
musical “Sugestión Latina” 
(Musica ambient lounge) 
Preu: Gratuït

DISSABTE 
6 D’OCTUBRE 
De 17.00 – 19.00 h Taller in-
fantil: “Fem Galetes” A càrrec 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a rambla Sant Isidre 
tornarà aquest cap de 
setmana a acollir Tas-

tAnoia, la fira de la gastrono-
mia comarcal. En aquesta oca-
sió, però, TastAnoia es fa gran 
i es consolida com a fira anual 
de Fira d’Igualada. Després de 
cinc anys realitzant-se dins el 
marc de FirAnoia, TastAnoia 
ha agafat prou força entre el 
públic per a celebrar-se com a 
fira per sí sola, de manera que, 
per primera vegada, serà del 
tot independent i, en principi, 
canvia el mes de maig habitu-
al per a traslladar-se als inicis 
d’octubre.
Aquesta és la sisena edició de 
TastAnoia, i reunirà des d’avui 
divendres i fins diumenge 16 
viticultors diferents que dona-
ran a degustar els seus vins i 
25 restauradors i artesans amb 
gran varietat de propostes gas-
tronòmiques.
TastAnoia es desenvoluparà 
al llarg de tota la Rambla Sant 
Isidre i acollirà tallers i activi-
tats per a tothom: taller infan-
til de galetes, Sushi català, tast 
de cerveses artesanes, concurs 
de tast per parelles... 
Els tiquets per les degusta-
cions i activitats, es podran 
adquirir a les taquilles habi-
litades per aquest fi al mateix 
espai de les degustacions.
La fira estarà oberta avui di-
vendres de 19.00 a 23.00 h, 
demà dissabte d’11.00 a 23.00 

de Cookiefops Preu: 1 Tiquet 
(1 €) 
De 19.00 – 20.30 h Taller: 
“Sushi Català” A càrrec de 
Xarcuteria Olga Rovira Preu: 
1 Tiquet (1 €) 
De 20.30 – 22.00 h Concurs 
Amateur De Tast Per Parelles.  
A càrrec de Grup de tast Igua-
ladí (8 Cadires, Vinnari, celler 
Can Figueres, Igualavins, Eva 
i Ferran).
Concurs per aficionats al vi i 
altres begudes (no professio-
nals) que vulguin passar una 
bona estona intentant encer-
tar els productes presentats 
en 7 copes, 5 de les quals dels 
presents a la fira. 
Les 3 millors parelles concur-
sants seran premiades amb 
productes relacionats amb el 

món del vi. Tots els partici-
pants tindran un obsequi pel 
sol fet d’inscriure’s al concurs. 
Preu: 20 € per parella Col•la-
bora: Primeras Marcas i Kan 
Bakus.

DIUMENGE 
7 D’OCTUBRE 
De 13.00 – 15.00 h Taller: 
VERMUT A càrrec del Celler 
Can Figueres Preu: 4 tiquets 
(4 €) De 18.00 – 19.00 h Ta-
ller: Cerveses Artesanes. A 
càrrec d’Associació d’amics de 
la cervesa artesana La Brome-
ra Preu: 3 tiquets (3 €).
De 19.00 – 20.00 h Taller: 
Grans Vins Del Món. Es farà 
un tast de 4 vins aproxima-
dament A càrrec de Primeras 
Marcas Preu: 10 €.

ActivitatsARTESANS
Aqua Melis
Cal Llobet
Cervesa Artesana La Lenta
Cervesa Els Minairons
Els Fogons
Formatges de Veciana
Forn de Jorba
La Llar de les Delicies
Marmeles
Moli d’oli ca la Madrona
Paellador
Xarcuteria Olga Rovira

RESTAURACIÓ
Can Carol
Consorci de l’Alta Anoia
El Foment
El Pinche Güero
Hotel Canaletes
Kan Bakus
La Crepe
Nou Urbisol
Jardí Gastronòmic Cal Cobix
Racons de Café

Es Moss Enoteca
Restaurant Les Moreres
Restaurant Scorpia

CELLERS
Associacio de Petits 
Viticultors  Conca d’Òdena
Can Bonastre
Cava Can Grau Vell
Cava Gabarro
Cava Torrens Moliner
Caves Bohigas
Caves Mungust
Caves Raventós Rosell 
Heretat Vall Ventós
Celler Can Pascual
Celler Can Vich
Celler Flor d’Ametller
Celler Pagès Entrena
Celler Pla de Morei
Huguet de Can Feixes
Mas dels Clavers
Mas Puig-Bonans
Vinya Encisada

Participants

h i diumenge, d’11.00 a 21.00 
h.
El visitant podrà degustar 
productes artesans, plats ela-
borats, cerveses, caves i vins 
de la comarca mitjançant la 

compra de tiquets a partir 
d’un euro en un espai agrada-
ble a l’aire lliure i amb ambient 
festiu. TastAnoia és un espai 
on aturar-se, menjar i prendre 
una copa de vi en calma.
Els productors locals oferiran 
al visitant la possibilitat de 

conèixer la qualitat i diversitat 
de productes que es produei-
xen al territori, formatges, xo-
colates, embotits, fruits secs, 
carn ecològica,… aliments de 
proximitat que es comercialit-
zen més enllà de l’Anoia i que 
gaudeixen de gran reputació.
El sector de la restauració de 
la comarca també tindrà pre-
sència a la fira. Els restaura-
dors anoiencs oferiran en els 

seus estands petits plats elabo-
rats que els ciutadans podran 
degustar i li permetran gaudir 
dels fogons de les cuines dels 
restaurants de la comarca.
Un gran taulell amb una carta 
de més de 30 vins i caves oferi-
rà copes a tots els visitants que 
vulguin tastar els millors vins 
de la comarca i les darreres 
creacions dels enòlegs ano-
iencs. 



Endesa llança una app 
per demanar ràpidament 
el nou Bo Social
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a nova normativa del 
Bo Social, que ofereix 
descomptes de fins a un 

40% en la factura de la llum, 
estableix que les persones be-
neficiàries de l’antic Bo Social 
han de renovar l’ajut per seguir 
gaudint-lo. És per això que els 
clients han de tramitar una 
sol·licitud de renovació per tal 
de verificar que es compleixen 
els nous criteris d’assignació i, 
així, mantenir el descompte en 
la factura elèctrica.
En aquest sentit, i amb la vo-
luntat de reforçar els canals 
per sol·licitar el nou Bo Soci-
al, Endesa ha llançat una apli-
cació (APP) per a dispositius 
mòbils anomenada “Endesa 
Bono Social”, la qual facilita 
la tramitació d’aquesta ajuda 

a l’usuari. Així, seguint uns 
senzills passos que apareixen 
en pantalla, s’han d’anar fo-
tografiant els documents re-
querits i el formulari s’envia 
automàticament. L’aplicació, 
que s’ha posat en marxa al 
setembre, ja ha rebut més de 
1.500 sol·licituds a tot l’Estat 
i s’han realitzat més de 4.000 
descàrregues.
Aquest nou servei se suma als 
múltiples canals ja existents 
–web, mail, correu ordinari 
i presencial–, en els quals la 
Companyia ofereix amb un 
equip que orienta i tramita 
directament les sol·licituds 
dels clients mitjançant la web, 
el telèfon o en canals presen-
cials, les quals són trasllada-
des al Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital per 
a la seva assignació.

La trista història del gos 
de la “farinera” del Pla de la Massa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A lgú sense sentiments 
va deixar-lo aban-
donat la darrera set-

mana de juny, prop de l’antiga 
“farinera” que hi ha a la carre-
tera de Tous, al Pla de la Massa. 
Ningú no sap com es diu, però 
està encara allà, cada dia, tres 
mesos després. S’asseu, espe-
rant, pacientment, al seu amo...
Els veïns de la zona estan des-
esperats. Un d’ells explica a Fa-
cebook que va veure com lite-
ralment abandonaven al gos.
“En un primer moment vaig 
pensar que allò que jo em pen-
sava, no podia ser veritat, i que 
aquella “persona” simplement 
baixava al gos del cotxe perquè 
fes pipí... però tot plegat era 
molt estrany i quan vaig voler 
donar la volta ja no vaig ni po-
der agafar la matrícula”.  
El veí afegeix que “som molts 
els veïns de la zona que hem 
trucat a la policia vàries vega-
des i que hem intentat agafar 
al pobre gosset... però no es 
deixa... volta per la zona però 
sempre va a parar al mateix 
lloc, al lloc on el seu amo el va 
deixar, segurament pensant el 
vindran a buscar...”.  La pro-
tectora d’animals també ha 
intentat, en va, emportar-se el 
gos. “L’anem alimentant entre 
alguns veïns, però ara ja arri-
ba el fred...”,  diu el veí.  Un 
d’ells va trucar a La Veu per 

denunciar la situació i espe-
rant que “algú se’n faci càrrec, 
si no, es morirà de fred”. 
Certament, una història tris-
ta, que desvetlla la crueltat 

d’algunes persones que no 
tenen escrúpols a l’hora de 
desfer-se dels seus animals. 
Qui és aquí l’animal i qui és 
la persona?

EN CONVENI AMB: 

de l’Anoia

MÉS DE

25Punts
de degustació
gastronòmica

MÉS DE
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Imatges de l’acte sobre el primer aniversari de l’1-O a Igualada. / FOTOS: JOAN GUASCH

Multitudinària resposta popular al primer aniversari 
del Primer d’Octubre a l’Ateneu Igualadí

Els gegants de La Veu de 
l’Anoia van sortir al carrer 
després de molt temps sense 
fer-ho. Va ser en ocasió dels 
actes en record del Primer 
d’Octubre, al costat dels ge-
gants del barri de Santa Ca-
terina. 
L’entitat Dessota van ser els 
encarregats de conduir els 
Gegants Periodistes fins a 
l’Ateneu Igualadí, essent així 
testimonis de primera fila 
d’un acte històric. 

El govern municipal va 
negar-se a fer sortir els 
Gegants de la Ciutat
Es dóna el cas que, tot i que 
es va demanar formalment, 
l’Ajuntament d’Igualada 
no va autoritzar la sortida 
dels Gegants de la Ciutat en 
aquest acte, en considerar 
que tenia caire polític.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a plaça de l’Ateneu 
Igualadí -per molts 
hauria de ser Plaça 1 

d’octubre- es va omplir de 
gom a gom dilluns al vespre, 
talment com un any enrere, 
per a recordar la votació his-
tòrica sobre la independèn-
cia del país. La plataforma 
1 d’octubre va organitzar un 
acte senzill però alhora molt 
potent, que va continuar des-
prés a l’interior del teatre, in-
suficient per a encabir la gen-
tada que volia entrar. Igualada 
tornava a delatar, clarament, el 
seu caràcter majoritàriament 
independentista, tal i com s’ha 
demostrat en els darrers comi-
cis electorals.
El periodista de Ràdio Igua-
lada Xavier Dávila va llegir 
el manifest de la Plataforma 
i va presentar l’escriptor i pe-
riodista Francesc Canosa, que 
va destacar el coratge dels 
igualadins i igualadines, però 
també d’arreu del país, per 
defensar les urnes. Després es 
va descobrir una placa com-
memorativa amb una il·lus-
tració d’una urna sostinguda 
per moltes mans i la llegenda 
“En reconeixement a totes les 
persones d’aquesta ciutat que 
el dia 1 d’octubre de 2017 dig-
nament i sense por, van defen-

sar amb les urnes la llibertat 
del nostre país”. A l’acte hi era 
present l’alcalde Marc Castells 
i regidors del govern, i també 
d’ERC i la CUP. Els Moixigan-
guers d’Igualada van fer un 
pilar.
El cantautor de Torrent Pau 
Alabajos va obrir la segona 
part de l’acte al teatre, també 
amb la projecció d’un vídeo de 
l’1 d’octubre a Igualada realit-
zat per Dan Ortínez. Un dels 
moments més destacats va ser 
la petició d’un espai que re-
cordi l’1-O a Igualada. Es van 
poder veure missatges en ví-
deo de David Fernández, Jordi 
Cuixart, d’Adrià Carrasco i el 
President Carles Puigdemont. 
El Cant de la Senyera per part 
de corals igualadines va posar 
el punt i final a l’acte. 

Els Gegants de La Veu, en els 
actes de record del 1-O



Moment de l’agressió de Francisco L.G., a Barcelona. / LA SEXTA

La reconversió d’El Tiritas, l’independentista de Montbui que 
va trencar el nas d’un Policia Nacional a Barcelona
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l jutjat de guàrdia 
d’Igualada va deixar 
dimecres en llibertat 

amb càrrecs el veí de Santa 
Margarida de Montbui que 
va ser detingut dilluns acusat 
d’haver agredit un manifestant 
a la concentració de Jusapol de 
dissabte a Barcelona.
L’home, de 40 anys, continua 
acusat dels delictes de lesions, 
desordres públics i atemptat 
a l’autoritat. En la seva com-
pareixença davant del jutge, 
l’anoienc es va acollir al seu 
dret a no declarar.
El magistrat va acordar la lli-
bertat provisional i va resoldre 
la inhibició al partit judicial de 
Barcelona, partit on van ocór-
rer els fets.
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir al montbuienc a casa 
seva, al nucli de San Maure de 
Montbui, si bé ja s’havia entre-
gat a primera hora del matí a 
la comissaria d’Igualada, però 
llavors no se’l va detenir ja que 
no s’havien practicat les dili-

gències.
La manifestació de dissabte de 
Jusapol era per homenatjar els 
policies nacionals i guàrdies ci-
vils que van actuar l’1-O a Ca-
talunya. Un grup d’indepen-
dentistes va colpejar i increpar 
els policies espanyols que es 
concentraven a Via Laietana, 
amb insults com ‘gentussa’ o 
‘feixistes’.
Un vídeo gravat per un testi-
moni mostra com es llença una 
ampolla i com el montbuienc, 
que porta una bandera estela-
da, clava diversos cops de puny 
a un manifestant, un Policia 
Nacional que no estava treba-
llant. Un altre home clava cops 
de peu a la mateixa víctima i 
finalment els Mossos d’Esqua-

dra acaben intervenint.

La reconversió del “Siscu”
De seguida que es van produir 
els fets van aparèixer a les xar-
xes socials moltes informaci-
ons falses sobre la identitat 
del detingut, que portava 
una samarreta de la Penya 
Blaugrana d’Igualada en el 
moment dels fets. 

El seu cas és realment curiós. 
Es tracta de Francisco L.G., i és 
força conegut al barri de Mont-
bui, on ha viscut tota la vida, si 
bé en els darrers anys té mol-
ta vinculació amb Igualada. 
Conegut per tothom com “El 
Tiritas”, el Siscu, com la seva 
família el coneix, no tenia res 
d’independentista fa només 
tres anys. 

Una persona molt propera a la 
família ens explica que “ningú 
entén què li ha passat a aquest  
home. En tres anys no només 
es va tornar independentista, 
sinó que s’ha radicalitzat. Els 
seus pares són molt  coneguts 
al barri i, la veritat, no entenen 
com s’ha pogut transformar 
d’aquesta manera. No sabem si 
s’ha ficat en algun grup concret 
i s’ha desmarxat”. 
Un cop d’ull a la seva pàgina 
de Facebook corrobora de se-
guida aquestes afirmacions. El 
seu perfil a les xarxes està ple a 
vessar de missatges i proclames 
independentistes. 

Fotos del perfil 
de Francisco L.G. a Facebook.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com

TOT EL QUE NECESSITEU PER FER PANELLETS
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Txell Humbert talla de 
socarrel la seva vincula-
ció amb ERC per “inter-

ferències”

Meritxell Humbert.

La CUP també serà una 
plataforma “àmplia” 
per a les municipals

REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana, la 
presidenta comar-
cal d’ERC Anoia i 

regidora d’ERC Vilanova del 
Camí Meritxell Humbert ha 
presentat la seva renúncia 
com a presidenta de la matei-
xa Federació Comarcal, fent 
que el vicepresident David Al-
quézar, alhora alcalde de Sant 
Martí de Tous, assumeixi la 
presidència.
Humbert, que “no compta 
amb la confiança de la secció 
local d’ERC Vilanova per en-
capçalar la propera candidatu-
ra municipal”, segons es cita en 
una nota de premsa del propi 
partit republicà, explica que la 
renúncia a la presidència co-
marcal “respon a motius po-
lítics, perquè no comparteixo 
les decisions i interferències 
que s’han dut a terme al meu 
municipi; i aquesta situació 
m’obliga a renunciar al càrrec 
que ocupo”. 
En aquest sentit, el relleu a la 
comarcal es produeix de ma-
nera natural, situant provisio-
nalment l’alcalde de Sant Martí 
de Tous, actual vicepresident, 
com a nou president de la 
Federació Comarcal, fins a la 

REDACCIÓ / LA VEU 

D e manera que sembla 
també farà el PDe-
CAT de Marc Cas-

tells, i molt probablement el 
PSC, aquesta setmana hem sa-
but que la CUP també optarà 
a les properes municipals per 
crear una plataforma “àmplia” 
per a recollir el màxim dels 
vots independentistes i d’es-
querres, en una clara “opa” a 
ERC.
Una cinquantena de mili-
tants i col·laboradors de la 
CUP Igualada es van reunir 
a l’Espai Cívic Centre el pas-
sat setembre i van aprovar la 
proposta per encarar les pro-
peres eleccions municipals del 
maig vinent. El més destacat, 
apostar per una clara distinció 
entre l’àmbit nacional i el local 
que permeti l’impuls “d’una 
plataforma àmplia de caràcter 
estrictament igualadí per a les 
eleccions de maig: un nou es-
pai municipalista, d’esquerres 
i sobiranista que transcendei-
xi els partits nacionals”, expli-
quen en una nota de premsa. 
Una decisió que culmina “un 
procés de reflexió i contactes 
amb altres formacions i per-
sones iniciat al mes de gener” 
i que ha de ser “la base sobre 
la que treballar els propers 4 
anys”.
D’aquesta manera, la CUP 
Igualada, que va concórrer per 
primera vegada a les eleccions 
municipals de l’any 2015 obte-
nint 1.551 vots i dos regidors, 
abordarà les eleccions del 2019 
amb una nova fórmula. L’as-
semblea local cupaire es man-
tindrà en funcionament com 
a nucli local de la formació a 
nivell nacional, però en l’àm-
bit local es crearà una nova 
candidatura amb un nom 
nou: “no renunciem a res del 
fet fins ara, al contrari. És una 
proposta que vol combinar la 
continuïtat de la tasca feta a 
nivell municipal, amb els ma-

teixos plantejaments sobre la 
ciutat, amb una obertura que 
volem subratllar i que faciliti 
que noves persones i sensibili-
tats se sumin al projecte.”

Noves cares no necessària-
ment vinculades a la CUP
“Des de sempre hem comptat 
amb gent que és militant de la 
CUP i gent que no, si fa no fa 
a parts iguals, i ara el què vo-
lem és adaptar la candidatura 
a aquesta realitat.” D’aquesta 
manera, el nou espai anuncia 
la possible incorporació de 
noves cares que no necessà-
riament estiguin vinculades a 
la CUP: “un nou espai obert 
tant a militants d’altres or-
ganitzacions properes com a 
qualsevol persona que vulgui 
treballar pel municipi sense 
necessitat d’estar vinculada 
a cap organització nacional”. 
Un espai que en allò ideològic 
mantindrà com a prioritat “els 
paràmetres d’esquerra trans-
formadora que fins ara s’han 
defensat, amb un projecte 
centrat en Igualada” i que en 
allò nacional “tindrà també les 
portes obertes a autodetermi-
nistes sincers tot i preservar el 
caràcter plenament sobiranis-
ta, republicà i de reconeixe-
ment de l’1 d’octubre”.
En les properes setmanes està 
previst que es donin a conèi-
xer més detalls de la nova pro-
posta, així com part del procés 
de la configuració de la nova 
candidatura a l’Ajuntament. 
Per ara, els cupaires es mos-
tren optimistes: “Hem treba-
llat amb constància durant tot 
el mandat i és el que seguirem 
fent. Tenim encara moltes co-
ses a dir abans no arribin elec-
cions, i no tenim les presses 
d’altres candidatures per fer a 
corre cuita el que no han fet 
en 3 anys. Estem convençuts 
i satisfets de la feina feta i la 
línia mantinguda, i encarem 
amb energia i il·lusió el repte 
d’iniciar aquesta nova etapa”.

ERC canvia de president comarcal 
per una crisi a Vilanova del Camí

propera assemblea.    
Es tracta de la primera crisi se-
riosa que pateix ERC a l’Anoia, 
almenys que es faci pública. La 
mala maror a nivell local feia 
un cert temps que era sobre 
la taula, expliquen fonts d’Es-
querra a Vilanova, fins al punt 
que s’havien creat corrents 
diferents respecte l’estratègia 
i l’actitud a seguir. A la secció 
local es pensa més en una altra 
persona per encapçalar el pro-

jecte de les properes eleccions 
municipals, amb l’objectiu de 
cercar un perfil que reculli 
més vots. A més, Humbert 
s’hauria trobat amb pressions 
del propi partit a nivell co-
marcal, que l’han fet desistir 
de continuar i tallar de so-
carrel la seva vinculació amb 
ERC. Una situació, tanma-
teix, que no és nova a les files 
republicanes. Alicia Capdevi-
la ocuparà el lloc d’Humbert 
a l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí fins a les eleccions 
de maig.
Podeu llegir íntegrament una 
carta de comiat d’Humbert a 
les pàgines d’Opinió d’aques-
ta edició de La Veu.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 14 
d’octubre a les 12h del 
migdia, el Centre So-

cial Autogestionat de les De-
lícies serà l’escenari del passi i 
presentació a càrrec del direc-
tor del documental anomenat 
Poble Rebel, un documental 
que parla de la dissidència 
a Catalunya a partir de tes-
timonis i diàlegs entre per-
sones que han format part 
del moviment social i polític 
català des de l’any 1974 fins 
l’actualitat i que expliquen, 
en primera persona, les seves 
experiències i aprenentatges.
Aquest documental arrenca el 
1974 amb l’assassinat de Sal-
vador Puig Antich i apareix, 
centrant-se, principalment en 
el període que s’inicia a par-
tir de la crisi del 2008, a les 
lluites de l’aquí i de l’ara, ana-
litzant-ne el context polític, 
econòmic, social i cultural.

El CSA Delícies estrena 
el documental “Poble Rebel”

Tot, per entendre com i per-
què neixen, creixen i s’orga-
nitzen els moviments socials, 
i per mostrar el principi fona-
mental d’acció i reacció entre 
col·lectius i sistema en amb-
dues direccions, establint ne-
xes entre passat i present en 
aquesta Catalunya no submi-
sa que crea alternatives i que 
resisteix.

Un poble rebel que batega 
sota la capa del relat oficial 
En el documental hi veiem 

lluites, pràctiques i fets que 
creen corrents, es coneixen 
les motivacions que els fan 
néixer i els impulsos que els 
fan créixer, i s’observen les ra-
ons de les seves accions fora o 
al marge de les lleis que exis-
teixen.
En acabar el documental “hi 
haurà un vermut per poder 
compartir i comentar amb les 
companyes aquelles emoci-
ons que ens ha despertat”, ex-
pliquen els gestors de l’espai 
Delícies.



P #latevaveu

CUP Igualada @cup_igualada

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Oriol Panadès @OriolPanades

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

David Prat  @DavidPrat

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Cora  @cora_mm

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Esc Font del Roure @fontdelroure

El matí del #3Oct de l’any passat #Igualada va viu-
re una de les vagues generals més importants de 
la seva història en resposta a la repressió policial 
de l’#1Oct. La gent no s’adona del poder que té 
fins que atura el país.  

Necessiten la repressió perquè fa un any, el 
#3OCT, vam aturar el país per demostrar q no 
acceptarem mai viure en un país que s’atreveix a 
portar porres contra urnes i paperetes!
Ningú ha canviat d’opinió! Buscar l’escarment 
només ens referma en les nostres conviccions

Ningú es tant important com tots junts.

#Més324 Aquesta tardor no caldran brases per 

TORRAr castanyes!

És impressionant el compromís, fermesa i digni-
tat de la Gent Gran per la República de l’Anoia, 
cada dia reivindicant la #llibertatpresospolítics al 
Kursal d’#Igualada. 
Fan honor al seu nom: gent gran, molt gran!!!

A veure Santi Vila, si tan et molesten els llaços 
grocs, digues-li al teu amic el ministre -i ex jut-
ge- Grande Marlaska que deixi lliures als presos 
politics i veuras com desapareixen tots els llaços. 
Mentrestant abstent-te de dir rucades, si et plau

Perquè la perspectiva de gènere i l’equitat siguin 
reals i transversals en el món casteller #somexem-
ple @CastellsCat

Una bona forma de conèixer l’Anoia, estar en for-
ma, sortir amb la colla, gaudir de la natura, passar 
bones estones, respirar tranquil·litat i passar-ho 
bé, de ben segur que és una sortida en bicicleta 
@la_baCiCleta

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#45 Dolors de la Penya
 
Somiava en ser neurocirurgiana, em vaig llicenciar em arqueologia, prehistòria i història an-
tiga, però el què realment m’ha fet feliç ha sigut estar al darrere de la barra del meu bar i 
aprendre la millor cara que hi ha el tracte amb l’ésser humà.
No tinc simples clients, he aconseguit tenir una autèntica i gran família. 

Descobrim i reproduïm l’hàbitat de la tortuga 
careta. Treball en equip, creativitat i cooperació. 
#projecte0

FOTO: Cesc Sales
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Commemorem el dia que durarà anys. Braços 
lliures i boques i mans. #1O #1oct #Igualada

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La consellera de Salut, la 
igualadina Alba Vergés, ja 
ha demanat la baixa per 
maternitat

La vilanovina Meritxell 
Humbert abandona 
l’Ajuntament i la presidència 
comarcal d’ERC

Un simulacre d’emergència 
va tancar el túnel del Bruc 
dimecres a la nit

Instants de La Veu             @veuanoia

Igualada descobreix 
la placa commemorativa 

de l’1 d’octubre davant de l’Ateneu

#Igualada #Anoia 
#veuanoia #1o

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

La nostra comarca, l’Anoia, és capda-
vantera al nostre país en equiparar 
els drets dels animals als drets dels 
humans facilitant la total inclusió 
d’aquests en la societat oferint una sa-
nitat gratuïta per ells, lleis explícites 
per la seva protecció amb dues penes 
de presó i l’accés a tots els espais pú-
blics tals com hospitals, reservats, 
bars, hotels i organismes en general. 

En els darrers anys la percepció que es 
tenia dels anomenats “animals de com-
panyia” ha canviat de tal forma que ha 
deixat molt enrere la concepció de gats 
i gossos com essers inferiors subjugats 
a l’esser humà, convertint-se en ciuta-
dans de ple dret, ocupant uns status 
privilegiat impensable en el passat.



HUMANITZAR ÉS CONNECTAR? 
UNA ASSIGNATURA PENDENT DE LES EMPRESES

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

Ya tenemos seis Amazon Go (3.000 en el 2021).
¿Veremos pronto Zara Go?

GUILLEM RECOLONS ARGENTER  @guillemrecolons
Consultor d’Estratègia Personal en Branding 

Josep SorigueraGuillem Recolons

Un any més creix l’interès per mostrar la innovació i la tecnologia 
catalanes al món: fins a 169 sol·licituds d’empreses catalanes per ser 
presents a l’estand del @govern al #MWC19 i al #4YFN19

 Humanitzar és connectar Des del 2008 fins al 2017 
s’han executat 725.215  hipoteques 

Crear un ecosistema que impulsi la connexió humana és tecnològica-
ment i estratègicament complex, però el benefici és gran: 
humanitzar és connectar.

Les empreses poden aprofitar aquest entorn complex per construir relacions dura-
dores. Com? Amb una mentalitat orientada al client i amb una plataforma tecno-
lògica que impulsi un branding més humà que l’actual.
Aquí detallo cinc formes d’ajudar els professionals de màrqueting i IT en el seu 
camí cap a la construcció d’una base sòlida i humana amb els seus clients.

1. Humanitzar és connectar, no tractar al client com un més
Massa marques ens tracten com a una primera cita, fent-nos les mateixes pre-
guntes clonades per conèixer-nos millor. La personalització no vol dir que ens 
assetgin per Internet amb recomanacions a l’atzar basades en el nostre historial de 
compres i recerques. Resulta francament pesat. Les marques han de trobar la ma-
nera de trobar la nostra singularitat, com si fossin un assistent personal. Aquesta 
visió particular del client significa extreure informació de cada sistema online i 
offline, i integrar això en una base de dades. 

2. Una aposta per la simplicitat
Les marques necessiten una visió clara de l’experiència que els seus clients necessi-
ten. I després, aplicar la tecnologia per habilitar-la i millorar. Pot semblar que cen-
trar-se en el client sigui obvi però moltes empreses comencen amb la tecnologia 
primer i acaben invertint en serveis que no es presten. Humanitzar és connectar, 
no ho oblidem. La co-creació, per exemple, ajuda a generar experiències que redu-
eixen la sofisticació i faciliten la interacció dels clients. 

3. Omnicanalitat
L’omnicanalitat no és treballar en entorns amb múltiples de canals, sinó fer-ho de 
forma simultània.
Tres avantatges clau de la omnicanalitat:
• Les vendes online complementen a les realitzades en botiga física
• El comerç omnicanal fomenta les vendes transfrontereres
• L’estratègia omnicanal és clau per arribar als “súper compradors”

4. Seguretat, estabilitat i fiabilitat
No ens enganyem, l’exposició de múltiples dades personals pot suposar un risc sig-
nificatiu per als clients si la seguretat no és infal·lible.  Les marques d’èxit enllacen 
plataformes de forma fluïda per crear un ecosistema que permeti una experiència 
client completa. Perquè prosperi necessita un disseny que sigui escalable. La força 
de l’escalabilitat i la seguretat ofereixen la fiabilitat esperada pels consumidors.

5. Tecnologia integrada
Els CDP (Plataforma de dades del client) faciliten la forma connectar-se amb un 
client, ja que pot implementar aquesta estratègia immediatament sense una trans-
formació tecnològica complexa. Els professionals del màrqueting i els d’IT ja no 
poden treballar per separat amb dades incompletes i de forma aïllada.
Aquesta és, penso, la part més complexa, que professionals amb competències tan 
dispars puguin arribar a entendre sense friccions. Complexa però no impossible, 
només cal prendre seriosament això d’humanitzar és connectar.  

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
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JOSEP SORIGUERA
Advocat ICA. Director de IURis TRIVIUM ADVOCATS
joepsoriguera.advocat@icab.cat

L’energia encareix els preus industrials:
Els preus industrials han pujat un 0,4% a CAT aquest agost i 
s’han enfilat fins el 4,2%. El motiu d’aquest augment és per 
l’encariment del preu de l’energia.

GUILLEM RECOLONS JOSEP SORIGUERA

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

LA DACIÓ EN PAGAMENT

La crisi va disparar el nombre d’execucions hipotecàries, tant és així,  que 
des del 2008 fins al 2017 s’han executat 725.215  hipoteques (segons el 
CGPJ. El País, 5 de marc del 2018). Això vol dir que va afectar el mateix 
nombre de famílies per aquest fet, en el lapsus de temps esmentat.

Una vegada executada la hipoteca, el que pot passar, és que del capital que se’n 
tregui de l’execució sigui major o menor de la quantitat que es deu.  Si és més gran, 
cap problema, es paga el deute de la hipoteca i el romanent sobrant passa al deutor.

El problema ve quan la quantitat és inferior al capital que es deu; que és en gene-
ral el que ha passat, i passa: per la bombolla immobiliària, pel faïment del negoci 
bancari inflant les taxacions o perquè l’habitatge s’ha fet servir per finançar d’altres 
necessitats inflant la hipoteca; aleshores els hipotecats, i avalistes, en el seu cas,  
queden deutors de la resta de capital que no ha quedat satisfet amb l’execució hipo-
tecària. I, per mor del Art. 1911 CC (responsabilitat patrimonial universal),  de per 
vida d’ells i dels seus hereus.

Aquest fet va posar damunt la taula de la societat “LA DACIÓ EN PAGAMENT”;  
lliurar el bé hipotecat a canvi de  saldar el deute pendent de pagament.

La dació en pagament, a pesar que és una figura jurídica  provinent del Dret Romà, 
doncs tant Juli César, com Justiniano en les “Novelas”, ja la van posar en pràctica,  
tant en la seva formulació voluntària (per acord entre les parts) com a necessària 
(de forçosa acceptació pel creditor), el Codi Civil comú no la contempla. Tan sols 
en fa esment una sola vegada, a l’Art. 1521 equiparant el seu efecte a una compra, 
cosa que no ve al cas.

Sí que la contempla el “Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos” en què en última instància, els 
deutors hipotecaris, si passen el següent “calvari”, podran acollir-se a la dació en 
pagament:

“El citado Código incluye tres fases de actuación. La primera, dirigida a procurar la 
reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los prés-
tamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del 
tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización. 
En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades 
podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre 
el conjunto de su deuda. Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra 
reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad 
financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago 
como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias 
podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una 
renta assumible”  



Un dels detinguts era 
per robar a l’interior de 
cotxes, i l’altre, per tren-
car el vidre d’un apara-

dor d’una botiga

Venuts el 40% dels cotxes exposats 
a l’Automercat, tot un èxit
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REDACCIÓ / LA VEU 

F ira Igualada ha tancat 
l’edició d’enguany de 
l’Automercat, la Fira del 

vehicle d’ocasió, amb un nota-
ble augment de les vendes de 
cotxes i amb satisfacció per 
part d’expositors i organitza-
ció.
La Fira que es va haver de pos-
posar per la previsió i poste-
rior presència de pluges la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos de la co-
missaria de d’Iguala-
da van detenir el 27 

de setembre un home, de 31 
anys, de nacionalitat algeri-
ana i veí d’Igualada, com a 
presumpte autor d’un roba-
tori amb força interior de 
domicili, un robatori amb 
força interior de vehicle, i un 
delicte de furt.
El 21 de setembre els Mossos 
estaven fent patrullatge pre-
ventiu per Igualada quan van 
veure un home que en detec-
tar la presència policial va 
fer un canvi de sentit.
En veure això, els agents van 
aturar-lo i van comprovar 
que duia documentació de 
diferents persones i objectes 
d’higiene personal femenins. 
Per aquest motiu, van inter-
venir tots els objectes i van 
obrir una investigació per tal 
d’esclarir els fets.
Després de diverses gestions 
van esbrinar que els objec-
tes intervinguts havien estat 
sostrets de l’interior de dos 
vehicles.
La investigació va finalitzar 
el dia 27 de setembre amb la 
detenció del lladre. A més, 
també se l’acusa de sostreure 
el passat 25 de setembre una 
bicicleta de l’interior d’un 
domicili d’Igualada.

primavera passada, va comp-
tar amb la participació d’15 
concessionaris d’automoció 
locals, que van aprofitar l’es-
deveniment anual per mostrar 
les seves interessants ofertes al 
llarg dels 8.000 m2 d’exposició 
ubicats  a l’aire lliure al Polí-
gon de Les Comes.
D’un total de 289 vehicles ex-
posats, els visitants van adqui-
rir-ne 115, la qual cosa suposa 
un 40% dels automòbils expo-

sats a la Fira. La xifra supera 
amb escreix la de l’any passat 
en què es van vendre 95 cot-
xes.
Un dels atractius de la Fira Au-
tomercat és el sorteig de 1.000 
euros entre tots els compra-
dors d’un vehicle a la Fira. En-
guany el guanyador d’aquest 
import ha estat Lluís Samper 
Villarroel, que va adquirir un 
Volvo V40 al concessionari 
Motorcat Premium. 

Demà començen les festes 
del barri de la Font Vella
REDACCIÓ / LA VEU 

Demà dissabte, 6 d’oc-
tubtre, tornen les 
Festes del barri de 

la Font Vella, que tindran el 
seu punt més àlgid en ocasió 
de la Mare de Déu del Pi-
lar, divendres de la setmana 
vinent. 

Dissabte, 6 d’octubre
12 h. Repic de campanes a les 
esglésies de Santa Maria i del 
Roser. Enlairada de coets i 
sonorització musical del bar-
ri, que donarà pas a l’inici de 
les Festes del Pilar d’enguany.
19.30 h  Cervavila.
Els Gegants del Barri de la 
Font-Vella, en Botines i la 
Pilar i els capgrossos, con-

viden a tothom que tingui 
gegantons i capgrossos i ho 
desitgi, acompanyar-los a la 
cercavila amb els grallers de 
l’Associació Cultural de Gra-
llers Dessota.  L’Associació 
Cultural Dessota coordina la 

imatgeria del barri.
 
Diumenge 7 d’octubre
10.30 h  XXVIII Diada de 
la Puntaire. Realització, de-
mostracions i exposició de 
treballs per part dels partici-
pants. 
Com cada any s’obsequiarà 
amb coca a totes les persones 
participants. Col·labora el 
Gremi de Flequers de l’Ano-
ia. En cas de mal temps l’acte 
tindrà lloc al poliesportiu del 
col·legi  Mare del Diví Pastor.
13.30 h  Lliurament d’un 
obsequi per part de l’Ajun-
tament d’Igualada, a tots els 
inscrits a la XXVII Diada de 
la Puntaire, juntament amb 
un detall gentilesa Kroko-
bags – Franquesa. 

Detinguts dos 
igualadins per 
robatoris a la ciutat

El detingut va passar el dia 
29 a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada.
D’altra banda, el passat 28 
de setembre es va detenir un 
altre home, de 41 anys i veí 
d’Igualada, com a presumpte 
autor d’un robatori amb for-
ça en un establiment d’Igua-
lada. Pels volts de les tres de 
la matinada, els mossos van 
rebre l’avís d’un testimoni 
que acabava de veure com 
un home trencava el vidre 
de l’aparador d’una botiga de 
telefonia mòbil i, tot seguit, 
fugia amb una bicicleta.
Els agents van iniciar recerca 
per la zona i minuts després 
van localitzar al presumpte 
autor al Passeig Verdaguer. 
En l’escorcoll li van localit-
zar eines i material sostret. 
A més, l’home tenia diversos 
talls al braç i a la mà produïts 
per vidres. Davant d’això, se’l 
va detenir.
El detingut va passar el dia 
29 a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada. 

NOVES 
INSTAL·LACIONS

Av. Barcelona, 121 
Igualada Tel. 93 804 02 00

Anoia Motor
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Millora sensible de les xifres 
de recollida selectiva de residus

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat juliol, el ple de 
l’Ajuntament va aprovar 
el Pla Local d’Infància, 

Adolescència i Família d’Igua-
lada 2018-2022 (PLIA), elaborat 
en col·laboració amb la Diputa-
ció. 
El pla s’ha elaborat sota tres 
principis rectors bàsics: el de la 
sostenibilitat i l’eficiència, el de 
la transversalitat i el treball en 
xarxa i el de l’avaluació continu-
ada. I el seu objecte fonamental, 
contemplant també els objectius 
bàsics establerts per la Decla-
ració Universal dels Drets dels 
Infants i per la Convenció de 
Nacions Unides sobre els Drets 
dels Infants, és traçar les línies 
d’actuació de la ciutat en l’àmbit 
de la infància i l’adolescència per 
als propers quatre anys.
En els diferents tallers i enques-
tes que han fet possible la di-
agnosi necessària per a nodrir 
aquest pla hi han participat des 
de tècnics municipals a entitats 
del territori, passant per escoles 
de la ciutat, el Consell d’Infants 
o els Joves Corresponsals de La 
Kaserna als instituts.
El resultat ha estat la identifi-
cació de 104 accions agrupades 
en 28 línies d’actuació i 6 eixos 
estratègics. L’eix 1 recull accions 
de caràcter transversal relacio-
nades amb la Participació d’in-
fants i adolescents mentre que 
els eixos 2 a 6 fan referència als 
diferents àmbits d’intervenció 
pública: Espai Públic i Mobi-
litat; Esports, Cultura i Lleure; 
Educació; Salut i Serveis Socials. 
D’aquestes 104 accions, s’han 
prioritzat 25 per a la seva posa-
da en marxa de manera més im-
mediata i 47 accions més s’hau-
ran d’executar durant el primer 
bienni d’execució del pla.

Línies d’actuació i mecanismes 
d’implementació
L’eix 1, el de la Participació, es-
tableix iniciatives que han de 
permetre consolidar el Consell 
d’Infants com a eina partici-
pativa, promoure la cultura de 
participació entre infants i ado-
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E l tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada, Jordi Pont, ha presentat 
aquest dimecres, 3 d’octubre, 
les dades relatives a generació 
de residus i recollida selectiva 
a la ciutat durant el 2017.
Tal i com ha detallat, l’any 
passat la generació de resi-
dus per càpita es va situar en 
els 1,34 quilos per habitant i 
dia, reduint així els 1,39 qui-
los per habitant i dia de l’any 
2016, mantenint-se per sota 
de la mitjana comarcal d’1,45 
quilos per habitant i dia i si-
tuant-se per sota també de la 
mitjana de Catalunya d’1,40 
quilos per habitant i dia.
La generació de residus, 
doncs, continua descendint 
de forma progressiva els dar-
rers anys, tendint de forma 
gradual a l’objectiu que es-
tableix el Pla Municipal de 
Prevenció de Residus d’Igua-
lada per al 2020. L’any 2016, 
la ciutat havia generat 19.769 
tones i el 2017 la quantitat 
es va reduir fins les 19.267. 
Això suposa mil tones menys 
que l’any 2010 i la fita d’aquí 
a dos anys, segons ha recor-
dat Pont, és situar-se en les 
19.142 tones.
Observant la recollida selec-
tiva a la ciutat, aquesta va su-
posar un 30’83% respecte el 
total generat, tres punts per 
sobre de l’any anterior, però 
encara a força distància del 
50% que fixa per l’any 2020 el 
marc normatiu català. Segons 
les directives europees, els 
residus domèstics i comerci-
als destinats a la preparació 
per la reutilització i reciclatge 

de les fraccions de paper, me-
talls, vidre, plàstic, bioresidus 
i altres, haurien de suposar 
d’aquí a dos anys la meitat del 
pes total generat al munici-
pi. Pont afirma que “seguim 
treballant en la consciencia-
ció de la ciutadania i els em-
presaris de la importància 
d’adoptar bones pràctiques 
en aquest àmbit; l’evolució és 
més lenta del que voldríem 
però la tendència és bona”.

Recollida per tipologies
Distingint per tipologia de 
residus les 19.267 tones gene-
rades, s’observa com la frac-
ció resta suposa un 69’17%, 
concretament 13.327 tones. 
Això són 1.100 tones menys 
que l’any anterior, una reduc-
ció que “confirma la tendèn-
cia descendent dels darrers 
anys però ens recorda que 
hem de seguir fent esforços 
en aquesta línia”, segons el 
primer tinent d’alcalde.
Analitzant en detall les 5.940 
tones de residus que sí que es 
van recollir selectivament, es 
detecta igualment una millo-
ra en les diferents fraccions. 
D’aquestes gairebé sis mil to-
nes, 1.804 tones corresponien 
a fracció de Matèria Orgà-
nica –1.684 tones l’any ante-
rior–, 1.607 tones eren de la 
fracció Altres –1.314 tones el 
2016– que inclou ferralla, oli 
o tèxtil, per exemple; 1.048 
tones van ser de Paper i Car-
tró –911 tones un any abans–, 
750 tones eren de Vidre –707 
tones l’any anterior– i 477 to-
nes corresponien a Envasos 
Lleugers –425 tones el 2016–. 
La resta va correspondre a 
Impropis, que en aquest cas 
es van reduir.

Valoració positiva
Jordi Pont ha fet una valoració 
positiva d’aquests indicadors i 
ha posat en valor la tasca in-
formativa que duen a terme 
l’agent cívica i l’inspector mu-
nicipal, que visiten i informen 
els nous establiments comer-
cials i, en l’últim any i mig, els 
han repartit més de 400 bujols 
per a la recollida selectiva en 
diferents fraccions.
També ha destacat la introduc-
ció de la recollida porta a por-
ta de la fracció orgànica entre 
els grans prductors, l’adopció 
de mesures de recollida selec-
tiva en actes i esdeveniments, 
el reforç en el servei de reco-
llida de cartró comercial i la 
instal·lació de nous conteni-
dors a la via pública, especial-
ment d’envasos. Ha recordat, 
en definitiva, que la tendència 
és positiva, tot i que ha admès 
que “cal estar alerta sobre quin 
efecte tindrà a la nostra ciutat 
la implantació de la recolli-
da porta a porta a resta de la 
comarca ja que, des del maig, 
hem vist com la recollida de 
residus s’incrementava en 
pràcticament un 3%”.
Per últim ha avançat que, 
abans de dos mesos, s’ins-
tal·laran 27 nous contenidors 
d’envasos, 8 de paper i car-
tró i 6 d’orgànica en diferents 
punts de la ciutat i també que 
aquest mes d’octubre, finalit-
zada la fase informativa entre 
les empreses del polígon de 
Les Comes, s’ha d’iniciar el 
repartiment de nous conte-
nidors d’ús exclusiu per cada 
empresa. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament podrà començar 
a aplicar el sistema de paga-
ment per generació, conside-
rat més just i equitatiu.

lescents, implicar-los en la vida 
associativa d’Igualada i garantir 
que la presa de decisions per 
part de l’Ajuntament tngui en 
compte les seves visions i apor-
tacions.
El segon eix, centrat en l’Espai 
Públic, planteja accions per pro-
moure un entorn adient per in-
fants, adolescents i famílies, per 
vetllar pel civisme, el respecte i la 
convivència en l’espai comú, per 
promoure un model de mobili-
tat urbana, sostenible, saludable 
i confortable i per avançar cap 
a una ciutat respectuosa amb el 
medi ambient. L’eix 3, el dels Es-
ports, la Cultura i el Lleure Edu-
catiu, es proposa garantir a totes 
les famílies la igualtat en l’accés 
a aquests camps, promoure 
l’esport i els hàbits saludables, 
fomentar les activitats culturals 
i de lleure educatiu, facilitar l’ac-
cés a espais i recursos de suport 
a l’estudi i millorar la informació 
sobre les activitats i recursos que 
tenen a l’abast.
El quart eix, el de l’Acompanya-
ment Educatiu, planteja esti-
mular l’accés a les llars d’infants 
en la petita infància, promoure 
l’accés a l’educació, vetllar per la 
innovació a les escoles, promou-
re l’èxit educatiu, incentivar la 
vinculació entre centres escolars 
i agents del territori, combatre 
les situacions de bullying, edu-
car amb perspectiva de gènere i 
vetllar per una alimentació salu-
dable als menjadors.
L’eix número 5 és el de la Pre-
venció, Promoció d’Hàbits i 
Estils de Vida Saludables i Pro-
tecció de la Salut. Aquí s’esta-
bleixen accions per millorar la 
prevenció i promoció de la salut 
en infants, adolescents i famí-
lies, vetllant especialment per 
aquells ciutadans en situació de 
vulnerabilitat social. I, precisa-
ment, el sisè i últim eix se centra 
específicament en aquesta Aten-
ció i Suport als Infants, Adoles-
cents i Famílies en Situació de 
Risc. I ho vol fer amb actuacions 
orientades a millorar les eines 
de detecció d’aquests casos i a 
garantir la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques de tots.

Més de cent accions 
a fer en el Pla Local 
d’Infància i Adolescència



Més de 350 assistents als actes del 
Dia Internacional de la Gent Gran
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M és de 350 perso-
nes de 12 munici-
pis van participar 

dissabte en la celebració del 
Dia Internacional de la Gent 
Gran de l’Anoia, organitzat pel 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igua-
lada. La jornada, va tenir lloc 
a Plaça Castells i l’Escola Pia, 
i amb aquesta ja sumen nou 
anys d’actes commemoratius 
en motiu d’aquesta diada a la 
nostra comarca.
L’elevada assistència -amb 
persones procedents de tota 
la comarca, la gran majoria 
coordinades per les diferents 
associacions de gent gran dels 
municipis- i el bon clima van 
ser els protagonistes de la jor-
nada, que va comptar amb un 
seguit d’actes culturals seguit 
d’un dinar de germanor i l’es-

pai de ball. Així, es va iniciar 
a les 12h del matí a la pla-
ça Castells quan l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina va oferir 
diferents balls populars a tots 
els assistents. A continuació, a 
partir de les 12:30h, es va ini-
ciar una visita cultural guiada 
per membres del CECI per a 
conèixer l’edifici de l’Escola 
Pia, una excel·lent oportunitat 
per a descobrir els trets més 
distintius d’aquest simbòlic 
edifici igualadí, com la seva 
façana, el claustre i el santua-
ri. Posteriorment es va anar al 
poliesportiu de l’escola Pia on 
va tenir lloc el dinar i seguida-
ment es va gaudir d’un espec-
tacle a càrrec de “Bartomeu i 
Sheila”. 
A més de les persones grans, 
en el dinar també hi van ser 
presents l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, el president del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 

del  Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia, Xavier Boquete, el 
vicepresident del Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, En-
ric Senserrich, el conseller de 
Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell Co-
marcal, Ramon Bacardit, així 
com altres alcaldes i regidors 
dels municipis de la comarca.
La diada, a més de commemo-
rar el Dia Internacional de la 
Gent Gran, vol ser una  jor-
nada cultural, festiva i reivin-
dicativa on les persones grans 
siguin per un dia veritables 
protagonistes, reconeixent el 
seu valor en la societat.
El Consell Comarcal agraeix 
especialment la col·labora-
ció del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia, l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Atelier de l’Esco-
la Pia,  la suma del treball de 
tots va permetre que la jorna-
da fos un èxit.

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector 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 consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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La consellera, que ha 
estat mare per segona 

vegada, espera una 
filla, que es diu Anhel

Alba Vergés, en una visita recent a un hospital del país.

Quatre propostes de 
l’Anoia aquests dies a la 
21a Fira Mediterrània 
de Manresa

La plaça Copons, renovada

La Fira Mediterrània de 
Manresa celebrarà la 
seva 21a edició del 4 al 

7 d’octubre. Durant
quatre dies, 116 companyies 
de Catalunya, la resta de l’Es-
tat i internacionals, visitaran 
la ciutat realitzant un total 
de 160 funcions. La Fira de 
Cultura Popular & Músiques 
del Món, dedicarà la seva 21a 
edició als rituals. I més con-
cretament, a explorar la rela-
ció entre cultura popular, es-
piritualitat i comunitat i com 
aquesta connexió pot inspirar 
la creació escènica contempo-
rània.
Les cultures són el resultat de 
la suma del llegat dels avant-
passats, que fan que cada ar-
rel sigui única, amb un llen-
guatge comú i uns ritus que la 
identifiquen. Tant si es tracta 
d’una cerimònia antiquíssima 
com de noves formes de com-
portament contemporani, els 
rituals col·lectius destaquen 
sovint per la seva força es-
tètica, uns codis depurats i 
una implicació comunitària 
que els converteix en una 
potent font d’ inspiració per 
als artistes.
L’extensa oferta artística 
d’aquest mercat interdiscipli-
nari inclou espectacles de pe-
tit i gran format, de diferents 
llenguatges artístics: arts visu-
als, jocs, circ, dansa, exposici-
ons, música i teatre.

Jordi Savall, Bauma, JoKB i 
Teatre Nu
La programació de la Fira 
d’enguany inclou propostes 
vinculades a l’Anoia: Bauma 
amb 18 anys ballant-la! ; la 
companyia Teatre Nu amb Te-
atre arrossegat de Catalunya i
Kàtia; JoKB i també Jordi Sa-
vall , que acompanyat de Car-
les Núñez protagonitzaran un
Pòrtic de la Fira amb l’obra 
Diàlegs celtes.
La Fira Mediterrània de Man-
resa és un mercat d’especta-
cles que, amb la tradició me-
diterrània com a eix, es mou 
en dos àmbits principals: la 
cultura popular (basada en 
elements com la transmissió 
del patrimoni, el creuament 
entre creació contemporània 
i arrel tradicional, la partici-
pació i l’ampliació de la base 
social de la cultura) i les músi-
ques del món i folk (músiques 
vinculades a  l’arrel des d’òp-
tiques tant tradicionals com 
contemporànies).
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha enllestit aquest 
mes de setembre les 

tasques de rehabilitació in-
tegral de la Plaça Copons. 
L’obra ha consistit en la re-
novació de tot l’arbrat i l’en-
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L a consellera igualadina 
de Salut, Alba Vergés, 
ha delegat aquesta set-

mana les seves competències 
en el vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia 
i Hisenda, Pere Aragonès, 
durant el permís de materni-
tat. Vergés va ser mare d’una 
nena, l’Anhel, la matinada 
de dimecres a dijous. La de-
legació de competències es 
publica aquest dimarts al Di-
ari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC). És la 
primera vegada que una con-
sellera de la Generalitat agafa 
un permís de maternitat. La 
igualadina no té previst rein-
corporar-se fins després de 
Nadal. 
La secretària general de Sa-
lut, Laura Pelay, assumirà les 
competències en matèria de 
procediment administratiu, 
com per exemple són la for-
malització i autorització de 
convenis, encàrrecs de gestió 
o subvencions, mentre que 
el director de Serveis, Xavier 
Rodríguez, serà l’encarregat 
de la gestió econòmica i con-
tractació administrativa per 
agilitzar la tramitació i reso-
lució d’assumptes en matèria 
pressupostària i comptable, 

jardinament, l’aplicació d’un 
nou paviment i la substitució 
i restauració de tot el mobili-
ari urbà, així com la millora 
dels elements de joc i segure-
tat de l’àrea d’esbarjo infantil. 
El passat divendres, 28 de se-
tembre, l’alcalde, Marc Cas-

tells, acompanyat de regidors 
del consistori i tècnics de la 
Unitat de Barris, responsa-
ble d’aquesta actuació, han 
participat en la reobertu-
ra d’aquest espai juntament 
amb veïns del barri de Set 
Camins.

El divendres 19 
d’octubre, assemblea 
dels veïns del barri de 
Montserrat

El pròxim divendres 19 d’oc-
tubre a les 19:15h se celebra-
rà al Casal Cívic Montserrat 
l’Assemblea Ordinària de 
l’associació de veïns del barri 
de Montserrat. Aquest any a 
l’ordre del dia, destaca el punt 
“renovació de la Junta Direc-
tiva”, tot i que també es con-
templen els habituals d’infor-
mació econòmica i social als 
socis, sòcies i veïns del nostre 
Barri de Montserrat. L’ordre 
del dia també inclou un punt 
anomenat “accions, denúncies 
i lluita contra l’Ajuntament”.

Jornades gratuïtes 
de la UGT sobre la llei 
de protecció de dades, 
el màrqueting i 
els negocis

Des de la UGT d’Igualada han 
organitzat 3 jornades  gratuï-
tes que es realitzaran a la seu 
del sindicat a Igualada (Carrer 
Virtut, 42 3r pis) , els propers 
dies 15, 22 i 23 d’octubre de 
16.00 a 19.00 h
- 1ª Jornada:  La Nova protec-
ció de dades. Estàs preparat? : 
dilluns dia 15 d’octubre.
-  2ª Jornada:  Quin és teu ne-
goci? Saps què vens, com ho 
vens, a qui vens i per què?: di-
lluns 22 d’octubre.
- 3ª Jornada:  El màrqueting 
del segle XXI : dimarts dia 23 
d’octubre.

La consellera igualadina Alba 
Vergés, mare d’una nena, Anhel

Segueix baixant l’atur 
a l’Anoia

Lleuger descens del número 
de persones apuntades a l’atur 
durant el mes de setembre a la 
comarca de l’Anoia. Segons les 
dades fetes públiques, son 61 
persones menys aturades a la 
comarca en el mes de setem-
bre respecte les que hi havia a 
l’agost. La lleugera baixada fa 
que, actualment, la taxa d’atur 
a l’Anoia sigui del 13%.
Piera, amb 15 persones menys 
a l’atur, i Igualada i Capellades, 
amb 13 menys, han liderat 
aquest descens a l’Anoia. A l’al-
tra extrem s’hi troba Vilanova 
del Camí, on hi ha hagut un 
augment de 18 persones a les 
llistes d’aturats.
Al conjunt del país la baixa-
da també ha estat molt lleu-
gera, amb un descens de 374 
persones de les llistes a tot 
Catalunya. 

com també publica el DOGC. 
Correspondran a Aragonès 
les funcions que només po-
den exercir els consellers, 
com per exemple la partici-
pació al Consell Executiu o 
la signatura per a determinats 
assumptes, segons han expli-
cat fonts del Departament.
Vergés ha explicat en diver-
ses ocasions en les darreres 

setmanes que la conselleria 
té un equip de professionals, 
comandats per la secretària 
general i el director del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), 
Adrià Comella, que la faran 
funcionar amb normalitat 
durant els mesos en què ella 
estigui de baixa. Vergés va 
ser també innovadora a 
l’hora d’alletar el seu pri-
mer fill. Aleshores acabava 
de mare per primera vega-
da i es van adaptar espais 
al Parlament perquè Vergés 
pogués donar el pit.



El Bisbat  diu que el 
procés “ha estat com-

pletament legal i no és, 
en cap cas, ni una apro-

piació, ni una expro-
piació, ni molt menys 

un espoli”

Catedral de Vic, seu del Bisbat.
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia concedeix ajuts 
individuals de trans·

port adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda a la 
comarca de l’Anoia amb la fi·
nalitat de garantir el seu accés 
als serveis socials especialit·
zats, amb la col·laboració del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene·
ralitat de Catalunya.
El beneficiaris són d’una ban·
da persones amb discapacitat 
que tinguin el barem de mo·
bilitat reduïda, o bé el barem 
de l’acompanyant, i que tingui 
plaça col·laboradora en algun 
servei social especialitzat; i de 
l’altra, persones grans que tin·
guin reconeguda una disca·
pacitat amb un diagnòstic de 
demència, que tinguin barem 
de mobilitat reduïda o bé el 
barem de l’acompanyant, i que 
tinguin plaça en algun servei 
de centre de dia en plaça col·
laboradora. En els dos casos 
cal que les persones estiguin 
empadronades a qualsevol 
municipi menor de 20.000 
habitants de la comarca de 
l’Anoia.
Els beneficiaris hauran de 
comptar amb un certificat 
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E l Bisbat de Vic ha fet 
un comunicat en el 
qual explica, arran de 

la denúncia d’Unió de Pagesos 
sobre les immatriculacions 
en prop de 140 propietats de 
l’Anoia, que aquestes  han estat 
“un procés no arbitrari i com·
pletament legal”, i recorda que 
“durant 137 anys, l’Església 
Catòlica no va poder registrar 
els seus temples, a diferència 
de particulars i d’altres confes·
sions religioses”, i per fer·ho, 
“l’Església no actua arbitràri·
ament: es documenta del que 
li consta com a propi i amb la 
supervisió d’especialistes ex·
terns”. Malgrat tot, “en cas de 
possibles errors concrets, l’Es·
glésia està oberta al diàleg i a 
la revisió”.
El Bisbat de Vic exposa cinc 
punts d’aclariments en el seu 
comunicat, que són els se·
güents:
“1.· Una immatriculació és la 
primera inscripció d’una finca 
en el Registre de la Propietat. 
Quan s’immatricula una fin·
ca, per tant, significa que cap 
particular la tenia registrada 
al seu nom anteriorment. Re·
cordem que aquesta inscrip·
ció ofereix una presumpció de 
propietat que pot ser desvir·
tuada per aquell que demostri 
un millor dret.
2.· Des de l’any 1861 (creació 
del Registre de la Propietat) 
fins l’any 1998 el Reglament 
hipotecari establia, en el seu 
article 5, que no es podien ins·
criure “els temples destinats al 
culte catòlic”. La raó de fons 
era que no es considerava ne·
cessari vista la pública noto·
rietat del domini de l’Església 
sobre els seus temples.
En canvi, sí que podien estar 
inscrits temples d’altres con·
fessions religioses, de titulari·
tat privada o de particulars.
3.· L’any 1998 s’aixeca la pro·
hibició d’immatricular les 
esglésies i temples, per con·
siderar·se “inconstitucional” 
(Reial Decret 1867/1998, de 
4 de setembre). Entre 1998 
(quan es va eliminar aquesta 
restricció) i 2015, l’Església va 
poder immatricular les seves 
esglésies seguint un procedi·
ment legal (el de la immatri·
culació per certificació), que 
ha  utilitzat ·per tota la res·
ta de finques que no fossin 
temples ·des de l’any 1863, 
passant per la II República i 
fins l’any 2015.

El Bisbat de Vic respon que les seves 
immatriculacions són legals

4.· Durant aquest període 
(1998·2015) s’ha procedit a 
immatricular, d’acord amb les
normes establertes, un nom·
bre important d’esglésies. Tot 
això no s’ha fet de manera ar·
bitrària: cada vegada que l’Es·
glésia demanava la inscripció 
d’un temple presentava la do·
cumentació que provés que 
allò era de titularitat eclesial i 
que coincidia amb el cadastre. 
Tot això, d’acord amb la lega·
litat vigent i amb la supervisió 
professional d’una pluralitat 
de tècnics independents i im·
parcials, com ara tècnics del 
cadastre i del Registre de la 
propietat.
5.· Aquest ha estat un procés 
completament legal i que no 
és, en cap cas, ni una apropi·
ació, ni una expropiació, ni 
molt menys un espoli: l’Esglé·
sia ha registrat el que docu·
mentalment li constava com 
a propi. I que, recordem, no 
estava inscrit anteriorment a 
nom de cap altre propietari.
6.· No obstant això, si, pun·
tualment, s’ha comès algun 
error (tinguem present que hi
ha 40.000 institucions reco·
negudes per la legislació civil 
amb personalitat jurídica i 

vinculades a l’Església a Es·
panya, sense comptar amb les 
més de 23.000 parròquies) no 
hi ha cap problema per revisar 
el cas concret, primer amb els 
afectats i si no s’arriba a un 
acord, tractar de resoldre el 
possible conflicte mitjançant 
tercers independents i experts, 
com ara són els tribunals de 
justícia competents.
7.· Per últim, fer una breu re·
flexió sobre el que és una pro·
pietat eclesial. Les propietats 
de l’Església no pertanyen a 
cap bisbe o rector a títol per·
sonal (són, només, adminis·
tradors). Els béns són de les 
comunitats forjades al llarg 
del temps i, per tant, del poble 
cristià. Generalment, i especi·
alment els temples, més enllà 
de la seva titularitat, són d’ús 
públic i generen un benefici 
directe i indirecte des de tots 
els punts de vista (espiritual, 
social, cultural, econòmic, 
turístic, ….) que beneficia 
la societat en el seu conjunt. 
En casos excepcionals, si s’ha 
venut alguna propietat, s’han 
revertit els recursos obtinguts 
en els usos propis de l’Esglé·
sia, és a dir, aquelles finalitats 
pròpies que marca el Codi de 
Dret Canònic: sosteniment 
del culte, sosteniment dels 
mossens, tasques pròpies de 
l’Església i obres de caritat. 
L’Església s’ha manifestat al 
llarg dels seus quasi dos mil 
anys d’existència com una ex·
cel·lent conservadora del pa·
trimoni comú del poble cris·
tià que sovint l’ha construït i 
mantingut”. 

Ajuts del Consell 
Comarcal per al 
transport adaptat

emès per l’Institut Català d’As·
sistència i Serveis Socials, en 
què consti que la condició de 
persona amb discapacitat. En 
el cas de persones amb de·
pendència, també cal que al 
document consti el diagnòs·
tic de demència. Caldrà que 
el beneficiar tingui un plaça 
reconeguda a un servei social 
especialitzat de la xarxa públi·
ca o, si és una persona gran, 
haurà d’ocupar una plaça col·
laboradora en el servei social 
especialitzat de centre de dia 
al mateix municipi d’empa·
dronament o a qualsevol altra.
Els ajuts són individuals i es·
tan pensats perquè hi hagi un 
copagament amb l’usuari del 
servei i, per tant, pot no sufra·
gar la totalitat del cost del ser·
vei de transport adaptat que 
utilitzi la persona.
Per a optar a aquest ajut in·
dividual, cal complimentar 
la sol·licitud que està penjada 
a la web del Consell Comar·
cal de l’Anoia www.anoia.cat 
, adjuntar·hi la documenta·
ció pertinent justificativa de 
la condició del beneficiari, i 
presentar·ho a l’ens comarcal 
ubicat a la plaça Sant Miquel, 
5 d’Igualada. El termini de 
presentació és de l’1 al 15 d’oc·
tubre.

A N U N C I 

D'acord amb allò que estableix l’article 48 i 49 del Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'exposa al públic per perío-
de d'UN MES el següent expedient per actuació en sòl no 
urbanitzable: 

A instància del Sr. Daniel CRUZ RODRÍGUEZ i Sra. Trinidad 
SANTISTEBAN MORENO per a la implantació de Nucli Zoològic 
d’aus rapinyaires a la �nca de Can Bonaigua / Casa Ventura, 
d’aquest terme municipal.
Durant aquest període d'UN MES poden fer-se, davant l'Ajunta-
ment, les al·legacions que hom consideri convenients. 

Piera, 26  de setembre de 2018 

L’alcalde, 
Jordi Madrid i Roca 

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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Francesc Gambús des-
taca en una conferència 
a la Unió Empresarial 
de l’Anoia que el món 
demana el lideratge 
d’Europa en la lluita 

pel canvi climàtic

Interessant debat sobre l’economia 
circular a la Unió Empresarial

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 28 
de setembre es van 
celebrar eleccions a la 

Junta Directiva de disseny=i-
gualada, l’associació professi-
onal que aplega els dissenya-
dors a l’Anoia. 
Xavier Vives, que encapçalava 
l’única candidatura presenta-
da, presidirà una junta molt 
renovada, amb la dissenyado-
ra d’interiors Marta Viscarro 
a la vicepresidència, Xavier 
Méndez a la secretaria i Jaume 
Enrich a finances. Les vocalies 
estaran ocupades per Carmi-
na Orgué (disseny d’interiors), 
Josep Maria Cuadras i Josep 
Maria Rosich (Fons Gràfic), 
Patricia Carreño (relacions 
amb els associats i amb l’Es-
cola la Gaspar) i Nil Morist i 
Xavier Mula (Gràfica Activa). 
Els fundadors i anteriors 
membres de la Junta, Pep 
Valls i Lluís Jubert, seguiran 
vinculats com a socis de base 
i membres d’un futur consell 
format per prestigiosos pro-
fessionals, experts i historia-
dors del disseny.
A la votació hi varen partici-
par trenta associats (50% del 
cens) i la candidatura va re-
collir tots els vots favorables i 
una abstenció. 
Els principals punts del pro-
grama electoral presentat per 

REDACCIÓ / LA VEU 

V ivim en un planeta fi-
nit. Partint d’aquesta 
premissa, que marca 

el punt d’origen de l’economia 
circular, som conscients que 
sense consum no hi ha activi-
tat econòmica, i sense activitat 
econòmica no hi ha societat 
del benestar. Però del que no 
som prou conscients és que, al 
consumir, malbaratem molts 
recursos, materials, energè-
tics, temps, desplaçaments,.... 
“Cada europeu consumeix a 
l’any 16 tones de matèries pri-
meres, el que representa 228 
vegades el seu pes en matèries 
primeres”. Amb dades i decla-
racions tan impactants com 
aquesta acompanyava l’Eu-
rodiputat Francesc Gambús, 
parlamentari de la Comissió 
de Medi Ambient i expert en 
economia circula, la xerrada 
que oferia aquest divendres al 
matí a la Unió Empresarial de 
l’Anoia, en el marc del projecte 
Anoia Circular.
Gambús, que s’ha trobat 
amb un auditori d’empreses i 
agents locals molt implicats i 
actius en matèria d’economia 
circular a la comarca, ha re-
passat alguns dels ítems més 
clars que fan de l’economia 
circular l’alternativa al model 
lineal que tenim de consum i 
producció que és causa i efecte 
del canvi climàtic.
En aquest sentit, i assenyalant 
que si bé des d’Europa es do-
nen eines i directrius per tal 
que els països facin els deures, 
i que cal que Espanya i Cata-
lunya facin les seves pròpies 
lleis a partir del que Europa i 
defensa per avançar cap a una 
economia cada vegada més 
circular, sostenible i eficient, 
ha volgut deixar clar que “No 
s’ha d’entendre com una polí-
tica verda”  i que va molt més 
enllà de la gestió de residus. 
Gambús ha agraït un auditori 
empresarial perquè cal enfo-
car-ho des de la part produc-
tiva, de sistemes: “L’economia 
circular necessita de la gestió 
de residus però només te sen-
tit si impregna política indus-
trial, d’innovació, de recerca, 
de reinserció laboral, d’acció 
social, i polítiques educatives”.
Francesc Gambús destacava 
que l’economia circular és, des 
d’un punt de vista empresari-
al, en si mateix un actiu: “Di-
ferencia la marca, atrau talent, 
fidelitza el client, s’anticipa a 
les regulacions, ens fa resi-

Xavier Vives són:
- A Disseny = Igualada ente-
nem el disseny com un pro-
cés, amb una metodologia, 
destinat a resoldre problemes 
i a canviar situacions existents 
per altres de preferides.
- El disseny té com a centre a 
la persona, usuària i protago-
nista de l’entorn físic, psicolò-
gic i cultural.
- El disseny ha de treballar per 
la diversitat, és un agent actiu 
d’influència en el medi ambi-
ent i els seus valors estètics són 
part important de la cultura i 
de la realització personal.
- Disseny = Igualada va néi-
xer com una associació de 
professionals per potenciar 
i promoure el disseny i la in-
novació a la ciutat d’Igualada, 
i apostant pel disseny com a 
element de posicionament di-
ferencial en l’àmbit econòmic. 
Vol ser la casa comuna del 
disseny, de la ciutat, comarca 
i amb vocació per obrir-se a la 
Catalunya Central; i acollir a 
tots aquells que comparteixen 
els seus valors i entenen el dis-
seny de la mateixa manera.

Junta renovada 
a Disseny=Igualada

lients i adaptables al canvi, 
incideix en la reputació cor-
porativa, potencia el nostre 
lideratge, i ens fa accedir a un 
nou mercat sensible a al soste-
nibilitat”.
Gambús feia una crida a l’op-
timisme: “Tenim una solució 
per assolir l’equilibri i la sos-
tenibilitat el nostre planeta a 
través de l’economia circular” i 
que “el món no pot prescindir 
del lideratge d’Europa en la 
lluita contra el canvi climàtic”.
Citant a la nord-americana 
Nancy Pelosi,  Gambús con-
cloïa la seva intervenció afir-
mant que “L’economia circular 
cal pensar-la globalment, or-
ganitzar-la regionalment, exe-
cutar-la localment i compro-
metre’s personalment. Només 
així canviarem el món. 
En el torn obert de paraula 
van participar diversos dels 
integrants, establint un inte-
ressant diàleg amb l’eurodi-
putat al voltant de temes tan 
diversos, interessants i actuals 
com l’estat i les dificultats del 
vehicle elèctric, la dificultat 
de les energies renovables i 
la dependència de les xarxes 
externes, la recollida selecti-
va i el porta a porta, la guerra 

dels plàstics, o la producció i 
el consum de proximitat.
Vist l’interès i la necessitat 
de les empreses assistents i 
per dubtes i peticions reco-
llides des de l’entitat, la Unió 
Empresarial de l’Anoia, amb 
l’oferiment d’ajuda de l’ofici-
na parlamentària de Francesc 
Gambús, es posa a disposi-
ció de totes aquelles persones 
o entitats que tinguin algun 
dubte o necessitat explícita, 
que ho faci arribar a la UEA i 
es traslladarà i es donarà res-
posta a través de l’Oficina.

Anoia Circular
Aquest 3r Esmorzar circular 
respon a un dels principals 
objectius del projecte Ano-
ia Circular de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, apropar 
l’economia circular i els seus 
elements a l’empresarial i so-
cietat, per tal de propiciar el 
canvi cap a una economia més 
circular, respectuosa i eficient. 
En l’any que la UEA porta de 
projecte s’hi han implicat més 
de 80 empreses amb trobades, 
reunions i tallers que donen 
bona mostra de la conscien-
ciació creixent i la implicació 
de les empreses i la societat 
cap a aquest model econòmic, 
però encara hi ha molt camp 
per recórrer. En aquesta lí-
nia aquesta tardor arrenca el 
projecte “Connexions” amb 
taules especialitzades amb 
l’objectiu de estudiar i detec-
tar possibles projectes, ini-
ciatives i accions de simbiosi 
industrial i cooperació entre 
empreses.

Xavier Vives, que 
encapçalava l’única 

candidatura, 
continuarà essent el 
president de l’entitat



Seran trobades 
conduïdes per la Fun-
dació Aroa, un equip 

amb formació 
en psicologia, psicope-
dagogia, treball social i 
infermeria, amb espe-
cialització en gènere i 

violència masclista

Reconeixement als mestres jubilats 
en l’acte d’inauguració del curs
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L a Sala Andrés Calvo 
de l’Institut Pere Vi-
ves Vich, que enguany 

celebra el seu 50è aniversa-
ri, ha estat en aquesta ocasió 
l’escenari de l’acte inaugural 
del curs escolar, que tradicio-
nalment duen a terme a Igua-
lada el departament d’Ense-
nyament de l’Ajuntament i el 

Grup de Mestres de l’Anoia. 
Coincidint amb aquesta cele-
bració l’alcalde, Marc Castells, 
ha lliurat al director de l’insti-
tut, Rafa Carmona, un detall 
commemoratiu i també s’ha 
recordat el recentment desa-
paregut Carlos Montes, que 
va ser professor i director del 
centre. 
A continuació s’ha dut a ter-
me el reconeixement als mes-

tres i professors que es jubilen 
aquest any: un a un han rebut 
l’aplaudiment dels assistents i 
se’ls ha lliurat una estatueta de 
l’escultora Teresa Riba. Final-
ment, l’acte ha comptat amb 
la conferència Sorpresa! Què 
li agrada aprendre al cervell? 
a càrrec de David Bueno, doc-
tor en Biologia i professor de 
Genètica a la Universitat de 
Barcelona (UB).
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E l procés participatiu 
Salut i dones, enge-
gat pel departament 

de Sanitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
el suport de l’Àrea d’Igualtat 
de Gènere de la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD), va reunir 
un seguit de demandes relaci-
onades amb la salut de les do-
nes. Una d’elles, especialment 
sol·licitada per les dones que 
en van formar part, va ser el 
de crear un grup de dones on 
poder compartir aspectes re-
lacionats amb la salut, l’apode-
rament i treballar la sororitat. 
Aquesta demanda s’ha acabat 
traduint en la creació d’un 
Cercle de Dones.
En temps antics, les Àvies, les 
Mares i les Joves, es reunien 
per compartir les seves vides, 
experiències i aprenentatges. 
Entre totes, formaven una 
Cercle de Complicitat, Soro-
ritat i Creació Conjunta. Les 
àvies aportaven la seva saviesa 
i experiència, les mares el seu 
potencial creatiu i les joves la 
seva vitalitat, força i noves vi-
sions. Totes juntes compartien 
l’experiència de Ser Dones i 
les riqueses de cada generació. 
Els Cercles de Dones, i la seva 
metodologia, han format part 
d’una cultura femenina an-
cestral, perduda amb l’entrada 
de la cultura patriarcal, que 
mantenia vives les eines i els 
coneixements sobre la femini-
tat. Avui, després de centenars 
d’anys, les dones recuperen 
aquest bagatge ancestral, amb 
l’impuls de buscar els seus 
propis referents de saviesa i 
lideratge, més enllà dels pa-

Dijous vinent, arrenca 
el Cercle de Dones al 
Centre Cívic de Fàtima

L’Ajuntament, en una conferència 
sobre serveis socials a Bulgària

REDACCIÓ / LA VEU 

U na delegació de la re-
gidoria d’Acció Social 
i Igualtat de l’Ajunta-

ment d’Igualada va participar, 
entre el 25 i el 27 de setem-
bre, en una conferència in-
ternacional a la ciutat búlgara 
d’Aksakovo. Les jornades van 
servir per a presentar les con-
clusions del projecte europeu 
Social One Stop Shop, finançat 
pel Fons Social Europeu, i que 

té com a objectiu l’intercanvi 
d’experiències i bones pràc-
tiques en l’àmbit dels serveis 
socials des diferents països 
membres de la Unió Europea. 
El passat mes de maig, re-
presentants de l’Ajuntament 
d’Aksakovo, municipi ager-
manat, ja van visitar la capital 
de l’Anoia per a conèixer de 
primera mà els Serveis Socials 
Bàsics municipals i el centre 
de suport a la Catalunya Cen-
tral que atén les dones vícti-

mes de violència masclista. 
Ara ha estat el torn d’Igualada 
de visitar la ciutat búlgara, per 
a participar en la conferèn-
cia Social One Stop Shop: Un 
nou enfoc als serveis socials, 
en què tècniques del departa-
ment d’Acció Social i Igualtat 
van parlar d’Els Serveis Soci-
als a la ciutat d’Igualada. 
En aquesta jornada també es 
van exposar altres casos per 
part de representants de Polò-
nia i Dinamarca.

 

trons que imposa la societat 
patriarcal.
El proper 11 d’octubre s’inicia-
rà un Cercle de Dones que es 
reunirà el segon dijous de cada 
mes al Centre Cívic de Fàtima. 
Seran trobades conduïdes per 
la Fundació Aroa, un equip 
amb formació en psicologia, 
psicopedagogia, treball soci-
al i infermeria, amb especia-
lització en gènere i violència 
masclista, tècniques de gestió 
emocional, tècniques ances-
trals d’apoderament i lideratge 
amb perspectiva de gènere, 
art teràpia, teràpia narrativa, 
mediació intercultural i inter-
venció comunitària. L’experi-
ència laboral del personal en 
la dinamització d’aquest tipus 
d’accions és de set a dotze anys 
d’experiència. Les trobades 
s’allargaran fins el mes de juny 
de 2019.
Qui vulgui formar part del 
Cercle es pot posar en con-
tacte amb l’Espai Cívic Centre 
o el Centre Cívic de Fàtima. 
Ara mateix resten tres places 
lliures. El cercle té un cost de 
15euros per a les dones que hi 
participen i està subvencionat 
en gran part pel departament 
de Sanitat i Salut Pública i amb 
la col·laboració de la MICOD.
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Naturveg va tornar a repetir l’èxit de públic i es consolida 
com un de les trobades més destacades del veganisme
REDACCIÓ / LA VEU 

F a un any el festival Na-
turveg es presentava 
a la ciutat d’Igualada 

com a una nova proposta co-
mercial i d’oci, impulsada per 
l’Associació Nou Centre, que 
posava Igualada al mapa del 
món vegà i 100% vegetarià 
del nostre país. Aquest any, 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, Fira d’Igualada i el 
restaurant Cor verd, ha tornat 
amb una segona edició que ha 
ampliat la proposta en tots els 
àmbits, oferint una atapeïda 
agenda d’activitats per a tots 
els públics i gustos.
Ben d’hora dematí, a les 9.00, 
l’assolellada jornada l’encetava 
la UEC Anoia amb una ruta 
de 9 quilòmetres pels termes 
d’Igualada i Òdena on els 
participats van poder gaudir 
d’un refrigeri vegà a la sortida 
i d’un avituallament complert 
amb coques i barretes energè-
tiques, tota amb el suport de 
Cocatast i el restaurant Cor 
Verd.
Arribades les 10 del matí la 
nutricionista Sandra Galvé va 
oferir un show cooking 100% 
vegetarià per acabar donant 
pas a Joan Bazaga - promotor 
de la primera fàbrica de cerve-
ses d’Igualada “els Minairons” 
- i el seu tast de cerveses ar-
tesanes, tot maridat amb tas-
tets vegans del restaurant Cor 
Verd.
A les 12.00, arribats ja els ca-
minants de l’excursió matinal, 
el show cooking de la dietista 
Marta Ramos ens va proposar 
receptes per a tota la família. 
Tot seguit, i per tancar un matí 
ple d’activitats, el cantautor 
David Bitter ens va regalar un 
magnífic concert en acústic.
La tarda va començar amb 
l’obertura de l’espai firal amb 
més de 30 expositors entre co-
merços i serveis de la ciutat i 
artesans vinguts d’altres punts 
del país. També amb la ba-

tukada dels Konkatrons, que 
van fer el recorregut de l’avin-
guda Europa a la zona del 
festival. Opcinatura, Cocatast 
i el restaurant Canaletes van 
obrir els seus espais gastronò-
mics i van convidar al públic 
assistent a degustar un tastet 
de la seva oferta de productes 
vegans i les pintores Assumpta 
Saumell i Pilar Carballo van 
poder exposar les seves crea-
cions als plafons habilitats a la 
mateixa àrea de fira.
Dekimba i la seva proposta de 
jocs gegants pro-animalistes 
va mantenir la canalla – i els 
pares – ocupats durant una 
bona estona. Proposta que va 
complementar l’Agrupament 
Escolta Torxa, oferint diversos 
tallers per a tots els infants. 
Més tard, els més petits van 
poder gaudir d’un berenar de 
pa amb xocolata vegana grà-
cies a la col·laboració del Forn 
Alemany i Opcinatura.
La jove influencer, escriptora 
i directora creativa Paola Ca-
lasanz va aprofitar el festival 
per presentar el seu projecte 
Wild Forest, santuari de rescat 
d’animals salvatges a la zona 
de Collbató. La posterior ac-
tuació del jove grup igualadí 
Contracorrent va donar pas 
a la petita xerrada d’Aldo Al-
caraz, de la protectora Ade, 
Associació de Defensa dels 
Equins.
Mentrestant, la companyia 
Foods for Tomorrow va pre-
sentar la proteïna vegetal 
“Heura”, un nou producte que 
trenca esquemes per les seves 
grans similituds amb la carn 
animal, tant en gust com en 
textura. Acabada aquesta pre-
sentació José Manuel Marco i 
Empar Fayos de la companyia 
Viscoform van parlar de com 
apropar el nostre descans al 
veganisme i de com n’és de 
beneficiós per la nostra sa-
lut. Una xerrada que va estar 
patrocinada per la casa Don 
Relax. Seguidament, l’enòloga 

i ambientòloga Mónica Vidal, 
de Mas Bonans, va oferir una 
xerrada sobre l’elaboració de 
vins naturals, vegans i ecolò-
gics i les diferències amb la 
resta de vins de producció tra-
dicional.

Pilar Ibern, nutricionista, es-
criptora i cuinera, va tancar 
el cicle de conferències del 
festival amb un show cooking 
i la presentació del seu llibre 
“1001 receptes veganes per 
viure i somriure”.

L’animada música del jove 
grup igualadí “les Pastes de la 
Iaia” va rematar la feina men-
tre els estands recollien satis-
fets després de repetir (o mi-
llorar) l’èxit de l’any passat.



Presentat a Barcelona 
el Rec.0, que incorpo-
rarà noves marques: 

s’amplia l’oferta espor-
tiva amb Haglöfs, Ros-
signol, o Tsunami entre 
d’altres, i Volcom, Bea-
triz Furest, DC Shoes o 

Superdry de moda

El dissenyador Josep Abril, en la presentació del Rec.0 a Barcelona.

El Rec.0 d’hivern, del 7 al 10 de novembre, inclourà nous 
espais i un centenar de marques, en 56 espais industrials
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T ransformació. Aques-
ta és la paraula que 
descriu millor el què 

és el Rec.0 i que torna del 7 al 
10 de novembre a Igualada. 
La transformació del barri del 
Rec, de les seves adoberies, en 
pop-up stores de moda que, 
només durant quatre dies, es 
converteixen en uns espais 
comercials vius on grans mar-
ques venen els seus estocs en 
un ambient festiu i transgres-
sor. A la moda s’hi suma una 
agenda de concerts als tres 
escenaris del circuit i l’oferta 
gastronòmica del Rec Street 
Food amb més de trenta-cinc 
food trucks. 

Les grans marques i el talent 
emergent conviuen al Rec.0
Seran 100 les marques i disse-
nyadors de moda repartides 
en cinc grans zones del barri 
del Rec, en un circuit urbà i 
obert a tothom, on es combi-
na el patrimoni industrial de 
fa segles amb la creativitat dels 
espais i les marques de moda.
Grans marques de moda com 
Levi’s, New Balance, Adidas, 
Mango, Camper, Billabong, 
Reebok o Pepe Jeans seguei-
xen apostant pel Rec per a 
fer-hi les seves vendes espe-
cials, juntament amb noves 
incorporacions com Volcom, 
DC Shoes, Beatriz Furest, Indi 
& Cold, Acosta, Mintoday 
o Superdry, a més de l’oferta 
esportiva que creix amb Ha-
glöfs, Rossignol o Tsunami, 
Spyder i Peak Performance. 
Les pop-up stores del Rec 
més destacades es distribui-
ran en un circuit pels car-
rers del barri on s’hi podran 
trobar, a més de les mencio-
nades, Nice Things, Miriam 
Ponsa, Sita Murt, Dockers, 
Punto Blanco, Kickers, Txell 
Miras, Javier Simorra, Josep 
Abril, Antonio Miro, Textura, 
Kaotiko Barcelona, Castañer, 
Fox Head, Buff, Boxley, LTB 
Jeans, Nudie Jeans, Macson, 
Furest, Misako, Miss Me, 
Mus&Bombon, New Zea-
land Auckland, Sessùn, Sam-
soe&Samsoe, Geographical 
Norway, Pepe Jeans, Privalia, 
Satorisan, Torras o Visiona-
rio.
L’apartat infantil compta amb 
grans firmes com Boboli, Ti-
nycottons, Little Creative Fac-
tory, Picnik i 1+ in the family 
que es sumaran a Bean’s Bar-
celona, yporqué, Micu Micu, 

Mon Marcel o Little Lia by 
Beth. I al Pop Up Day RecKids 
hi passaran: Suindiatic, Coko-
té, Anguè Anguè i Tresxics.
El disseny més emergent creix 
i serà a un pati central del cir-
cuit on s’hi podran trobar els 
dissenyadors més consolidats 
amb els més emergents, que 
seran a l’espai del Rec Pop Up 
Day Estrella Damm, dissenyat 
com un petit market on cada 
dia hi ha un dissenyador di-
ferent. En aquesta ocasió hi 
passaran marques com Col-
millo de Morsa, Nona BCN, 
Heidi Soto, Killing Weekend, 
Batech, Mireia Playà o Mi-
cuxu entre d’altres. Aquests 
conviuran amb el talent con-
solidat de marques com Car-
lotaoms, Ssic and Paul, Who, 
Gorni Kramer, David Valls, 
Susi Sweet Dress, Jordi Rafart 
o Pau Esteve.

L’il·lustrador Marcus Oak-
ley, autor del cartell Rec
El cartell d’aquesta edició 

compta amb una col·labora-
ció excepcional: l’artista bri-
tànic Marcus Oakley és l’autor 
de les il·lustracions de la cam-
panya del REC.018. Marcus 
Oakley és un artista anglès 
que actualment viu a Escòcia. 
El seu estil, simple però alho-
ra intens, rep influències tan 
variades com la música popu-
lar, del món rural, del te, de 
les bicicletes... En la seva obra 
també estan molt presents les 
formes geomètriques de l’ar-
quitectura i el disseny.
Es poden veure les il·lustra-
cions de Marcus Oakley a les 
botigues de Urban Outfitters i 
Apple. Ara, diferents il·lustra-
cions d’aquest artista formen 
les versions del cartell del Rec 

per aquesta edició, que han 
treballat conjuntament amb 
el director d’art del Rec, Ra-
mon Enrich.

A més de moda, música i 
menjar de carrer
L’agenda de concerts torna 
amb força. Quatre escena-
ris situats en àrees diferents 
del circuit Rec oferiran fins a 
25 concerts i sessions de DJ, 
tots gratuïts. Destaquem, en 
aquesta edició, grups com 
Chet, Root Diamonds, Miss 
Loopita, Mar Gabarre, Red 
Rombo o Beth.
La gastronomia torna amb 
el Rec Street Food, amb una 
oferta gastronòmica variada 
que pretén reflectir diver-

ses cuines d’arreu del món, 
amb especialitats molt dife-
rents: cuina oriental, italiana, 
americana, mediterrània... 
a més d’una oferta vegana i 
també per a celíacs.  Hi hau-
rà un total de 36 food trucks 
i 1 pop up bar repartits en 5 
zones del circuit del Rec.018.
Comptarem també amb un 
espai gastronòmic d’Amet-
ller Origen, amb l’espai de El 
Bandarra, que oferirà un con-
cert vermut diari, una barra 
dels mixers de Fever-Tree on 
degustar diferents combinats, 
i l’espai de xocolates Simon 
Coll on provar la millor xoco-
lata a la tassa. A més dels tres 
espais Estrella Damm, patro-
cinador oficial del Rec.0.
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La Jove Cambra presenta 
el programa ECOnsciència
REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment la Jove 
Cambra va revelar el 
seu últim projecte a 

la ciutat, i ho va fer col·locant 
una balena de 15 metres al bell 
mig de la plaça de Cal Font, 
amb el “Projecte Balea”, que 
simbolitzava una balena aca-
bada de néixer i que ha mort 
per ingerir plàstics.
L’objectiu d’aquesta era cre-
ar un impacte a l’espectador i 
conscienciar-lo sobre l’efecte 
dels nostres actes diaris pel 
que fa als residus que gene-
rem. Entre els quals hi ha els 
que abandonem a les platges, 
les tunelades de plàstic que di-
positem als contenidors grocs 
que acaben en abocadors, o els 
materials que la gent diposita 
al contenidor de rebuig.
En l’acte de presentació van 
parlar el president de la JCI 
Igualada, Xavi Morros, el di-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 13 de setembre 
l’Associació Salut Men-
tal Catalunya Anoia va 

ser entitat guanyadora de la 
Convocatòria d’Ajuts d’Impuls 
Social pel Territori 2018 de la 
Fundació PINNAE pel projec-
te Club de Joves. 
Aquest projecte impulsa la 

rector del projecte, Enric Gri-
ma i l’autor del disseny de la 
balena, Hernan González, a 
més de la presidenta de JCI 
Catalunya i el tinent d’alcalde 

d’Igualada. En aquesta, es van 
explicar tota la problemàtica 
relacionada amb els residus, 
i es va presentar el programa 
ECOnsciència. 

creació d’un servei adreçat a 
joves de la comarca de l’Anoia 
amb una franja d’edat entre els 
18 i els 30 anys que pateixen 
alguna problemàtica de salut 
mental.  
La seva finalitat és apoderar 
els joves en crear el seu pro-
jecte real de vida i treballar 
per la normalització d’aquest 
col·lectiu. 

L’Associació SMC 
Anoia, guardonada

Millora de les voreres 
a la zona dels instituts

Igualada estrena un nou espai per a 
la pràctica de la cal.listènia

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada compta, des del 
28 de setembre, amb un 
nou espai esportiu, obert 

a tothom, per a la pràctica de 
la cal·listènia. L’Ajuntament 
de la capital de l’Anoia, do-
nant resposta a diferents pe-
ticions adreçades els darrers 
anys tant al departament de 
Joventut com al departament 
d’Esports, ha instal·lat un 
equipament d’aquestes carac-
terístiques al c/ del Rec amb 
el c/ Sant Faust, a tocar dels 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha finalitzat aquest mes 
de setembre les tas-

ques de millora que s’han dut 
a terme bàsicament a l’entorn 
dels instituts Pere Vives Vich i 
Milà i Fontanals, a la zona de 
Ponent. 
Destaquen especialment les 
actuacions fetes durant l’estiu 
al tram superior de l’Av. Emili 
Vallès: s’han arranjat les vo-
reres a tocar dels dos centres, 
s’han instal·lat pilones en al-
guns trams per evitar l’esta-

horts urbans municipals i del 
riu Anoia. 
El concepte “cal·listènia” pro-
vé del grec kallos (bellesa) i 
stenos (fortalesa). Es tracta 
d’un moviment en expansió 
els últims anys, basat en l’es-
port i un estil de vida sana. 
Generalment es practica a l’ai-
re lliure i precisa d’unes instal-
lacions preparades amb bar-
res de dominades de diferents 
alçades, paral·leles i anelles. 
Un espai, en definitiva, similar 
als de la gimnàstica esportiva, 
on poder practicar un conjunt 

cionament de vehicles al seu 
damunt, s’han dut a terme 
les adequacions necessàries 
per fer-les accessibles per les 
persones amb mobilitat redu-
ïda en aquells punts que pre-
sentaven aquesta mancança i 
s’ha reforçat la pintura viària. 
El passat dimecres, 26 de se-
tembre, l’alcalde, Marc Cas-
tells, amb regidors del govern 
municipal i les direccions dels 
centres educatius Pere Vives 
Vich, Milà i Fontanals, Emili 
Vallès i L’Espígol, han recor-
regut la zona per avaluar les 
millores efectuades.

d’exercicis que es focalitzen 
en moviments de grups mus-
culars, treballant la potència i 
l’esforç, amb l’objectiu de de-
senvolupar agilitat, força físi-
ca i flexibilitat. 
El passat divendres s’ha dut 
a terme la posada en marxa 
del nou espai de cal·listènia 
d’Igualada, amb la presència 
de l’alcalde, Marc Castells, de 
la regidora de Barris i Civis-
me, Mireia Duran, i de bona 
part dels joves que original-
ment van promoure aquesta 
iniciativa a la ciutat.
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L’informe final del Pla 
d’informació i vigilàn-
cia contra incendis fo-

restals (PVI) que realitza la 
Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments i les ADF de la demar-
cació durant els mesos d’estiu, 
constata que el nombre d’in-
cendis d’aquesta campanya 
s’ha reduït a la meitat res-
pecte l’any passat, i molt per 
sota de la mitjana des de l’any 
2000. L’informe explica que 
enguany s’ha donat una situa-
ció meteorològica abans i du-
rant l’estiu que ha contribuït a 
que aquests incendis no tin-
guessin condicions favorables 
per progressar.
D’acord amb l’informe, 
aquest estiu s’han comptabili-
tat un total de 94 incendis en 
l’àmbit i horari del PVI, entre 
les 12.30 i les 19.30 h, un to-
tal de 94 incendis forestals i 
agrícoles, i 20 incendis més 
fora d’aquest horari. En con-
junt de superfície afectada ha 
estat de 22 ha, molt inferior a 
la mitjana dels darrers anys 
que és de 497 ha. D’aquest 
conjunt d’incendis, només sis 
han superat una hectàrea, i 

el més gran va afectar quatre 
hectàrees.
Durant la campanya, 50.141 
persones han estat informa-
des pel personal del PVI so-
bre el risc i la normativa de 
prevenció d’incendis. S’ha 
dedicat especial atenció a 
sensibilitzar sobre mesures 
preventives i a divulgar re-
comanacions generals a la 
població usuària de les àrees 
forestals.
Enguany s’han realitzat per 
primera vegada, enquestes 
a la població. En total s’han 
realitat 3.176 enquestes de les 
quals es despèn que el 38% 
dels enquestats desconeixien 
algun dels aspectes de la in-
formació donada pel perso-
nal del PVI, i el 82% la consi-
deren útil. El 98% consideren 
que la presència d’informa-
dors al territori dissuadeix o 
pot dissuadir de conductes 
imprudents.
Durant la campanya s’han 
previngut un total de 889 
possibles inicis d’incendis, 
amb 500 abocaments de ma-
terials inflamables, com ara 
deixalles, restes vegetals, vi-
dres o altres materials infla-
mables, i 220 possibles defici-
ències al voltant de les línies 

elèctriques. Aquestes inci-
dències, que es concentren 
principalment a les comar-
ques del sud de Barcelona, 
s’ha comunicat la seva ubica-
ció als ajuntaments per a que 
puguin retirar-los, i també al 
cos d’Agents Rurals per al seu 
control. Les incidències rela-
cionades amb les línies elèc-
triques han estat notificades 
a les empreses i organismes 
responsables, i estan resoltes 
o bé en vies de solució.
També s’han realitzat 169 
dissuasions d’infraccions a 
la reglamentació contra in-
cendis, la majoria dels casos 
(58%) per barbacoes que no 
complien amb la normativa, 
llançament de petards (27%) 
i cremes no autoritzades 
(15%).
La campanya d’informació i 
vigilància (PVI) ha estat ope-
rativa del 15 de juny a l’1 de 

L’estiu 2018, per sota de la mitjana en incendis 
forestals des de l’any 2000
A la comarca de l’Anoia només s’han cremat 0,08 hectàrees, una superfície afectada molt petita

setembre i ha comptat amb 
un equip de 257 persones re-
partides en 91 unitats mòbils 
d’informació, 21 punts de vi-
gilància fixa i vuit centres de 
control. En la campanya hi ha 
participat 269 ajuntaments de 
la demarcació de Barcelona 
així com 124 ADF i 9 federa-
cions d’ADF.

Incidències a la comarca de 
l’Anoia
La mitjana històrica 2009 - 
2017 de superfície afectada 
per incendis a la nostra co-
marca és la més elevada de 
totes les comarques de la de-
marcació de Barcelona, amb 
277,8 hectàrees. En aquest 
any tan excepcional, la super-
fície cremada ha estat molt 
baixa, amb tan sols 0,08 hec-
tàrees. Tot i aquesta disminu-
ció, cal seguir conscienciant 
a la població en campanyes 

futures.
Durant la campanya d’es-
tiu, del total de la superfície 
afectada pels petits incendis, 
0,07ha corresponen a super-
fície agrícola i només 0,01 ha 
corresponen a superfície ar-
brada.
Sobre les incidències que 
s’han detectat les més nom-
broses han estat la detecció de 
punts de risc -abocaments- 
(61), seguides per la detec-
ció  de punts de risc en línies 
elèctriques (30), agressions al 
medi ambient (21), dissuasió 
d’infraccions a la reglamenta-
ció contra incendis (12) i in-
cendis urbans/industrials (4).
A la campanya anoienca hi 
han participat 31 ajunta-
ments, 28 agrupacions de 
defensa forestal, 11 unitats 
mòbils d’informació, 1 centre 
de control i 25 persones con-
tractades.

- Informació als usuaris del bosc de les mesures de prevenció dels incendis forestals.
- Dissuasió de conductes imprudents per la presència activa a les zones de risc al territori.
- Vigilància dels possibles incendis des de punts de bona visibilitat i des dels punts de guaita 
dels espais naturals protegits. Informadors i guaites també confirmen i localitzen exactament 
els avisos de foc d’altres fonts.
- Transmissió de la informació. Els operadors dels centres de control canalitzen la informa-
ció rebuda als equips d’extinció (Bombers i ADF) per tal que arribin a l’incendi el més aviat 
possible.
- Coordinació i col·laboració del dispositiu amb les entitats del territori amb la supervisió 
dels enginyers coordinadors, que vetllen pel bon funcionament de la campanya.
- Prevenció del risc mitjançant la comunicació de les infraccions a la normativa de prevenció 
d’incendis i altres infraccions sobre el medi ambient, així com dels punts de risc detectats que 
poden ser causa d’inici d’un foc forestal als ajuntaments, cos d’agents rurals, i resta d’entitats 
i empreses implicades.

Les funcions bàsiques del PVI

ANÀLISI DELS INCENDIS A LES 
COMARQUES DE BARCELONA
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Aquest dimecres al matí 
ha tingut lloc l’acte 
d’inauguració de la 

nova zona d’elements lúdics 
per a activitat física de la Gent 
Gran, que es troba ubicada al 
pati del Centre de Dia Mont-
bui (ubicat al Nucli Antic del 
municipi). Aquest nou espai 
lúdic serà d’ús obert per a totes 
les persones grans (s’hi podrà 
accedir tant en horari de matí 
com de en horari de tarda, i 
ho podran fer tant els usuaris/
àries del Centre de Dia com 
aquelles persones grans de 
Montbui que així ho desitgin).
L’acte d’estrena d’aquest nou 
espai lúdic per a la Gent Gran 
s’ha dut a terme en el marc de 
la celebració de la “Setmana 
de la Gent Gran” de Montbui, 
i ha comptat amb la presèn-
cia de l’Alcalde montbuienc 
Teo Romero, la regidora de 
Benestar Social i Ciutadania 
Aurora Fernández i el presi-
dent de l’Associació de la 
Gent Gran de Montbui Joan 
Compte. Tammateix han es-
tat presents el president de la 
Fundació Sòciosanitària Sant 
Josep, Lluís Pujol Martínez, 
també el responsable adjunt a 
gerència de la Fundació, Lluís 
Pujol Pardo, així com Vicky 
Díaz, directora del Centre de 
Dia Montbui.
El nou espai està ubicat dintre 
del Centre de Dia Montbui, i 
consisteix en diferents aparells 
que permeten afavorir l’activa-
ció física de les persones grans, 
a través d’aparells que els obli-
guen a realitzar activitat físi-
ca per treballar aspectes com 
l’equilibri, els reflexes, la coor-

dinació, etc. Aquest nou espai 
lúdic estarà obert d’entrada, 
en horari laborable, de 10 a 13 
hores i de 16 a 18.
Tant el president de l’Asso-
ciació de la Gent Gran de 
Montbui Joan Compte com 
el responsable de la Fundació 
Sòciosanitària Sant Josep Lluís 
Pujol Martínez van remarcar 
la importància d’aquest nou 
espai, i van convidar les perso-
nes grans de Montbui a fer-se’l 
seu. Pujol va destacar que “hi 
haurà personal del Centre de 
Dia que vetllarà pel correcte 
ús d’aquests elements lúdics 
en l’horari d’obertura a la po-
blació en general”. De la seva 
banda, l’Alcalde de Montbui, 
Teo Romero va remarcar que 
“posem en marxa aquest espai 
lúdic que estarà obert a tot el 
poble de Montbui, especial-
ment perquè la gent gran pu-
gui fer exercici suau”. L’Alcalde 
va recordar que “en aquest es-
pai on som avui, hi havia estat 
primerament una escola, més 
tard el pati d’una llar d’infants, 
però amb el descens de la na-

Montbui estrena, al centre de dia, 
el nou espai d’elements lúdics 
per a la gent gran MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra ha encetat enceta un 
nou curs amb nombro-

ses activitats de dinamització 
cultural i de foment de la lec-
tura.
El dissabte 6 d’octubre, a par-
tir de les 12 del migdia, s’or-
ganitzarà una nova sessió de 
“L’hora del conte”, amb “Con-
tes a dojo”. Aquesta activitat 
anirà a càrrec de “L’Ós Man-
drós”. 
Del 8 al 20 d’octubre es podrá 
veure a la mateixa Biblioteca 
una “Mostra de literatura es-
pecialitzada sobre salut men-
tal”. Es tracta d’una mostra 
de documents que prenenen 
sensibilitzar al públic sobre 
la nostra forma de veure les 
malalties mentals. Aques-
ta activitat es du a terme en 
commemoració del 10 d’octu-
bre, Dia Mundial de la Salut 
Mental.
El dimecres 10 d’octubre s’or-
ganitzarà una nova trobada 
del “Club de Lectura Nucli 
Urbà”. En aquesta ocasió es 
repassarà el llibre “Dona i 
cadira”, de Pilar Duocastella, 
amb motiu del Dia Mundial 
de la Salut Mental.
Del 15 al 20 d’octubre es po-

drà veure a Mont-Àgora la 
mostra “La Nova Cançó: un 
crit de llibertat col·lectiva”. 
Activitat inclosa dins el Cor-
rellengua 2018 que inclou els 
fets més rellevants i princi-
pals efemèrides del fenomen 
de la “Nova Cançó”.
El dijous 18 d’octubre tin-
drà lloc la primera trobada 
d’aquesta temporada del Club 
Manga Jove. Activitat condu-
ïda per Dani Rio, especialista 
en còmics. S’analitzarà “Jojo’s: 
bizarre adventure”. Per a joves 
a partir de 12 anys.
I el dissabte 20 d’octubre al 
matí s’organitzarà a la Biblio-
teca Mont-Àgora un divertit 
Taller Infantil: “Cotxes-safari 
amb motor elèctric”. L’activi-
tat anirà a càrrec de “El Ta-
ller”. I va especialmente adre-
çada a nens i nenes a partir de 
set anys. 
Finalitzaran les activitats 
d’octubre organitzades per la 
Biblioteca, amb un nou Club 
de Lectura Nucli Antic, que 
es celebrarà el divendres 26 
d’octubre a dos quarts de qua-
tre de la tarda. Per participar 
caldrà haver llegit el llibre 
“Egosurfing”, de Llucia Ra-
mis. L’activitat estarà conduï-
da per Maria Enrich i es farà a 
l’Ateneu del Nucli Antic.  

Octubre amb moltes 
activitats a Mont-Àgora

talitat les necessitats han anat 
canviant i el que tenim i el que 
necessitàvem era un Centre de 
Dia ampliat. Vam passar de 
25 a 35 places gràcies a l’espai 
de l’antiga llar d’infants. I te-
nim una llista d’espera de 40 
persones, la seva majoria de 
Montbui. Aquest nou espai lú-
dic és una millora important”. 
Teo Romero va agrair la “gran 
tasca que està fent la Fundació 
Sòciosanitària Sant Josep i les 
professionals que diàriament 
atenen els nostres avis” i va re-
cordar que 
“per a nosaltres la gent gran és 
prioritària. Entenem que com 
a comunitat hem d’estar agra-
ïts a la tasca que heu realitzat 
i que continueu fent. El valor 
de la Gent Gran és el valor de 
l’esforç, el valor de l’experièn-
cia. Cal respectar i agrair a les 
nostres persones grans per tot 
el que ens heu donat”.
Va finalitzar l’acte amb una 
xocolatada per a tots els assis-
tents, realitzada per membres 
de la Comissió de Festes del 
Nucli Urbà.

MONTBUI / LA VEU 

Dilluns passat al migdia va 
tenir lloc a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament de Montbui 
l’acte de pressa de posessió 
del sergent de de la Policia 
Local de Montbui, José An-
drés González, guanyador 

del concurs-oposició selec-
tiu realitzat durant el pas-
sat mes de setembre. L’acte 
va anar a càrrec de l’Alcalde 
Teo Romero. Cal destacar 
que José Andrés González 
és el màxim responsable del 
cos policial montbuienc des 
de 2011. 

Pressa de possessió del 
sergent de la policia local, 
José Andrés González

MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat dilluns 
començaven els cur-
sets i tallers de tardor 

que s’organitzen des de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Montbui. Finalment, i després 
del període inicial d’inscripci-
ons han començat els cursos 
de Pilates (dilluns i dimecres 
de 15.30 a 16.30 hores), el d’an-
glès nivell III (dilluns de 19 a 21 

hores), el de moviment lúdic 
(dimarts de 18 a 19.30 hores), 
el curs de labors (dimecres de 
16.00 a 17.30 hores), el d’alfabe-
tització (dimarts de 11 a 12.30 
hores), el de Ioga al Nucli Antic 
(els dijous de 17.00 a 18.00 ho-
res) i el de country avançat (di-
mecres de 21.30 a 22.30 hores).
Cursos en els quals s’allarga el 
termini d’inscripció
Tenint en compte que hi ha per-
sones inscrites, però que no s’ha 
arribat encara al nombre mí-

nim per garantir la realització 
del curs, des de la Regidoria de 
Cultura s’ha decidit prorrogar 
durant 15 dies el termini d’ins-
cripció per als cursos d’anglès 
bàsic (es faria els dimarts de 
19 a 20.30 hores), el de tallers 
artístics (seria els dimarts de 
19.30 a 20.30), el de gimnàs-
tica al Nucli Antic (dijous de 
20 a 21 hores), el de country 
inicial (divendres de 21.30 a 
22.30 hores) i el de zumba (di-
marts de 9.30 a 10.30 hores). 

Comencen els cursets 
i tallers de tardor
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui clourà diu-
menge, amb el tradi-
cional dels Avis i les 

Àvies de Montbui, la 27a “Set-
mana de la Gent Gran”. El dinar, 
un acte força solemne i de re-
trobament per a la gent gran del 
municipi, serà enguany del tot 
especial amb una commemora-
ció rodona com són les “Noces 
d’Argent” d’aquesta celebració. 
Des del passat 27 de setembre i 
fins el diumenge 7 d’octubre els 
avis i àvies són protagonistes a 
Montbui amb un seguit d’acti-
vitats que estan gaudint i cele-
brant.
Avui divendres tindrà lloc una 
visita als locals parroquials de 
Montbui, en commemoració 
dels 50 anys de la Parròquia de 
Sant Maure. Conduirà aquesta 
activitat el mossèn montbuienc 
Josep Maria Pujol. Aquest ma-
teix 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 tindrà lloc una “Ti-
rada popular de bitlles”, que 

començarà a les onze del matí i 
que es durà a terme als Jardins 
de l’Ajuntament.
I el diumenge 7 d’octubre s’orga-
nitzarà una missa en honor de 
tots els avis i àvies del municipi, 
la qual començarà a les 11 del 
matí i s’oficiarà a la parròquia 
de Sant Maure. D’altra banda, a 
partir de les dues de la tarda co-
mençarà 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 re-
tre homenatge els avis i àvies 
del municipi. Com és habitual, 
es realitzarà l’homenatge “No-
ces d’Or” a aquelles parelles del 
municipi que compleixen 50 
anys de matrimoni o de convi-
vència. Enguany hi haurà cinc 
parelles homenatjades. Per 
cloure la jornada, gran ball amb 
la música de Bartomeu i la veu 
de la vilanovina Sheila Grados. 
Finalitzarà la 27ª Setmana de 
la Gent Gran el dilluns 8 d’oc-
tubre, amb una xerrada de salut 
que s’organitzarà a la sala petita 
de Mont-Àgora, on professio-
nals del CAP montbuienc par-
laran sobre “La grip”.

Acaba la Setmana de la 
gent gran de Montbui

ANOIA / LA VEU 

Entre els molts actes 
que es van fer el cap 
de setmana a l’Anoia, 

un dels destacats és la pinta-
da d’un mural gegant al Parc 
Sant Procopi de La Pobla de 
Claramunt. Sota la direcció 
de l’artista igualadí Jordi Sa-
nahuja, es va pintar aquest 
mural en què una gran quan-
titat de braços estan aguan-
tant una de les urnes del 
referèndum. El mural està 
acompanyat d’un fragment 
d’un poema de Miquel Martí 
i Pol.
També a l’Espelt, i a la façana 
posterior del Centre -lloc on 
es va realitzar les votacions 
ara fa un any-, dissabte es 
va pintar un mural comme-
moratiu de l’1 d’Octubre de 
2017. En aquesta ocasió unes 
urnes convertides en vaixells 
ens menen cap a la indepen-
dència. El mural es va pintar 
col.lectivament entre els ve-
ïns del municipi dirigits per 
la Bet Farrés.

Murals commemoratius de l’1 
d’Octubre a la Pobla i a l’Espelt

GRUES SUAREZ I SOLER
necessita

XÒFER C+CE
Es valorarà 

CARNET GRUISTA

comercial@grues-suarezisoler.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Centre d’Innovació 
Anoia va acollir aques-
ta setmana un curs 

presencial d’Experts en Dret 
Penal Operatiu adreçat als 
agents dels diferents cossos 
de seguretat. Gairebé un cen-
tenar d’agents de seguretat, 
tant de Catalunya com de la 
resta del país,  van participar 
en aquesta formació que es va 
allargar durant tota la jorna-
da, de 9 a 19 h.
Agents de la Policia Local, 
Policia Nacional, Guàrdia Ci-
vil i Mossos d’Esquadra van 
participar en un curs de Dret 
Penal Operatiu organitzat 
per Netpol Instituto Superior 
de Seguridad Pública que va 
impartir un subinspector de 
la Policia Nacional destinat a 
Madrid. Durant la jornada es 
van oferir eines i recursos re-
lacionats amb la identificació 
dels delictes, la seva tipifica-
ció i les possibles actuacions 
policials. Alguns dels temes 
que es van tractar van ser 
l’ocupació de béns immobles 
o el tràfic d’estupefaents.

Després d’aquesta formació, 
la Netpol farà un examen on-
line als agents participants 
per certificar l’adquisició dels 
coneixements.
La regidora de Seguretat Ciu-
tadana de Vilanova del Camí, 
Imma González, va ser l’en-
carregada d’obrir aquesta jor-
nada a la qual hi van partici-
par pràcticament la totalitat 
dels agents de la Policia Local 
del municipi. González apos-
ta per la formació dels agents 
locals i per això el curs ha es-
tat gratuït per als policies vi-

Prop d’un centenar d’agents dels 
cossos de seguretat es formen en dret 
penal a Vilanova del Camí 

lanovins.
Netpol, a través de les xarxes 
socials, ha fet públic l’agraï-
ment a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí que ha cedit 
les instal·lacions del Centre 
d’Innovació per fer el curs. 
També han fet una menció 
especial a la regidora Imma 
González de qui han desta-
cat una frase de la seva inter-
venció: “Una policia formada 
no serveix només per créixer 
com a treballadors sinó per 
oferir el millor de vosaltres 
mateixos de cara al ciutadà”

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La setmana passada es 
va instal·lar a Can Pa-
passeit una plataforma 

pujaescales per fer accessible 
l’escenari a persones amb mo-
bilitat reduïda. La plataforma 
s’ha instal·lat a les escales in-
teriors que comuniquen l’es-
pai dels vestidors amb l’esce-
nari.
La regidora de Cultura, Imma 
González, fa mesos que tre-
balla en aquest projecte amb 
l’objectiu de cercar solucions 
que facilitin i assegurin  l’ac-
cessibilitat a les persones amb 
mobilitat reduïda o amb al-

guna discapacitat.
“Des de Cultura, diu Imma 
González, hem volgut inver-
tir per eliminar les barreres 
arquitectòniques que tenia 
Can Papasseit. D’aquesta ma-
nera, assegurem un accés cò-
mode a l’escenari i a l’espai de 
les grades petites, no només a 
la ciutadania sinó als artistes 
que tinguin alguna necessitat 
especial”.
Després de demanar diferents 
pressupostos i informes tèc-
nics, la compra de la platafor-
ma es va adjudicar a l’empresa 
gironina Válida Solutions SL 
per un import de 6.656 €, IVA 
exclòs.

S’instal·la una plataforma 
pujaescales a l’escenari de 
Can Papasseit 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha convo-
cat una nova edició dels 

ajuts econòmics per a estudi-
ants universitaris, estudis de 
formació professional de grau 
mig i superior i també de mú-
sica i dansa.
L’Ajuntament tornarà a desti-
nar una partida de 35.000 €. 
Les ajudes que s’atorguen als 
estudiants oscil·len entre els 
300 i 600 euros i es valoren te-
nint en compte, per exemple, 
la distància entre el domicili 
de l’alumne i el centre escolar 
i el nivell de renda de la unitat 
familiar. Una de les novetats 
d’enguany és que els barems 

per valorar les sol·licituds són 
igual per a tots els estudiants, 
independentment del grau o 
del nivell.
Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins el proper 30 d’octu-
bre al Registre de l’Ajuntament 
i s’han d’acompanyar de dife-
rents documents que podeu 
consultar a l’anunci i també 
a la instància que trobareu al 
web www.vilanovadelcami.
cat.
Aquesta línia de subvencions 
per al transport dels estudi-
ants s’impulsen des de la regi-
doria d’Educació, encapçalada 
per Eva Vadillo. L’any passat es 
van beneficiar d’aquests ajuts 
93 estudiants, 13 més que en 
l’edició del 2016.

Nova convocatòria 
d’ajuts per al transport 
universitari, de grau o 
artístic

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana s’han 
obert les inscripcions 
als cursos i tallers de 

l’àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. 
Informàtica, pintura i dibuix, 
anglès i català són les propostes 
que es poden cursar aquest any, 
de l’octubre al juny.
En el curs d’informàtica d’obren 
dos grups: un els dimarts i un 
altre el dijous de sis a dos quarts 
de vuit del vespre. Les places 
són limitades i cal fer una prova 
de nivell abans de formalitzar la 
inscripció. El preu del curs és de 
36 € al trimestre.
Una altra proposta és el curs de 
pintura i dibuix que es farà els 
dimecres de 18 a 20 h. El preu 
també és de 36 € al trimestre i 
el material anirà a càrrec dels 
alumnes. Així mateix s’ofereix 
un curs d’anglès amb dos ni-
vells: un pre-intermediate i un 
altre d’Intermediate. Les classes, 
en ambdós casos, es faran els di-

marts i dijous de 20:15 a 21:45 
h. En aquest cas també és neces-
sària la prova de nivell. El preu 
del curs d’anglès és de 50 € al 
trimestre, tot i que es contempla 
una bonificació de 5 € per a les 
persones que es troben a l’atur.
Les propostes de l’àrea de 
Cultura es complementen 
amb un curs de català que es 
farà dimarts i dijous de 19 a 
20 h. El preu del curs és de 15 
€ i també s’ofereix una bonifi-
cació de 5 € per a persones en 
situació d’atur.

Des de l’àrea de Cultura es re-
serven el dret de cancel·lar els 
cursos que no tinguin un mí-
nim de 10 persones. Les ins-
cripcions es poden fer fins el 
proper 8 d’octubre, de vuit del 
matí a tres de la tarda, a l’àrea 
de Cultura, al carrer President 
Companys 1, 2n pis. També al 
telèfon: 938054411 extensió 4 o 
per correu electrònic: cultura@
vilanovadelcami.cat. 
El pagament es farà de manera 
trimestral a través de domicili-
ació bancària.

Inscripcions als cursos d’informàtica, 
pintura i dibuix, anglès i català
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les Festes Culturals, que 
es van iniciar a principi 
de setembre, continuen 

a la Pobla de Claramunt. El 
diumenge 7 d’octubre es por-
taran a terme dues propostes: 
la inauguració de l’exposició 
dels alumnes de l’Escola de 
Pintura del municipi i una 
cantada de la Coral La Lira, 
inclosa dins dels actes del 
Correllengua i de la celebra-
ció del centenari de l’entitat. 
La mostra, que porta per títol 
“Pintura: idees pintades”, s’in-
augurarà a la 1 del migdia a 
la Sala Municipal. Es podran 
veure les obres de deu alum-
nes de l’Escola de Pintura lo-
cal, sota el mestratge de la po-
blatana Pilar Gil, que seran: 
Leonor García, Roser Chiva, 
Eulàlia Gibert, Maria Teresa 
Brugués, Angelina Solé, Rosa 
Romeu, Rosa Sabaté, Mont-
serrat Riba, Pepita Argelich 
i Salvador Rico. La col·lec-
ció pictòrica es podrà visitar 

fins al dissabte 20 d’octubre. 
L’horari d’obertura serà de di-
marts a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre. 
El mateix diumenge, a les 6 
de la tarda a la plaça dels Vi-
vencs, la coral La Lira oferi-
rà una cantada, inclosa dins 
dels actes de commemoració 
del centenari del naixement 
de l’entitat. Aquesta actuació 
també formarà part del Cor-
rellengua 2018, que enguany  
està dedicat al moviment de 

Pintura i música coral, properes 
propostes de les Festes Culturals

la Nova Cançó. 
Les Festes Culturals, orga-
nitzades per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament, 
s’allargaran fins al mes de no-
vembre. Les propostes que 
s’han programat són: la re-
presentació l’obra de teatre 
infantil El petit príncep, l’ex-
posició d’escultures elabora-
des amb cuir de Núria Clotet 
i la cantada central del cente-
nari de la Coral La Lira, amb 
el títol “Història d’una coral”.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La plaça de l’Ajuntament 
va aplegar, el diumenge 
30 de setembre al mig-

dia, més de 130 persones en 
una arrossada popular. L’acti-
vitat la va organitzar l’Associa-
ció per a l’Oci de la Gent Gran 
i va comptar amb la col·labo-
ració de la regidoria de Benes-
tar Social de l’Ajuntament. A 
més del dinar, hi va haver un 
bingo i un ball, que va tancar 
la jornada.
Va fer un dia esplèndid que 
convidava a compartir un di-
nar a l’aire lliure. La majoria 
dels assistents eren del muni-
cipi, tot i que també n’hi havia 
de localitats veïnes. Quan pas-
saven uns quants minuts de 
les 2 del migdia, la paella ja es-
tava a punt. De cuinar-la se’n 
va encarregar la Paella Mòbil, 
d’Igualada, i va sortir boníssi-
ma. L’àpat va consistir en una 
amanida, un plat d’arròs, gelat 
i cafè o tallat.
Després de dinar, i com a no-
vetat d’enguany, hi va haver 
un bingo. Es van cantar tres 
bingos que li van tocar a: Ma-

ria Soteras, Maria Jorba i José 
Manuel Ruiz. Els regals dels 
dos primers van ser unes pa-
neres i el tercer, que era espe-
cial, un pernil. Els obsequis 
de les línies van ser caixes de 
galetes i el darrer llibre gua-
nyador del Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems, cedit per 
l’Ajuntament. La resta de re-
gals eren obsequi de l’entitat 
organitzadora.
Cap a les 6 de la tarda, a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal, va 

Bona participació a l’arrossada de 
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran

començar el ball amb el grup 
Som-hi Band. Més d’un cen-
tenar de persones van ballar 
els ritmes d’aquesta formació. 
A la mitja part, es va sortejar 
una panera que li va tocar a 
la Mari Pérez. La festa es va 
acabar cap a les 9 del vespre. A 
la jornada es va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Santi 
Broch; la regidora de Benestar 
Social, Carme Vallès, i mem-
bres de la junta de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, a 

través del Cau Jove, ja ha tret 
al carrer la programació de 
tardor-hivern. Durant els me-
sos d’octubre, novembre i de-
sembre el jovent poblatà podrà 
gaudir de diversos tallers, cam-
pionats i sortides.
Pel que fa als tallers, n’hi hau-
rà de manualitats i de cuina. 
Quant als primers, se’n farà un 
per elaborar una catifa amb 
pom poms, els dijous 18 i 25 
d’octubre, i un altre per confec-
cionar tapissos de paret, els di-
jous 15 i 22 de novembre. L’ho-
rari serà d’1/4 de 6 a les 7 de la 
tarda. Es podran apuntar un 
màxim de deu persones a cada 
taller i el preu serà d’1 euro per 
a cada activitat. 
Pel que fa a l’oferta de cuina, el 
dimarts 30 d’octubre es farà un 
taller de panellets; el dijous 22 
de novembre, un d’elaboració 
de pizzetes, i el dijous 13 de de-
sembre, un de fer torrons. Les 

tres activitats es faran a partir 
d’1/4 de 6 de la tarda i seran 
gratuïtes. Amb motiu de Ha-
lloween, el dimecres 31 d’octu-
bre a partir de les 5 de la tarda 
es farà un taller de maquillatge. 
El preu serà d’1 euro i les pla-
ces estaran limitades a 15 per-
sones.
Quant a les sortides, per al 
dissabte 27 d’octubre se n’ha 
previst una a Port Aventura i 
el diumenge 16 de setembre, a 
l’emissió televisiva del progra-
ma de La Marató. Pel que fa 
als campionats, del 10 al 22 de 
desembre se’n disputarà un de 
Fifa 2019. I per al mes de de-
sembre també és previst portar 
a terme uns tallers de decora-
cions nadalenques, del 3 al 21, 
i la festa de l’amic invisible, el 
divendres 21.

Nova programació del 
Cau Jove de la Pobla

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha tret a licitació la ges-
tió i explotació del bar 

del Poliesportiu Mestre Vila 
Vell, les persones interessades 
tenen temps fins el dilluns 15 
d’octubre per fer arribar les 
seves sol·licituds a l’Ajunta-
ment. 
La regulació de la concessió 
administrativa per a la ges-
tió i explotació del servei bar 
contempla també l’execució 
dels treballs necessaris per a 

finalitzar el tancament i ha-
bilitació operativa de l’espai. 
Així s’explica en el el plec de 
prescripcions tècniques que 
pot consultar-se a la web 
www.odena.cat al perfil del 
contractant, juntament amb 
tota la resta d’informació.
La durada de la concessió del 
servei bar es fixa en 6 anys 
–sense perjudici de l’opera-
tiva possible de dues pròr-
rogues anuals, sense que en 
cap cas el total de temps de 
vigència de la concessió pu-
gui superar el 8 anys.

Òdena treu a licitació la 
gestió i explotació del bar 
del Poliesportiu 
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PIERA / LA VEU 

Abaraka bake, dones 
de Gàmbia
Amb aquest títol 

s’inaugura avui divendres a les 
19h una exposició a la bibliote-
ca de Piera al voltant de les do-
nes de Jirong a Gàmbia a càrrec 
de la Fundació Kalilu Jammeh 
i la col·laboració de Lourdes 

qualitat de vida?” el dimecres 
10 d’octubre a les 19h a la Bibli-
oteca de Piera ens plantejarem 
una conversa amb els assistents 
on abordarem nocions bàsi-
ques d’economia domèstica 
que ens permetin portar un 
millor control de la nostra eco-
nomia i compartirem diverses 
estratègies d’estalvi que alhora 
apostin per un model de con-
sum més responsable i no va-
gin en detriment de la nostra 
qualitat de vida. L’acció és pro-
moguda pel Servei de Suport 
a les Polítiques de Consum de 
la Diputació de Barcelona a 
càrrec d’Opcions en col·labo-
ració amb Nusos Cooperativa 
i està organitzada per la Regi-
doria d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera.  

Obrim inscripcions a un nou 
Debat a bat
El dimecres 10 d’octubre 
s’obren les inscripcions al pro-
grama juvenil de foment lector 
Debat a Bat. És aquesta ja la 6a 
proposta que es presenta a la 
biblioteca pierenca en el marc 
d’aquesta iniciativa a càrrec de 
la Gerència de Serveis de Bibli-
oteques de la Diputació de Bar-
celona, qui posa a disposició 
de les biblioteques de la XBM 
el projecte, amb l’objectiu de 
facilitar a les biblioteques de la 
Xarxa més compromeses amb 
el treball amb els joves de 12 a 
16 anys (1r a 4t d’ESO) la im-
plementació d’un nou format 
d’activitat que a través dels àl-
bums il•lustrats, art, literatura i 
filosofia es donen la mà.
El Bat, que es durà a terme el 
proper dimecres 24 d’octubre a 
les 18h, porta per títol Somni 
o desig. Els joves a través de la 
descoberta d’àlbums il·lustrats 
i guiats en tot moment, refle-
xionaran sobre el concepte de 
desig com a força motriu sobre 
la qual se sosté la vida i ens fa 
sortir al món a partir de trobar 
respostes a preguntes com: És 
el mateix somiar que desitjar? 
Els desitjos s’aconsegueixen 
gràcies a l’atzar? Els somnis es 
desitgen o els desitjos es somi-
en? La participació és gratuïta.

Properes activitats a la 
Biblioteca de Piera

Almenara Madrid. 
Àfrica és nom de continent i 
també nom de dona. Dones 
com l’Aisatou, l’Amaie, la Ma-
riama, la Fatou, la Binta, l’Awa, 
la Musu.... totes elles dones for-
tes, amb el pes de la feina i la 
responsabilitat i poc reconegu-
des. Quan hom pensa en Àfri-
ca s’imagina paisatges, postes 
de sol, fauna salvatge, infants... 
però molt poques vegades es 
visualitza la imatge d’una dona. 
És per això que la mostra foto-
gràfica ret homenatge a aques-
tes dones, particularment a 
les dones de Jirong (Gàmbia), 
mostrant el seu dia a dia, els 
seus costums i la seva manera 
de fer a través dels quals ens 
trameten valors ja quasi obli-
dats. 
Abaraka Bake significa moltes 
gràcies. Gràcies a l’hospitalitat 
d’aquestes dones ha estat pos-
sible aquesta exposició gràfica 
que es podrà visitar fins a finals 
de mes. 
Paral·lelament i a l’àrea infan-
til l’Omar El Yousfi presenta 
El meu món, uns selecció de 
dibuixos del gènere del còmic 
que li han inspirat personatges 
del manga.

L’art de repartir el pastís
A partir de la pregunta verte-
bradora “Com reduir despe-
ses i alhora millorar la nostra 

PIERA / LA VEU 

Dilluns 1 d’octubre, la 
vila es va reunir per 
commemorar els 

fets de l’1 d’Octubre de 2017, 
quan es van produir multitu-
dinàries mobilitzacions arreu 
de Catalunya per defensar les 
urnes durant la celebració del 
referèndum d’autodetermi-
nació de Catalunya. Els actes 
van començar a les 9 hores 
amb la lectura per part dels 
representants municipals del 
manifest ‘Compromís amb la 
República Catalana’ davant 
de l’Ajuntament.
La commemoració va conti-
nuar a la tarda. A les 19 ho-
res, a la sala gran del Casal, 
plena de gom a gom, es va 
posar una urna perquè tot-
hom pogués dipositar els seus 
desitjos. També es va presen-
tar una exposició fotogràfica 
amb imatges i records de la 
jornada i es van projectar re-

portatges documentals amb 
imatges genèriques de l’1-O i 
sobre com es va viure l’1 d’oc-
tubre a Piera, filmat per Piera 
TV.
A continuació, es va desta-
par la placa commemorativa 
que s’ha instal·lat a la façana 
del Casal per a Joves i Grans, 
i on es pot llegir: “En aques-
ta plaça el poble de Piera va 

Piera recorda l’1 d’Octubre

defensar les urnes perquè po-
guéssim votar el referèndum 
d’autodeterminació l’1 d’oc-
tubre de 2017. Que només els 
petons ens tapin la boca”.
Per acabar, diversos músics 
de la Banda-Orquestra de Pi-
era van interpretar l’himne 
dels Segadors i es va repartir 
coca i cava entre les persones 
assistents al pati del Casal.

PIERA / LA VEU 

El Departament de Jo-
ventut de Piera apos-
ta per la metodologia 

“Fem Tec”. Es tracta d’un re-
curs que ofereix l’oficina del 
Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu de fo-
mentar l’emprenedoria juvenil 
com actitud de vida al carrer o 
a classe. Aquesta metodologia 
es basa a aprendre jugant mit-
jançant activitats dinàmiques i 

jocs que donen una visió més 
amena dels continguts. De fet, 
els joves participen en el seu 
aprenentatge, de forma indivi-
dual i en grup, i ho fan experi-
mentant, descobrint i activant 
les seves emocions, actituds 
que els ajuden a implicar-se 
més i aprendre de forma més 
propera.
El passat dijous 27 de setem-
bre es va provar aquesta meto-
dologia amb nou professionals 
entre els quals hi havia do-

cents de l’institut Guinovarda 
i de l’EA Apiària i la regidora 
de Joventut, així com les tècni-
ques del PIDCES, de joventut 
i d’ensenyament. La previsió 
és, pròximament, fer un taller 
destinat al jovent.
Piera és el primer municipi de 
l’Anoia que aposta per aplicar 
aquesta metodologia a les au-
les i al carrer. La intenció és 
que el “Fem Tec” es pugui fer 
arribar a altres pobles de la co-
marca

Fomentant l’emprenedoria entre els joves

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament i el cen-
tre educatiu han volgut 
agrair la seva feina a la 

Carme Àlvarez que es jubila 
després de 35 anys de dedica-
ció als infants
Aquest setembre s’ha jubilat 
la Carme Àlvarez, després de 
35 anys dedicats a la docència, 
dels quals 30 els ha passat com 
a mestra i directora de l’escola 
Herois del Bruc. Des de l’Ajun-
tament han volgut agrair-li la 
seva dedicació i estima a l’esco-
la així com la feina que ha dut a 
terme amb l’únic objectiu que 
els infants aprenguin i creixin 
com a persones.
Des del propi centre educatiu 

també han volgut mostrar-li 
el seu agraïment pel paper 
tan important que ha tingut a 
l’escola atès que han compar-
tit amb ella moments com la 
transformació del centre, la 
consolidació del claustre i la 
creació d’una línia d’escola in-
novadora, inclusiva, que im-

plementa les noves tecnologies 
i acompanya els infants en els 
seus processos d’aprenentatge.
Tant els representants del 
consistori com els seus propis 
companys han aprofitat l’ocasió 
per a desitjar-li molta sort i que 
gaudeixi d’aquesta nova etapa 
que inicia.

Reconeixement a la directora 
de l’escola Herois del Bruc
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PIERA / LA VEU 

Ca n’Aguilera, al terme 
municipal de Piera, va 
ser notícia el dia 17 de 

setembre perquè una briga-
da ultra, amb la cara tapada, 
va entrar de nit al poble i va 
endur-se l’estelada gegant –la 
més gran de l’Anoia- instal·la-
da pels veïns el dia de la Di-
ada, i un llaç groc també de 
gran format. El portal d’ul-
tradreta “Dolça Catalunya” 
va penjar un vídeo de l’acció. 
Dies després, el 30 de setem-
bre, van tornar-hi per tallar el 
màstil que aguantava l’este-
lada. Des de feia 13 anys que 
els veïns de Ca n’Aguilera or-
ganitzaven per la Diada una 
pujada de bandera a la mun-
tanya, una cantada dels Se-
gadors i un esmorzar de ger-
manor i mai no havia tingut 
represàlies, fins aquest any.
Els veïns han respost massi-
vament a l’atac amb la cam-
panya “Per cada una que ens 
prenguin en posarem cent!”, i 
aquest dilluns 1 d’octubre van 

instal·lar a la muntanya en un 
lloc visible des del poble un 
llaç groc de 50x50 metres, i en 
pràcticament tots els balcons 
–un 95% dels habitatges- hi 
van penjar un domàs reivin-
dicant la llibertat dels presos 
polítics: cent domassos en to-
tal. A més, els veïns ja han en-
carregat un nou màstil i així 
que estigui instal·lat tornaran 
a col·locar-hi l’estelada més 
gran de l’Anoia, tot sufragat 
amb donatius de particulars.
Ca n’Aguilera té 172 habitants 
i compta amb una ric teixit 
associatiu, amb una associa-
ció de veïns formada per 190 
persones (inclou residents de 
cap de setmana), un Casal, 
un teatre i un grup de tea-
tre amateur centenari, a més 
d’una empresa de fruits secs 
coneguda internacionalment, 

Ca n’Aguilera respon massivament a l’atac ultra amb un llaç groc 
gegant, els balcons plens de domassos i restituint l’estelada robada

S’engega la campanya 
“Per cada una que ens 
prenguin en posarem 

cent!” i es converteix en 
el poble amb més do-

massos als balcons: un 
95% de les cases

Una brigada d’ultres 
amb la cara tapada va 
robar de nit l’estelada 
més gran de l’Anoia

una empresària de fabricació 
artesanal d’espardenyes i un 
prestigiós pintor que també 
s’han sumat a la campanya. 
La presidenta de l´Associa-
ció de veïns de Ca n´Aguile-
ra i l’impulsor de la festa de 
l´11 de setembre no volen 
sortir als mitjans per reflec-

tir que “això és fruit del tre-
ball d’equip d’un poble unit 
que estima Catalunya, s’alça 
davant la injustícia i en pau 
clama llibertat d’expressió i 
llibertat pels presos polítics”, i 
es mostren decidits a impedir 
que els ultres els trepitgin els 
drets fonamentals.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Sant Martí de Tous ja pot 
connectar-se a Internet 
a través de fibra òpti-

ca gràcies al desplegament 
que Iguana ha fet al municipi 
anoienc. D’aquesta manera, 
Iguana resolt una llarga rei-
vindicació dels Touencs que, 
fins ara, tenien greus man-
cances de connexió a Inter-
net. Iguana ja ha començat a 
tramitar les primeres altes i 
ja s’estan fent les primers ins-
tal·lacions i connexions d’em-
preses i particulars a la xarxa 
de fibra òptica que l’operador 
local ha desplegat. Iguana 
ofereix als particulars velo-
citats de 1000/300 Mbps i de 
100/10 Mbps, que es poden 
combinar amb telefonia fixa 
i/o mòbil.
Tous és una de les zones blan-
ques on Iguana ha fet arribar 
la seva pròpia xarxa de fibra 
òptica aquest any. Aquest 
desplegament està finançat 
amb fons propis de l’operador 
anoienc i amb fons FEDER 
(Fons Europeu de Desen-

volupament Regional) de la 
Unió Europea. El projecte de 
desplegament de zones blan-
ques té com a objectiu fer 
arribar connexió a Internet 
d’alta qualitat a indrets on hi 
ha greus dèficits de connec-
tivitat, com és el cas de Sant 
Martí de Tous.

Reunió informativa
El proper dia 11 d’octubre 
a les 20 hores representants 
d’Iguana han convocat una 
reunió informativa al Casal 
de Tous per tal de poder re-
soldre tots aquells dubtes que 
tinguin els veïns de la pobla-
ció sobre el desplegament de 
la fibra òptica.
Iguana és un operador de te-
lecomunicacions amb seus 
a Igualada i a Masquefa que 
desplega la seva pròpia xar-
xa de fibra òptica i de radi-
oenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil i 
telefonia fixa tant a empre-
ses com a particulars. Aquest 
any 2018 Iguana ha finalitzat 
el desplegament de la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 

a Igualada deixant en cober-
tura als 20.000 immobles de 
la capital de l’Anoia, de Jorba 
(nucli urbà, Sant Genís, Pla 
de Torruella i Ca la Minga), 

Sant Martí de Tous ja compta amb connexió a 
Internet per fibra òptica gràcies a Iguana

La Mallola i Tous, i segueix 
fent arribar la seva fibra òp-
tica a Masquefa on ja hi ha 
més del 43% del municipi en 
cobertura. 

PIERA / LA VEU 

La Coral Xicoira obre inscrip-
cions el mes d’octubre per a 
tothom qui vulgui formar part 
d’aquesta coral pierenca amb 
més de vint anys de trajectòria 
a la nostra vila
La Coral Xicoira de Piera està 
a punt d’engegar un nou curs 
i ho fa amb l’ànim d’integrar 
nous nens i nenes per ampli-
ar els grups de cantaires, que 
assagen els dissabtes al matí, 
d’octubre fins a maig, amb 
grups i edats a concretar depe-
nent de les persones inscrites.
La Coral Xicoira fa activitats 
ben diverses i divertides du-
rant el curs, que van des de 
concerts fins a intercanvis o 
estades en cases de colònies. 
El cost anual de la inscripció 
és de 50 euros. Si voleu saber 
més de la Coral Xicoira, us 
podeu adreçar els dissabtes al 
matí al pati de la Moreneta (C/ 
Sant Cristòfol, 30), escriure un 
correu electrònic a coralxicoi-
ra@gmail.com o trucar al 655 
951 180 (Laia Cuadras).

Vols cantar a la 
Coral Xicoira de 
Piera?
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Festes del Pilar

Els balcons de Cal Botines guarnits per a la celebració de les 
festes del Pilar del barri de la Font Vella en una imatge del 
1925. Al mig de la imatge es pot observar la capelleta de la 
Verge.

Autor desconegut. Fons: Família Parés-Marimon.  
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns es va 
inaugurar la plaça 1 
d’Octubre en record 

als esdeveniments que en 
aquest espai van passar ara fa 
un any.
L’acte va començar amb la 
plaça plena de veïns i veïnes 
que van voler recordar l’es-
perit d’il·lusió i incertesa que 
s’hi va viure ara fa just un any. 
Va començar els parlaments 
oficials el regidor d’ERC, Àn-
gel Soteras, qui va acabar la 
seva intervenció recordant 
que quan s’acaben els parla-
ments s’acostuma a dir “Vis-
ca” i que precisament això, 
‘que visqui’ és el millor desig 
que se li pot fer arribar a la 

República. Soteras va parlar 
de transversalitat, de com l’1 
d’Octubre va ser un moment 
que va unir a persones dife-
rents que habitualment no 
coincideixen.
A continuació va intervenir el 
regidor del PdeCAT, Marcel·lí 
Martorell, després de repas-
sar els diferents moments del 
dia 1 va destacar que “a més 
a més de fer Catalunya tam-
bé fèiem Capellades, estàvem 
junts per construir un futur 
millor i crec que aquest és 
l’esperit que hem de mantenir 
d’aquell dia”.
Finalment va intervenir l’Al-
calde de Capellades, Aleix 
Auber, qui també després de 
fer també menció de l’any an-
terior va explicar com “avui 

A Capellades es va inaugurar, dilluns,  
la plaça 1 d’Octubre

hem volgut que aquest espai 
sigui de tots i totes i per això 
hem convidat a participar-hi 
a totes les formacions que es-
tem juntes en aquesta causa. 
Ara el següent pas serà apro-
va-ho per ple i convertir-lo 
oficialment en una plaça de 
tots els capelladins”.
L’acte va acabar destapant 
la placa recordatòria de l’1 
d’Octubre per part dels regi-
dors del consistori i cantant 
Els Segadors entre tots els 
assistents. Acabada la part 
més institucional el nombrós 
públic es va quedar davant 
el monument, tot fent-li fo-
tografies per conservar el re-
cord d’un moment molt sen-
tit, on la ciutadania en va ser 
la principal protagonista.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Capella-
des ha construït un nou pas 
elevat a la Ronda del Cape-
lló. L’objectiu d’aquesta obra 
és reforçar la seguretat en 
aquest tram de vial, per po-

der creuar sortint de l’apar-
cament.
Al llarg de tota la Ronda ja 
hi ha diferents elements ins-
tal·lats amb la voluntat de re-
duir la velocitat dels vehicles 
i augmentar així la seguretat 
dels vianants.

Nou pas elevat a la 
Ronda del Capelló

CAPELLADES / LA VEU 

La sala infantil ha doblat 
el seu espai de DVD 
amb la instal·lació d’un 

gran calaix en el book de pel-
lícules. 
Aquest nou mòdul queda ar-
ran de terra i d’aquesta ma-
nera els més petits tenen a 
la seva mida la possibilitat 
de triar-se personalment el 
DVD que volen veure.
D’altra banda cal recordar 
que ara mateix són obertes 
les inscripcions per apun-
tar-se a un nou taller de Bi-
bliolab. La setmana passada 
es va fer el primer taller, on 

els més petits van aprendre a 
dibuixar en l’espai, sense pa-
per ni boli. En aquesta ocasió 
les sessions -que seran tres- 
estan adreçades als joves, 
de 12 a 16 anys. En aquest 
mateix vessant creatiu, se’ls 
convidarà a a elaborar-se 
una lletra i també a custo-
mitzar la pròpia roba. Aquest 
“Creart”  es farà els dies 9, 10 
i 17 de 6 a 8 del vespre. Cal 
inscriure’s perquè les places 
són limitades.
Finalment, com que aques-
ta és la primera setmana de 
mes, el dimarts s’exposarà el 
lot amb les darreres novetats 
en llibres, acabades d’arribar.

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat aquest 
divendres a l’Alcalde, 

Aleix Auber, i al regidor d’In-
fraestructures tecnològiques, 
Jaume Solé, l’estudi tècnic i 
econòmic per al  desplega-
ment d’infraestructures prò-
pies de telecomunicacions de 
banda ampla a de Capellades.
L’estudi indica les diferents 
infraestructures existents al 
municipi, ja siguin de titu-
laritat municipal o privades, 
realitzades pels actuals ope-
radors de telecomunicacions 
existents a la vila.
Tanmateix es detalla econò-
micament les fases o trams a 
realitzar per al desenvolupa-
ment dins el municipi, que 
aconseguirà l’objectiu final de 
crear una anella principal que 
envolti i interconnecti amb fi-
bra òptica pròpia tots els edi-
ficis municipals.  També, res-
pecte el seu aprofitament, per 
afegir-hi serveis IOT,  com 
poden ser control semafòric, 
d’enllumenat públic, d’aigua, 
accés vianants i de cotxes, 
disponibilitat d’aparcaments, 
o altres.
L’Alcalde i el regidor van 
agrair en nom de tota la cor-
poració el lliurament de l’es-

tudi gratuït realitzat  per la 
Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb el Consor-
ci Localret. El regidor Jaume 
Solé va manifestar que “és im-
prescindible primer conèixer 
les infraestructures actuals 
per després, de forma cohe-
rent i ordenada, realitzar el 
desplegament de les nostres 
pròpies infraestructures de 
telecomunicacions. El docu-
ment és una base de treball 
per introduir en els projectes 
tècnics que es realitzin a les 
actuacions urbanístiques no-
ves o de reforma dels nostres 
carrers, places i voreres.  Una 
xarxa pròpia municipal per-
metrà estalviar en comunica-
cions i la no dependència de 
cap operador”.
La documentació lliurada pot 
ser consultada per qui ho de-
sitgi, presencialment, prèvia 
sol·licitud als serveis tècnics 
municipals.

Capellades enllaçarà 
amb fibra òptica els 
edificis municipals

Millores en el servei de 
DVD a la Biblioteca El 
Safareig

Aquesta és la darrera setmana 
per inscriure’s al curs de prepa-
ració de les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mig.
Les sessions estan adreçades 
a persones que no disposen 
del títol de graduat d’educació 
secundària obligatòria i que 
es volen presentar a la prova 
d’accés per als cicles de forma-
ció professional. Com a mínim 
s’ha de tenir 17 anys.
 Per més informació, adre-
çar-se o trucar al servei d’edu-
cació i joventut de l’Ajunta-
ment de Capellades (Biblioteca 
el Safareig). Tel. 93 801 10 01.

S’acaba el termini 
per inscriure’s al 
curs per les proves 
d’accés als CF de 
grau mig
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns s’ha 
presentat la progra-
mació trimestral oc-

tubre-desembre de la Societat 
La Lliga de Capellades. Amb 
la proposta d’una quarantena 
d’actes ben diversos, els socis 
han rebut a casa el llibret on 
s’hi poden trobar xerrades de 
diferents tipus, cinema, tea-
tre, presentacions de llibres, 
jocs de taula, documentals, 
concerts vermut i un llarg etc.  
L’entitat està receptiva a les 
propostes que fan els associ-
ats i el públic capelladí i per 
aquest motiu com a nova ini-
ciativa comença el taller de 
costura, i una trobada que 
amb el nom de Pren un cafè 
amb la junta de La Lliga, es 
convida tothom a una troba-
da on es podran fer suggeri-
ments, propostes i queixes 
que caldrà tenir presents pel 
futur de l’entitat. Seran els jo-
ves de l’Institut que van rebre 
bones qualificacions els qui 
presentaran els seus treballs 
de recerca, entre altres nove-
tats. 
Per altre banda un bon nom-
bre d’entitats capelladines 
ofereixen les seves propostes 
al Teatre. Així per exemple 

l’espectador podrà gaudir de 
Dansa, Concerts, Teatre, Es-
pectacles Infantils.
Tot això sense oblidar el Cur-
sos habituals a La Lliga com 
ara Ioga, Pilates, Català, Gan-
xet i punt, Escacs, Bridge o 
Anglès.
Actualment a l’entitat s’estan 
executant obres a la cuina per 
tal de millorar els serveis de 
cafeteria i així poder disposar 
de restaurant portat pel nou 
arrendatari de l’espai que fa 
poques setmanes ha comen-

S’ha presentat la nova programació 
trimestral de La Lliga

çat la seva gestió. 
Tota aquesta dinàmica es 
porta a terme gràcies al su-
port de tots els socis i sòcies 
que de manera progressiva 
van augmentant arribant ja a 
dia d’avui a 960. La il·lusió de 
la junta és que ben aviat pu-
guem arribar a un miler. 
Amb l’eslògan Lliga’t a La Lli-
ga! trobareu les portes ben 
obertes d’una entitat que 
d’aquí quinze dies celebrarà 
117 anys de vida. I que sigui 
per molts anys.          

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 6 d’oc-
tubre es realitzarà la 
IV Trobada de Fal-

cons de l’Anoia. En aquesta 
trobada hi participaran les 
quatre colles que hi ha a la 
comarca: Falcons de Piera, 
Falcons de Vallbona d’Anoia, 
Falcons de Capellades i Fal-
cons de Vilanova d’Espoia. 
Enguany els Falcons de Ca-
pellades seran els amfitrions 
de la trobada i estan dispo-
sats a fer una gran festa pels 
carrers més emblemàtics del 
poble. La trobada s’iniciarà a 

dos quarts de dotze del matí a 
la plaça Angel Guimerà amb 
una cercavila. Aquesta recor-
rerà tot el carrer Major fins 
arribar a la plaça Verdaguer 
on es faran tres rondes de fi-
gures a càrrec de les diferents 
colles. Capellades omplirà els 
carrers de cultura popular ca-
talana i defensaran la plaça 
amb les seves millors camises. 
Us convidem a ser partícips 
d’aquesta quarta edició de la 
Trobada de Falcons, ja que 
tan sols un cop a l’any totes 
les colles falconeres de l’Ano-
ia es reuneixen per demostrar 
el seu potencia

IV Trobada de falcons de 
l’Anoia a Capellades

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El Casal de la Gent Gran 
de Vallbona és un ac-
tiu cultural i d’activitat 

permanent al municipi. Mos-
tra d’això és l’activitat que ha 
programat per aquest mes 
d’octubre. 
Bingo, cinema, dinar i sorti-
da cultural, les activitats que 
aquest mes d’octubre s’han 
organitzat des del Casal de la 

Gent Gran de Vallbona.
El Bingo tindrà lloc divendres 
12 d’octubre a les 17,30h al 
local del casal. El diumenge 
21 s’ha programat una sessió 
de cinema amb la pel·lícula 
“Vertigo“ d’Alfred Hitchcock. 
La sessió, oberta a tothom, es 
projectarà a les 18h a la sala 
polivalent. El dimecres 24 tin-
drà lloc una paellada, serà a 
les 2 de la tarda a Cal Saumell 
i és gratuïta per als assistents 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La passada setmana, del 
16 al 23 de setembre, va 
tenir lloc la 33a Setmana 

de la Gent Gran de Vallbona 
d’Anoia. Un any més i al llarg 
de tota la setmana, els seus or-
ganitzadors, el Casal d’Avis de 
Vallbona amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, van programar 
una setmana plena d’activitat.
Els veïns i veïnes del munici-
pi van poder gaudir d’un bon 
ventall d’actes com un concert 
a càrrec de la Coral Ara i Aquí, 
una sessió de bingo, el passi 
de la pel·lícula “El calor de la 
noche”, una sortida cultural a 
Barcelona per visitar el Mercat 
de Sant Antoni, una paellada 

popular, l’exposició “Les Festes 
de la Vellesa a Vallbona als anys 
60” que resta oberta en horari 
d’oficina de l’Ajuntament i del 
Casal, el teatre amb “El florido 
pensil” i finalment el dinar de 
germanor.
El Dinar de la Gent Gran va te-
nir lloc a la Sala Polivalent i com 
ja és tradicional es va homenat-
jar a la gent gran i al matrimo-
ni de més edat que assistien al 
dinar. Així, els reconeixements 
van ser a Joan Bartoli i Rosa 
Bartoli i al matrimoni Andres 
Molina i Glòria Péreza.
Els seus organitzadors, el Casal 
d’Avis de Vallbona amb la col·la-
boració de l’Ajuntament fan un 
balanç molt positiu de la parti-
cipació que ha tingut.

Èxit de participació a la 
Setmana de la Gent Gran 
de Vallbona d’Anoia

Bingo, cinema, dinar i sortida cultural, 
les activitats d’aquest mes d’octubre al 
Casal de Vallbona

de la paella realitzada durant 
la Setmana de la Gent Gran. 
Finalment, el dissabte 27 d’oc-
tubre es realitzarà la sortida a 
Salàs de Pallars (Pallars Jussà) 
per visitar les Botigues Museu.
A més, tots els dijous d’octu-
bre de 10:30h a 12:30h té lloc 
el taller de memòria i man-
dales.
El Casal romandrà obert tots 
els dijous i diumenges de 17h 
a 20h de la tarda.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna ha publicat una 
nova edició de l’agenda 

d’activitats “Enllacuna’t”, que 
recull les activitats que es rea-
litzaran durant els mesos d’oc-
tubre, novembre i desembre al 
municipi. 
En aquesta ocasió recull una 
dotzena de propostes organit-
zades des de les diferents àrees 
municipals i les entitats locals. 
I és que L’“Enllacuna’t” és pos-
sible gràcies al treball conjunt 
entre Ajuntament i les entitats 
locals a les quals l’Ajuntament 
vol agrair molt sincerament la 
seva col·laboració, organitza-

ció i iniciativa de les diferents 
propostes.
La publicació es distribueix 
gratuïtament a tots els domi-
cilis de La Llacuna i  es podrà 
trobar a l’Ajuntament i equi-
pament municipals. També 
es pot consultar a la web de 
l’Ajuntament www.llacuna.cat 

Surt un nou “Enllacuna’t” 
per no perdre’s cap activitat 
d’aquest darrer trimestre

LA LLACUNA / LA VEU 

El Centre Rural d’Activitats 
Baixa Anoia, amb la seva seu a 
La Llacuna, és un entitat sense 
ànim de lucre que vol vetllar 
per l’educació en valors pro-
vinents del món del lleure. Va-
lors com el respecte pel nostre 
territori, per la nostra cultura 

i la nostra gent, la solidaritat, 
el treball en equip, l’empatia, 
etc…
Aquest dissabte inicien el curs 
i faran una reunió informativa 
per explicar algunes de les ac-
tivitats previstes per enguany.
La reunió tindrà lloc dissabte 
6 octubre a les 11h matí a l’es-
corxador de la Llacuna.

Comença el curs 
del CRABA

MIRALLES / LA VEU 

La junta local de l’AE-
CC-Catalunya contra 
el càncer de Santa Ma-

ria de Miralles va fer el pas-
sat mes d’agost el tradicional 
recapte aconseguit un total 
de 1.556,37 euros gràcies a la 
generositat del poble de Mira-
lles i veïns de la Llacuna.
L’acapte va ser possible gràci-

es a l’incansable treball de la 
Junta local que existeix des de 
fa 46 anys i que està formada 
per: Emilia Solé, Celerina Fer-
rer, Cinta Micheli, Concepció 
F. Oller, Pepita Argelich, Ma-
ria Monton i Teresa Soler.
L’AECC ofereix atenció sa-
nitària, psicològica, social, 
atenció a l’infant malalt, vo-
luntariat i tots els serveis són 
gratuïts.

Bon acapte de l’AECC de 
Miralles

ORPÍ / LA VEU 

La Festa Major d’Orpí 
que enguany ha coin-
cidit amb la celebració 

del seu patró Sant Miquel, ha 
estat tot un èxit tant de parti-
cipació com de col·laboració.
Es va engegar el dijous amb el 
cinema a la fresca on hi van 
assistir tant famílies del mu-
nicipi com del municipi veí. 
Tot seguit es va celebrar el II 
concurs de Truites de patates, 
en que s’hi van poder tastar 
16 truites, i que va guanyar la 
Sra.  Teresa Balada, en segon 
i tercer lloc hi van quedar la 
Sra. Pietat Jové i la Laura 
Mercader respectivament.
El divendres va engegar amb 
el tradicional pregó a càrrec 
dels “The Orpí Brothers” que 
van fer riure a la gent del po-
ble com cada any i van obrir 
la gana per al sopar que va ser 
tot seguit i enguany va acollir 
més de 120 persones. Després 
es va dur a terme el Ball amb 
el grup Dia i Nit que va agra-
dar molt a la gent del poble i 
que van aguantar tot i el fred 
fins la matinada.
Dissabte els més matiners 
van poder disfrutar de la ca-
minada per el municipi i tot 
seguit van poder esmorzar a 
la plaça Sant Jordi. A la tarda 
els més petits van poder gau-
dir de la festa infantil a càrrec 
dels “Atrapasomnis” que van 
fer bellugar a petits i grans. 

Per acabar es va fer un taller 
de jocs de fusta i es va poder 
menjar xocolata desfeta.
Diumenge va començar amb 
la missa cantada per els amics 
de la parròquia de Carme 
i tot seguit els castellers de 
Mediona van carregar tots 
els castells que es van pro-
posar, obrint la gana per el 
dinar que ens esperava a la 
plaça Sant Jordi a càrrec del 
Fornet Vermell, que enguany 
ens va deleitar amb un Arròs 
de muntanya que li va quedar 
boníssim. El dinar es va fer 
per unes 100 persones. Per 
acabar el dinar els “Set de mà-
gia” van fer riure i participar 
a la gent. El punt i final a la 
Festa Major el van donar els 
Músics de Santa Càndia que 
van omplir la plaça i van fer 
gaudir a tothom d’una bona 
tarda de diumenge.

Orpí viu una participada Festa Major

Tot això ha estat possible grà-
cies a la Comissió de Festes i 
a la bona gent d’Orpí que com 
cada any participa i col·labo-
ra.
Gràcies a totes i tots i fins 
l’any que ve!!!

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Treballar per l’arriba-
da de la fibra òptica al 
municipi de la Torre de 

Claramunt era una prioritat del 
govern municipal que després 
de diverses gestions ha pogut 
donar els permisos a Tecnoco-
lor TT perquè pugui realitzar el 
desplegament. 
El regidor de promoció exterior 
del municipi, Xavier Comes, 
manifesta que “estem molt sa-
tisfets per poder finalment do-
nar resposta a la demanada de 
la ciutadania però continuarem 
treballant i seguirem molt de 
prop les gestions perquè el des-
plegament es faci en èxit”. 
El desplegament tindrà lloc en 
2 fases. La primera fase, amb el 
desplegament d’una xarxa in-

al·làmbica d’última generació, 
que permetrà gaudir d’internet 
d’alta velocitat, telefonia fixa i 
mòbil, a la zona de les Pinedes 
de l’Armengol, i la segona amb 
el desplegament de la pròpia 
xarxa de fibra òptica de molt 
alta velocitat, per als nuclis ur-
bans que configuren el muni-
cipi de La Torre de Claramunt: 
Ca l’Anton, Camaró, Pinedes de 
l’Armengol, Vilanova d’Espoia, 

La Serra, Al Pla de la Torre, La 
Torre, La Torre Baixa i el Xaró.
La Torre avança així en el des-
plegament de fibra òptica i els 
vilatans ja podran gaudir dels 
serveis d’internet, telefonia fixa, 
telefonia mòbil i televisió, a les 
llars i empreses de molt alta ve-
locitat
Des de ja fa 28 anys Tecnocolor 
TT desplega xarxes pròpies amb 
tecnologia d’última generació 
arreu del territori Català; xarxes 
de televisió per cable, internet, 
LTE 4G, WiMAX, Wi-Fi, i ara 
fibra òptica. Els darrers mesos 
ja ha finalitzat el desplegament 
de fibra òptica a Capellades i 
Ca l’Anton. Per a qualsevol in-
formació o pregunta podeu 
comunicar-ho directament a 
l’empresa instal·ladora a  info-
cable@tecnocolor.tv

La fibra òptica arriba a la Torre 
de Claramunt

L’operador de telecomu-
nicacions Tecnocolor 

TT iniciarà el desplega-
ment de la seva pròpia 

xarxa de fibra òptica en 
la majoria de nuclis de 
La Torre de Claramunt
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MONTMANEU / LA VEU 

Aquest diumenge pas-
sat, Montmaneu 
també es va sumar 

als actes per recordar els fets 
ocorreguts el passat 1 d’octu-
bre de 2017.
En aquest acte, l’Alcalde Àn-
gel Farré va agrair a tots els 
que varen col·laborar per tal 
que  es pogués fer possible la 
votació al  municipi de Mont-
maneu. També va tenir unes 
emotives paraules pels dos 
Jordis i tots els presos polítics 
i exiliats.
Es va recordar també, la mas-
siva presència de la Guardia 
Civil al municipi de Mont-
maneu.
Acte seguit, dos dels mem-
bres que van estar a la mesa 

electoral, la Sra. Llúcia Casa-
novas i el Sr. Sergi Cruz, va-
ren llegir un manifest. També 
es va passar el vídeo de Dani 
Ortiz “La Revolta de l’u” de 

Montmaneu va recordar els fets 
de l’1 d’Octubre de 2017

tota la comarca de l’Anoia. 
Així com una exposició de fo-
tografies de dia 1 i 3 d’octubre 
de 2017. Va acabar l’acte amb 
el cant dels segadors.

EL BRUC / LA VEU 

La Direcció General de 
Protecció Civil de la 
Generalitat i el Ministe-

rio de Fomento han organitzat 
aquesta passada nit un simula-
cre d’accident i incendi a l’inte-
rior del túnel del Bruc, a l’Auto-
via A-2. L’accident s’ha produït 
al túnel en sentit Lleida.
L’objectiu principal del simu-
lacre ha estat provar l’activació 
i avisos previstos al Pla d’Au-
toprotecció (PAU) del túnel; 
practicar i valorar les actuaci-
ons i comunicacions entre els 
diferents actuants i el personal 
del túnel; a més de comprovar 
el correcte funcionament de la 
ventilació del túnel.
L’exercici ha consistit en dos 
accidents, el xoc d’un camió 
amb un vehicle i un segon ac-
cident entre dos turismes, amb 
vessament de combustible i 
posterior incendi. A causa de 
l’accident 12 persones han re-
sultat afectades, algunes de les 
quals atrapades a l’interior dels 

seus vehicles. Sis de les perso-
nes ferides en l’accident han 
estat traslladades a l’Hospital 
d’Igualada.
El centre de control, en de-
tectar l’accident, ha avisat al 
telèfon d’emergències 112 de 
Catalunya i al Centre de Co-
ordinació Operativa de Ca-
talunya de Protecció Civil de 
la Generalitat. En rebre l’avís, 
s’han mobilitzat tots els efec-
tius d’emergències necessaris 
per resoldre la situació. 
Els Bombers de la Generalitat 
han activat 9 dotacions: 5 ve-

hicles d’aigua, 2 vehicles lleu-
gers de comandament i coor-
dinació, 1 furgó de salvament 
i 1 punt de trànsit. Els efectius 
han treballat per excarcerar les 
víctimes atrapades a l’interior 
dels vehicles, per contenir la 
fuita de combustible i extingir 
possibles incendis o explosi-
ons generats per l’accident. En 
tot moment els Bombers han 
analitzat els riscos associats 
a l’emergència per coordinar 
l’actuació dels cossos operatius 
participants.
Els Mossos d’Esquadra han 

participat en el simulacre amb 
dues dotacions de trànsit, una 
dotació de l’Àrea Bàsica Polici-
al de l’ Anoia i el Cap de torn 
de trànsit. Els Mossos s’han 
encarregat de la gestió policial 
de l’accident i la regulació del 
trànsit, com el tall de la circu-
lació en els dos sentits i la des-
viació dels vehicles pel Coll del 
Bruc mentre ha durat el simu-
lacre.
El Sistema d’Emergències Mè-
diques SEM ha estat l’encarre-
gat de l’assistència sanitària als 
12 afectats (tots ells figurant 
voluntaris, alumnes de Tèc-
nic/a en Emergències Sanità-
ries –TES de l’escola JOVIAT) 
ocasionats per l’accident, acti-
vant el procediment d’actuació 
per incidents de múltiples víc-
times (IMV). 
La Central de Coordinació Sa-
nitària del SEM (CECOS), ha 
estat l’encarregada d’activar les 
unitats per a l’assistència i de 
coordinar l’alerta i destinació 
de pacients a hospitals i cen-
tres sanitaris de la zona. En 
la primera fase s’ha realitzat 
un primer triatge dels ferits a 
la zona de l’impacte segons la 
gravetat, i un segon al Punt 
Mèdic Avançat, àrea sanitària 

habilitada i gestionada per per-
sonal del SEM, on s’ha elaborat 
la llista d’afectats amb la filia-
ció. En una fase posterior, s’ha 
realitzat una roda d’evacuació 
dels afectats que així ho han re-
querit a l’Hospital d’Igualada.
Per atendre l’emergència, el 
SEM ha desplaçat al lloc de 
l’incident 1 Vehicle d’Inter-
venció Ràpida (VIR), 2 Uni-
tats de Suport Vital Avançat 
(SVA), una amb metge/ssa, 
infermer/a i Tècnic/a en Emer-
gències Sanitàries (TES) i una 
altra amb infermer/a i Tècnic/
ca (TES) i 3 unitats de Suport 
Vital Bàsic dotades amb 2 Tèc-
nics en Emergències Sanitàries 
(TES). Tot el personal assisten-
cial participant està adscrit a la 
Unitat Territorial del SEM de 
Catalunya Central i han parti-
cipat en l’exercici de forma to-
talment voluntària. A banda de 
les unitats operatives, també hi 
ha assistit com observador un 
comandament del SEM.
Protecció Civil de la Genera-
litat ha comptat amb el perso-
nal propi de la sala del Centre 
de Coordinació Operativa de 
Catalunya i amb el tècnic dels 
serveis territorials de Protecció 
Civil a la Catalunya Central.

Simulacre d’accident amb incendi a l’interior 
del túnel del Bruc

ES LLOGA apartament 
a CAPELLADES 

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

Interessats trucar: 650 326 112

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Un any després de la ce-
lebració del Referèn-
dum per a l’Autode-

terminació de Catalunya, prop 
d’un centenar de persones van 
commemorar el primer ani-
versari de l’1-O a Sant Martí 
Sesgueioles. L’acte, organitzat 
per l’Ajuntament de Sant Mar-
tí Sesgueioles i el CRD Sant 
Martí Sesgueioles, s’ha celebrat 
aquest dilluns 1 d’octubre, a la 
sala polivalent La Fàbrica, seu 
del Col·legi Electoral ja fa un 
any.
L’alcaldessa Rosa Narbona, la 
diputada per ERC al Congrés 
de Diputats, Carolina Telec-
hea, i persones que van fer 
possible la votació, van presidir 
l’acte oficial a les 20.30h, que 
ha consistit en el canvi de nom 
de l’antic carrer Marinada pel 
carrer de l’U d’octubre. Aquest 
espai vol recordar les càrre-
gues policials que hi va haver al 
municipi, que van acabar amb 
la destrossa de la porta lateral 
de La Fàbrica, esbotzada per 
agents USECIC de la Guardia 
Civil.
Abans de la descoberta de la 

placa, de la mà de l’Alcaldessa i 
en Teo Figueres, hereu d’aquest 
any, l’acte oficial va començar 
amb els parlaments de perso-
nes que van fer possible i van 
viure el Referèndum per a l’au-
todeterminació qui van com-
partir sentiments i records dels 
fets viscuts.
Una hora abans de l’acte, es van 
obrir les portes de La Fàbrica 
per recordar les càrregues poli-
cials que va patir el municipi, a 
través de l’exposició fotogràfica 
elaborada pels fotògrafs Xavier 
Calvet i Stan de Zoysa, inaugu-
rada l’any passat. Per clausurar 
l’acte, es va celebrar un sopar 

Inaugurat el carrer U d’octubre a Sant 
Martí Sesgueioles

de germanor a La Fàbrica.
La intervenció a Sant Martí 
Sesgueioles també  es va po-
der veure recentment en el 
material audiovisual al qual 
ha tingut accés l’Agència Ca-
talana de Notícies, provinent 
de les càmeres que portaven 
els agents espanyols que van 
entrar a diversos col·legis de 
Catalunya. Un any després dels 
fets ocorreguts, pel que fa als 
desperfectes ocasionats, des de 
l’Ajuntament es va demanar la 
indemnització al Consorci de 
Compensació d’Assegurances, 
però no s’ha rebut cap respos-
ta satisfactòria.

CALAF / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia juntament amb 
l’Ajuntament de Calaf 

inicia una formació de 16 ho-
res gratuïta, adreçada a perso-
nes immigrades estrangeres 
majors de 16 anys amb l’objec-
tiu de contribuir a la millora 
de la seva autonomia, a una 
major comprensió de la soci-
etat en la qual viuen i a l’exer-
cici d’una ciutadania activa i 
responsable.
Aquesta formació és vàlida 
per a l’obtenció del certificat 
d’acollida i per tràmits d’es-
trangeria:
- Per tramitar l’informe d’arre-
lament social
- Per renovar la documentació 
o la dels familiars reagrupats 
informes d’integració social
- Per regularitzacions de me-
nors amb NIE caducat 
- Per obtenir certificats de pri-
mera acollida 
- Per tramitar la nacionalitat 
espanyola 

El curs constarà de 5 mòduls 
on s’estudiarà Catalunya, ser-
veis socials, tràmits d’estran-
geria, espai públic i convivèn-
cia i cultura catalana. 
Per obtenir el certificat, caldrà 
assistir a un 75% de les sessi-
ons. El curs serà del 16 al 31 
d’octubre de 2018
Horari: dimarts, dimecres i di-
jous de 15 a 17 hores
Lloc: Institut de Formació 
Permanent - C/ Francesc Ca-
sajoana, 12-32, Calaf 
Inscripcions de l’1 a l’11 d’oc-
tubre a l’Ajuntament de Calaf 
Per a qualsevol dubte us po-
deu adreçar al servei d’as-
sessorament itinerant per a 
persones migrants (SAIM) a 
l’Ajuntament de Calaf
Aquests cursos estan sota la 
Llei 10/2010 d’acollida de les 
persones immigrades estran-
geres immigrades i retornades 
a Catalunya ofereix cursos de 
formació per a persones es-
trangeres majors de 16 anys 
amb l’objectiu de promoure la 
seva autonomia.

Nou curs de coneixement 
de la societat catalana i el 
seu marc jurídic a Calaf

MONTMANEU / LA VEU 

El proper 12 d’octubre tindrà 
lloc a La Panadella la 8a edi-
ció Tot pel Cavall Tot 2a mà, 
una fira diferent per passar el 
matí tot passejant i remenant 
aquells estris que feien servir 
els nostres avantpassats i que 
avui són records: eines, car-
ruatges, peces de col.lecció, 

guarniments tant d’enganxall 
com de muntura, i un gran 
ventall d’objectes de regal i 
decoració. També s’hi poden 
trobar recanvis de remolcs, 
camions i furgonetes.
La 8a edició tindrà lloc a la 
Panadella, al cobert gran des 
de les 10 del matí fins a les 2 
de la tarda el divendres dia 12 
d’octubre.

8a fira Tot pel cavall, Tot 
2a mà

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
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Dissabte 6 d’octubre, a les 
18:00 h, es realitzarà la Pre-
sentació participativa i oberta 
de l’Avanç de POUM 2018 a la 
Sala de Plens d’Argençola.
L’avanç del POUM és un pri-
mer document genèric que 
forma part de la redacció del 
POUM i posa de manifest les 
intencions i els eixos principals 
del creixement i el desenvolu-
pament del municipi. Marca 
els criteris bàsics a partir dels 
quals es construirà el model de 
poble desitjat. 
Posarem sobre la taula els punts 
forts i febles del nostre munici-
pi treballats amb la Comissió 
de seguiment del POUM. 

VECIANA / LA VEU 

Fa pocs dies que l’Ajunta-
ment de Veciana ha do-
nat per acabades les obres 

de millora del camí que enllaça 
els nuclis de Veciana amb Santa 
Maria del Camí.
L’obra ha consistit en la col·loca-
ció d’una barana de seguretat en 
el punt més perillós del vial, l’es-
tesa i compactació de tot-ú en 
els trams més planers i la com-

pactació i consolidació del ferm 
en els trams amb més desnivell 
els quals pateixen més erosió en 
episodis de pluges intenses.
Amb aquesta millora, que ha 
tingut un cost de 60.310,13 
euros finançats per Diputació 
de Barcelona, es manté en un 
estat immillorable aquesta via 
de comunicació directa i tant 
important per enllaçar els nu-
clis de Santa Maria del Camí i 
Veciana.

L’Ajuntament millora el 
camí de Veciana a Santa 
Maria del Camí

VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte 29 
de setembre el poble 
de Veciana va viure la 

seva diada intergeneracio-
nal anual amb la qual es vol 
enfortir els lligams entre les 
diverses generacions que for-
men el municipi.
A les 8 del matí l’autocar va 
sortir de Veciana en direcció 
a la comarca del Solsonès fent 
una primera parada al mu-
nicipi de Llobera per gaudir 
d’un bon esmorzar. Després 

d’esmorzar el grup es va diri-
gir cap a la capital de la co-
marca, Solsona, per gaudir 
d’aquesta bonica localitat a 
través d’una visita guiada que 
els va fer conèixer de primera 
mà elements tant emblemà-
tics com la catedral, el pou de 
gel, els portals de l’antiga vila 
closa i el reeixit bestiari fes-
tiu, entre altres.
A la tarda, després d’un bon 
dinar, el grup va visitar el 
Santuari del Miracle on va 
conèixer la important histò-
ria de tot el conjunt arquitec-

tònic format per la casa gran, 
la capella de la desaparició, 
el claustre i l’església gran 
on s’hi conserva, a part d’un 
magnífic retaule renaixen-
tista, el retaule barroc més 
gran de Catalunya dedicat a 
la Mare de Déu del Miracle. 
Amb el record de la magni-
ficència d’aquest impressio-
nant element patrimonial el 
nombrós grup de vecianencs 
i vecianenques va emprendre 
el camí de tornada posant 
punt i final a la vint-i-dosena 
diada intergeneracional.

Veciana va viure la seva vint-i-dosena 
diada interegeneracional

C. DEL BOIX / LA VEU 

La 1a Fira de la Mongeta 
de Castellfollit del Boix 
esdevindrà una pla-

taforma per donar a conèi-
xer arreu del territori aquest 
producte agroalimentari sin-
gular i únic, a la vegada que 
pretén ser una activitat di-
namitzadora del municipi. 
Aquesta activitat, impulsada 
per l’Ajuntament del mateix 
municipi, forma part d’un 
conjunt d’accions enfocades a 
posar en valor aquesta varie-
tat i mantenir i millorar-ne el 
cultiu.
La mongeta de Castellfollit 
del Boix és una varietat au-
tòctona i originària d’aquest 
municipi i és alhora un dels 
55 productes singulars catalo-
gats pel Programa de la Xarxa 
de Productes de la Terra de 
Barcelona. Aquesta distinció 
destaca les característiques 
úniques d’aquesta mongeta, 
distingint-la de la resta i arre-
lant-la al seu municipi.

Segons l’alcalde de Castellfo-
llit del Boix, Celestí Rius, la 
fira no només “revaloritzarà 
la mongeta de Castellfollit del 
Boix a nivell gastronòmic i 
a nivell productiu”, sinó que 
també “servirà per promoci-
onar el municipi de Castell-
follit del Boix a través del seu 
producte més singular i iden-
titari: la mongeta que li dóna 
nom”.
Entre les activitats destinades 
a la revalorització de la mon-

geta també en destaca un pro-
jecte per a la millora genètica 
de la varietat tradicional, im-
pulsat pel mateix Ajuntament 
en col·laboració amb el Con-
sell Comarcal del Bages i la 
Fundació Miquel Agustí des 
de l’any 2011.

Una fira gastrònomica per a 
tota la família
La fira, que es realitzarà el 14 
d’octubre des de les deu del 
matí fins les dues del migdia, 

Presentació de 
l’avanç del POUM

Castellfollit del Boix posa en valor la singularitat 
de la seva mongeta

tindrà  la mongeta de Castell-
follit del Boix com a fil con-
ductor i element aglutinador. 
Comptarà amb un mercat on 
trobar mongetes, així com 
tota una varietat de produc-
tes artesans i locals. Per tal de 
completar l’experiència gas-
tronòmica, també s’hi podran 
realitzar tastos gastrònomics i 
gaudir de música en directe.
A més, comptarà amb un se-
guit d’activitats dirigides a 
tota la família que acompa-
nyaran la jornada, com l’obra 
de titelles “La mongetera 
màgica”, a càrrec de la com-
panyia Festuc Teatre. Una 
demostració in situ per veure 
com es batien les mongetes en 
l’antiguitat, una xerrada sobre 
els orígens de la mongeta i un 
espai de jocs per a tota la fa-
mília, acabaran de completar 
el programa de la fira.
La fira compta amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
Barcelona i la coordinació 
tècnica de l’empresa Raiels, 
ubicada a Solsona.
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FUTBOL / LA VEU 

Després de la contun-
dent victòria de al 
setmana a Cambrils, 

0-4, l’Igualada no ha afluixat 
i ahir dissabte va aconseguir 
una nova àmplia victòria, 4-1, 
aquest cop a Les Comes con-
tra el Balaguer.
Els jugadors blaus van fer una 
gran segona part i sumaven 
així la segona victòria conse-
cutiva a Primera Catalana. El 
partit va començat molt travat 
amb un Balaguer que no crea-
va perill però que tancava bé 
els espais. Joel i Pedro de fal-
ta van fer lluïr al porter dels 
de La Noguera amb dos xuts 
perillosos. I a la mitja hora, 
Carlos Simón, aprofitant una 
gran passada de Delgado, va 
superar per dalt a Alfred i feia 
l’ 1 a 0. El Balaguer va estirar 
línies i a conseqüència d’això 
va empatar just abans del des-

cans amb un xut de Hicham.
Tot i el cop dur del gol abans 
d’anar a vestidors, en la sego-
na part només hi va haver un 
equip sobre el camp de Les 
Comes, que va gaudir amb 
els seus jugadors. Martí Just, 
no podia fallar, va fer el 2 a 
1, marcant el seu quart gol en 
cinc partits. I el partit va que-
dar sentenciat quan Carlos Si-
món amb un fort xut comple-
tava una gran contra del CF 
Igualada. Els jugadors blaus 
van mostrar molta ambició i 
van seguir buscant porteria. 
El premi va ser per Omar, que 
ja a l’afegit, aprofitava la pilota 
recuperada per superar la de-
fensa i marcar davant la sorti-
da d’Alfred.
El 4 a 1 feia justícia a la bona 
segona part dels locals que su-
men 8 i treuen el cap a la zona 
alta de la Primera Catalana. 
La pròxima setmana, partit 
important i complicat amb la 

visita al Vista Alegre, un dels 
equips que ha començat en 
plena forma la temporada.

FITXA TÈCNICA:

CF Igualada: Albert, Prieto, 
Baraldés (Bernat 44’), Lliró, 
Nil, Delgado, Joel ( Fran 84’), 
Pedro, Simón (Gorna 73’), 
Martí (Omar 61’) i Llobet 
(Franco 73’)

CF Balaguer: Alfred, Gaber-
net, Victor (Carlos Martínez 
73’), Hichem (Llusà 84’), Ven-
drell, Adrià, Pau (Pons 89’), 
Rubén, Jordana (Roqué 45’), 
Marc Sánchez i Trota

Gols: 1-0 Simón 30’; 1-1 Hic-
hem 40’; 2-1 Martí 51’; 3-1 Si-
món 71’; 4-1 Omar 90’.

Targetes grogues: Al local 
Bernat i als visitants Trota i 
Roqué

El CF Igualada encarrila dues victòries 
consecutives i ja mira cap amunt

FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada femení 
va sumar un nou punt 
a la lliga, però aquesta 

vegada mereixia molt més. 
La gran segona part de les 
blaves no va ser suficient per 
imposar-se al Sant Pere Pes-
cador.
De fet, tot i el millor joc de 
les locals, en cap moment 
van anar per davant en el 
marcador. A la primera part, 
al minut 19, Ríos avançava 
a les visitants. Amb aquest 
0-1 s’arribava al descans. A 
l’equador de la segona part, 
Perlaza empatava el partit 
per les igualadines.
El domini era de l’Igualada i 

les ocasions s’anaven succeint, 
però quan semblava que el se-
güent gol a arribar seria per 
les blaves, les de Sant Pere es 
van tornar a avançar a falta de 
només 6 minuts per acabar el 
partit. Tot i el cop, les locals 
no van abaixar els braços i 
tres minuts més tard torna-
ven a igualar el marcador, 
mitjançant un gol de Pauli, 
que definia perfectament una 
centrada de Marina.
Amb aquest empat l’Igua-
lada, després de 4 jornades, 
es troba en novena posició, 
empatada a cinc punts amb 
els sisens classificats. La prò-
xima jornada les igualadines 
es desplaçaran al camp del 
Pardinyes.

El bon joc de l’Igualada 
femení no és suficient 
per guanyar al Sant Pere

FUTBOL / LA VEU 

Nova victòria dels ve-
terans del CF Igua-
lada davant un Sant 

Roque voluntariós i que va 
disposar d’ocasions per in-
quietar la porteria blava. 
Sobre el terreny de joc, però, 
van ser els igualadins un xic 
superiors als vilanovins i no 
van donar peu a cap reacció 
visitant. Bon partit jugat de 
tu a tu, gols d’esplèndida fac-
tura i nombroses ocasions 
per part d’ambdós conjunts 
que de materialitzar-se, ha-
gués portat un marcador 
d’escàndol. 
Solís va encetar la llauna en 

jugada personal i Lele amb 
dues dianes “marca de la 
casa” va donar la tranquil·li-
tat necessària per asserenar 
el joc, en la reacció roque-
tenca. 
Va ser Canals qui va sen-
tenciar amb el quart gol i va 
certificar una nova victòria 
blava.
Per l’equip de Xavi Moyes 
van jugar, Diego, Farré, 
Calsina, Pep, Canals, Ivan, 
Robert, Pau, Solís, Massip, 
Xavi C., Toro, Alexis, Costa, 
Lele, a la banqueta Ramo-
net. La propera jornada el 
blaus visitaran el camp del 
líder, Sant Esteve de Sesro-
vires.

Els veterans demostren regularitat i sumen una nova victòria
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Rigat va per-
dre, dissabte passat, 
per 6 a 4 a la pista del 

Noia, amb gols de Sergi Pla, 
Ton Baliu i Oriol Vives. Els 
de Ferran López van oferir 
una bona imatge, però la pól-
vora dels locals i el protago-
nisme de la a pilota aturada 
– va haver-hi quatre faltes di-
rectes per equip, 4 penals pel 
Noia i 2 per l’Igualada – van 
decantar el partit.
El matx no va començar amb 
gaire bon peu pels arlequi-
nats. Al minut 4, Oriol Vives 
va veure una targeta blava 
i els cavistes van tenir una 
falta directa a favor. La ‘llei 
de l’ex’ es va complir i Edu 
Fernández, ex jugador de 
l’Igualada ara a les files del 
Noia, va transformar la falta 
directa per aconseguir l’1 a 0. 

dura falta sobre Met Molas i 
l’Igualada va disposar d’una 
falta directa a favor. Sergi Pla 
no va perdonar la jugada a pi-
lota aturada i va posar el 2 a 1 
al marcador. Els gol va donar 
ales als de l’Anoia, que només 
dos minuts més tard van gau-
dir d’una nova ocasió, però el 
travesser va escopir una gran 
rematada de Sergi Pla a pas-
sada de César ‘Tety’ Vives.
Després del primer gol igua-
ladí, els arlequinats van tenir 
més presència a l’àrea con-
trària que no pas el rival. El 
treball i el bon joc dels homes 
de Ferran López es va mate-
rialitzar al minut 16, quan 
Oriol Vives va recuperar una 
bola a la frontal i va enviar-la 
al cantó esquerra de la por-
teria, on Martí Zapater no va 
poder aturar-la, establint el 2 
a 2 i igualant així, un partit 
que s’havia complicat al mi-
nut 6.
L’encontre va viure un inter-
canvi de cops interessant, 
amb un bon joc per part dels 
dos conjunts, amb diverses 
ocasions a les dues porteries. 

A pocs minuts del final de la 
primera meitat, la parella ar-
bitral va assenyalar penal a 
favor del Noia. Xavi Costa va 
anotar la pena màxima i va 
tornar a avançar els locals al 
marcador (3-2). Roger Bars 
va disposar d’una gran opor-
tunitat per l’empat als últims 
segons de la primera part, 
però Martí Zapater va aturar 
la seva rematada.
A la represa, el Noia va dis-
posar d’un penal als 28 se-
gons. Xavi Costa va tornar 
a llençar-lo però Elagi Deitg 
va aturar-lo en dos temps. La 
rèplica de l’Igualada va ser 
immediata, un contraatac 
dirigit per Ton Baliu i Oriol 
Vives, un dos contra un, que 
va acabar amb el tir de Vives 
lleugerament desviat de la 
porteria defensada per Martí 
Zapater. L’Igualada no es va 
arronsar per anar per darrere 
al marcador i jugava amb el 
Noia de tu a tu, en un partit 
ofensiu amb un intercanvi de 
cops constant, on els locals es 
van mostrar més efectius.
El Noia va cometre la desena 

falta al minut 31 de partit i 
de nou Sergi Pla, va marcar 
la falta directa i va posar el 
3 a 3 a l’electrònic. L’alegria 
no va durar-los gaire als ar-
lequinats, ja que a la jugada 
després de l’empat, Sergi Ara-
gonès va marcar el 4 a 3 pel 
Noia, aprofitant una assistèn-
cia de Marc Grau. 

El protagonisme de la 
pilota aturada - va ha-
ver-hi 4 faltes directes 
per equip, 4 penals pel 

Noia i 2 per l’Igualada - 
van decantar el partit 

El tècnic Ferran López va 
demanar temps mort per re-
ordenar l’equip després del 
matiner gol dels locals, però 
a la represa del joc, els de l’Alt 
Penedès van aconseguir las 
segona diana mitjançant Ser-
gi Llorca (2-0). Els jugadors 
de l’Igualada van protestar-lo 
per falta prèvia, però el gol va 
acabar pujant al marcador.
L’Igualada Rigat va aconse-
guir recuperar una mica d’ai-
re després d’aquests reversos 
inicials i primer Ton Baliu i 
després Sergi Pla, van avisar 
a Martí Zapater. Al minut 
10, Xavier Costa va veure 
una targeta blava per una 

Derrota de l’Igualada Rigat a la pista del Noia (6-4)
partit força trencat, però Edu 
Fernández no va marcar la 
falta directa de la que van 
disposar. La bola li va quedar 
massa llarga i un veloç ‘Tety’ 
Vives va arribar a temps per 
prendre-li la pilota.

L’alegria de l’empat a 
3 no va durar gaire als 
arlequinats, ja que a la 
jugada següent el Noia 
es va tornar a avançar

L’efectivitat dels de l’Alt Pe-
nedès va guanyar el pols a 
l’Igualada durant aquest tram 
del partit, i cinc minut, Sergi 
Llorca apareixia per fer el 5 a 
3 i tornar a posar dos gols de 
distància.
Els arlequinats van gaudir 
de més oportunitats, però la 
defensa i Martí Zapater van 
estar encertats per aturar-les. 
Ton Baliu va veure la targe-
ta blava al minut 42, amb el 

El tècnic Ferran López 
va valorar el joc del seu 

equip com “un partit 
competit, en una pista 
intensa i amb alguns 

condicionants”

Tot i això, el Noia va seguir 
fent gal·la del seu joc ofensiu 
i al minut 43, Aleix Esteller 
aconseguia el 6 a 3. L’Igua-
lada Rigat va disposar d’un 
penal als últims minuts de 
partit, però Oriol Vives no 
va poder transformar-lo. La 
jugada que va sorgir del pe-
nal aturat la va aprofitar Ton 
Baliu per fer el 6 a 4 definitiu.
El tècnic de l’Igualada, Fer-
ran López, va valorar el joc 
del seu equip com “un partit 
competit, en una pista in-
tensa i amb alguns condicio-
nants”. 
El pròxim compromís de 
l’Igualada a l’OK Lliga serà el 
proper divendres 5 d’octubre, 
al Pavelló de Les Comes, da-
vant el CH Girona.

FITXA TÈCNICA

CE Noia: Martí Zapter, Xavi-
er Costa, Sergi Llorca, Sergi 
Aragonès, Marc Grau – equip 
inicial – Edu Fernández, Hu-
merto Mendes,

Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Sergi Pla, Ton Baliu, Tety Vi-
ves i Roger Bars – equip ini-
cial – Oriol Vives, Met Mo-
las, Jordi Méndez

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
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L’Igualada Femení HCP segueix 
sumant els seus partits per victòries

HOQUEI / LA VEU 

El Nacional Catalana 
de l’Igualada Feme-
ní HCP ha començat 

la temporada d’una manera 
immillorable i va guanyar 
aquest cap de setmana a la 
pista d’un dels fins alesho-
res colíders de la categoria, 
el CHP Bigues i Riells que, a 
més, era l’equip menys gole-
jat. Les igualadines, després 
de superar a domicili al CP 
Voltregà, vigent campió de 
la categoria, i de guanyar a 
casa a un incòmode CP Jon-
querenc, preveien un partit 
complicat a la pista vallesan. 
I així va ser.
Tant concentrades i menta-
litzades van sortir les igua-
ladines, que només fer la sa-
cada inicial, Carla Claramunt 
marcava el 0-1. Dos minuts 
després, però, les locals em-
pataven el partit en una juga-
da de murri, 1-1. El joc, amb 
moltes opcions per a les dues 
bandes, era ràpid i intens.
Al minut 9, les igualadines 
s’avançaven altra vegada al 

marcador en una bona ac-
ció de la bagenca Queralt del 
Àguila, 1-2. Amb aquest re-
sultat s’arribava al descans i es 
mantindria fins al minut 3 de 
la represa, quan Carla Clara-
munt augmentava la diferèn-
cia per a les anoienques, 1-3. 
Poc després, el partit es po-
sava molt de cara quan l’Elba 
Garreta marcava el quart per 
a les igualadines, 1-4.
Les locals tiraven d’orgull i 
escurçaven distàncies mar-
cant el seu segon gol, 2-4. A 
cinc minuts del final, però, 
Abril Batlle marcava el cin-
què en una contra en solita-
ri que va culminar amb un 
fort xut col·locat. Era el 2-5. 
A dos minuts del final, les 
locals marcaven el seu tercer 
gol i tancaven així el marca-
dor amb el definitiu 3-5.
Amb aquesta victòria, les 
igualadines comparteixen el 
liderat amb el CP Vilanova. 
El proper partit serà a Les Co-
mes d’Igualada, el diumenge 
dia 7 d’octubre a les 12:30 h 
del migdia contra el CH Vi-
la-sana. Les lleidatanes, amb 

un partit menys, sumen tres 
punts i ocupen la 6a posició.

El segon equip també 
segueix imparable
El Segona Catalana també 
compta els seus partits per 
victòries. Aquest cop era el 
CP Roda el que cauria clara-
ment contra les igualadines el 
passat diumenge al migdia a 
Les Comes.
Tot i avançar-se al marcador 
les visitants, les noies de la 
Maria Fernández “Pulgui” no 
van tenir massa entrebancs 
per capgirar ràpidament el 
marcador i deixar-lo en un 
clar 6-1 al descans. A la sego-
na part, el CP Roda va sortir 
amb una tancada defensa en 
zona a un Igualada que va 
baixar en intensitat per dei-
xar el marcador en un clar 
7-2 final.
Amb aquesta nova victòria, 
les igualadines ocupen la ter-
cera posició empatat a punts 
amb el CH Navarcles, UEH 
Barberà, HC Sfèric i a tres 
punts del CP Folgueroles, que 
té un partit més jugat.

VÒLEI/ LA VEU 

Després de comen-
çar la pretemporada 
amb molta il·lussio i 

nous projectes l’Igualada Vo-
lei Club iniciava els  primers  
partits de varis equips del 
club el passat cap de setmana.
El dissabte el Jorba Sola Sèni-
or Masculí es va desplaçar a la 
pista del AE Sandor per dis-
putar la primera jornada de 
la primera divisió catalana. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 3 sets a 1 (25-23/22-
25/25-12/25-21), favorable 
als locals. En un partit molt 
disputat els locals van impo-
sar la seva experiència i van 
sumar els punts claus de cada 
set i van guanyar el partit. 
El pròxim partit l’IVC serà a 
la pista del GET Blume el diu-
menge a les 11 hores.

Sènior femení remunta i 
s’emporta el primer partit
Malgrat les complicacions 
el sènior femení de l’Iguala-
da Volei Club va saber llui-
tar i sobreposar-se a un 2-0 
en contra i endur-se la vic-
tòria per 2-3 a la pista d’un 
complicat Volei Molins. 
Un bon inici, va fer posar les 
igualadines per davant al pri-
mer set fins al final, on errades 
puntuals van fer decantar la 
balança cap al marcador local. 
La impotència de no saber 
tancar el primer  set es va veu-
re al segon set, on unes des-
conegudes jugadores de IVC 
van rendir-se des de l’inici i 
van perdre el set per 25-15. 
Entre l’espasa i la paret, les no-

ies igualadines van treure el 
seu millor joc, tornant el par-
cial demolidor al Volei Mo-
lins, situant el 2-1 al marcador. 
Amb bones sensacions i 
una dinàmica ascendent, 
les anoienques van saber 
lluitar i patir fins a final de 
set, per igualar el marca-
dor 2-2 i portar la victorià 
final a la sort del tie-break. 
Amb el cansament mental i 
físic que comporta una re-
muntada com aquesta, i amb 
una notable millora del nivell 
del rival, les jugadores igua-
ladines van sortir per sota 
el marcador (10-5), però en 
comptes de rendir-se, i treba-
llant com un equip, van acon-
seguir posar-se per davant 
(11-12) i endur-se el partit en 
un ajustadíssim 15-17 final.
La setmana  que derbi ano-
ienc a les  Comes  davant al 
Torre de Claramunt, a les 
18:00 us  esperem. 

Victòria també del Juvenil 
Femení
L’Entreteixits Juvenil Femení 
va debutar contra el Sant Boi, 
aquest dissabte passat a Les 
Comes. Les ganes de comen-
çar la temporada és va fer pa-
leses des de l’escalfament, ju-
gant un bon joc des de l’inici i 
sense errors, deixant un con-
tundent 25-4 el primer set. 
El segon va tenir el mateix 
guió, acabant 25-10. L’equip 
va aprofitar el tercer set per 
fer algun canvi de posició, 
però una petita relaxació de 
l’equip, va fer que es patís al 
final, deixant el marcador 27-
25.

Victòria i derrota dels 
sèniors de l’Igualada VC

Entreteixits Juvenil Femení de l’Igualada Vòlei Club
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El Monbus Igualada s’imposa al Calvià tot i jugar un mal partit
BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus Igualada va 
disputar dissabte pas-
sat la segona jornada 

de la Liga EBA. Era el pri-
mer partit de lliga a casa pels 
igualadins, que rebien els ba-
lears del Flanigan Calvià que 
afrontava el matx amb baixes 
importants. Amb la victòria 
de la jornada anterior a Ma-
taró, els igualadins afronta-
ven el partit amb molt bones 
sensacions, sabent que s’està 
treballant bé i les sessions 
d’entrenament així ho reflec-
teixen.
L’Igualada havia de fer-se 
amb el ritme del partit per a 
poder imposar el seu joc, ser 
agressius en defensa, donar-li 
molta velocitat al joc i insistir 
amb l’avantatge ofensiva del 
joc interior. D’aquesta mane-
ra els igualadins no haurien 
d’haver tingut complicacions 
per endur-se la victòria. El 
Calvià va apostar per un joc 
farragós, molt lent, amb de-
fenses molt tancades evitant 
que els de l’Anoia poguessin 
connectar amb el joc interior. 
Els balears tenien molt clar 
el guió que havien de seguir 
per tenir opcions de guanyar 
i intentaven esgarrapar temps 
d’allà on fos per descansar i 
recuperar. El primer període 
va ser un tanteig entre els 2 
equips on els igualadins no 
aconseguien fer-se amb el 
ritme de partit. Tot i trobar 
situacions d’avantatge inte-
rior en atac no eren capaços 
d’enllaçar dues bones accions 
ofensives. A més a més, la 

defensa igualadina mancava 
d’intensitat i desconnexions 
constants que els balears no 
van desaprofitar aconseguint 
un parcial de 0-7.
Els igualadins als últims mi-
nuts aconseguien contestar 
al parcial i van posar el 16-17 
final en el marcador. El segon 
període començava amb 6 
punts consecutius dels locals, 
però en cap moment sembla-
va tenir el partit controlat, i 
que els visitants contraresta-
ven amb un parcial de 0-9. 
Es seguia amb el mateix guió 
que al primer període, marcat 
pel ritme de partit que volien 
els balears i els blaus que se-
guien sense trobar-se còmo-

des a pista. Els igualadins no 
aconseguien connectar amb 
els seus jugadors interiors i 
es limitaven a llençar des del 
perímetre davant la defensa 
tancada del Calvià. Amb un 
molt mal percentatge d’encert 
d’un Igualada desconegut 
s’arribava al descans amb em-
pat a 36.
Després del descans el par-
tit va seguir amb la mateixa 
tònica que la primera part, 
amb errades per part dels dos 
equips i s’arribava a l’inici de 
l’últim període 53-52, amb 
tot per decidir. Durant l’úl-
tim període es va veure al-
gun canvi puntual d’actitud i 
semblava que els locals podi-

en aconseguir portar el partit 
cap a on els interessava amb 
un parcial de 5-0. Això força-
va als balears a augmentar la 
intensitat i desgastar-se físi-
cament. Però frenaven el par-
tit sempre que podien i esgar-
rapaven segons a cada acció 
per a parar el cronòmetre i re-
cuperar. El partit seguia sense 
decantar-se per cap dels dos 
equips fins els últims minuts, 
quan el Calvià va baixar la 
intensitat segurament degut 
a la fatiga i els igualadins van 
poder jugar còmodes recu-
perant pilotes i forçant mals 
tirs dels visitants. L’Igualada 
podia córrer al contraatac i 
l’encert des del perímetre en 

els instants finals i l’efectivitat 
des de la línia de tirs lliures, 
van donar la victòria als lo-
cals per 74-65.
El Monbus C.B.Igualada 
aconseguia la segona victòria 
i així seguir invicte a la com-
petició. Un partit que no es 
va assemblar gens al guió que 
havia preparat l’equip. Mal 
partit dels igualadins que tot 
hi rebre només 65 punts van 
cometre molts errors defen-
sius i es va arribar amb un 
final ajustat degut també a la 
poca connexió amb el joc in-
terior i la baixa efectivitat en 
el llançament de 6,75. Tot i 
això, s’aconseguia la victòria 
davant un equip que va fer un 
bon plantejament del partit i 
va desenvolupat a la perfecció. 
El partit es va decidir en els 
minuts finals on va aparèixer 
l’experiència i confiança dels 
locals anotant 2 triples que els 
donen la victòria tot i el mal 
percentatge durant tot el par-
tit.
El proper partit del Monbus 
C.B. Igualada serà diumenge 
7 d’octubre a les 17:00h al Pa-
velló Municipal d’Esports de 
Salt davant un C.B. Salt que ha 
perdut a casa davant el Boet 
Mataró en l’última jornada.

Fitxa tècnica

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (2), Sergi Carrión 
(11), Miquel Benito (2), Edu 
Burgès (10), Jordi Torres (6), 
Carles Fons (6), Jaume Torres 
(6), Pau Camí (6), Alex Ma-
tencio, Edu Tejero (15), Ro-
ger Pérez (10).Foto: Joan Guasch

BÀSQUET / LA VEU 

D issabte va visitar 
Les Comes el Basket 
Almeda, un gran 

equip, molt potent física-
ment, poderós en el rebot 
i equilibrat en el joc interi-
or-exterior. Tot i això, l’equip 
local mai va perdre la cara al 
partit, entrant a l’últim mi-
nut sis punts a sota. La ne-

cessitat de parar el rellotge 
amb faltes de l’equip Igualadí 
i l’encert en els tirs lliures del 
Basket Almeda dona aques-
ta diferencia final de dotze 
punts.
Anotadores: Carrasco (9) 
Carner (7), Xairó (-), Soler 
(15), Amatllé (-), Jané (7), 
Lamolla (11), Aniento (8), 
Segués (-), Yañez (-) Gener 
(11), Rosselló (2)

L’Yvette Pons Igualada aguanta a l’Almeda fins l’últim quart
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El CB Endavant Vilanova 
engega la temporada 
amb tres equips federats

BÀSQUET / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va començar la vuitena 
temporada del Club 

Bàsquet Endavant Vilanova 
del Camí. Aquesta campa-
nya el club compta amb tres 
equips, tots federats: júnior 
masculí, júnior femení i sèni-
or femení. Els dos equips jú-
niors debuten en competició 
federada, després d’anys de 
jugar competicions escolars 
de la comarca. Serà, doncs, 
una temporada dura, d’apre-
nentatge i d’adaptació al nou 
campionat.
Aquesta primera jornada, no 
va ser bona en resultats, amb 
tres derrotes, però sí positiva 
pels bons partits que van fer 
els equips júniors en el seus 
respectius debuts.
L’equip júnior masculí, va 
perdre a casa amb el C.B. Vi-
ladecans per 40 a 63. Els ner-
vis dels primers minuts van 
passar factura, perquè va ser 
a aquesta primera part on va 
marxar el rival al marcador. 

Una vegada els nois van en-
trar en el joc, a la segona mei-
tat van fer un gran partit, i el 
marcador parcial va ser molt 
més igualat.
Molt més igualat des del prin-
cipi va ser el partit de les no-
ies del júnior femení, a la pis-
ta de l’Escola Pía, i que es va 
decidir a l’últim quart, al que 
es va arribar amb el marcador 
de 38 a 37. El cansament i pe-
tits detalls van permetre a les 
locals agafar una petita, però 
important, avantatge de 6-7 
punts, que malgrat lluitar fins 
a l’últim minut, no van poder 
retallar.
Decepció al primer partit de 
les noies del sènior femení, 
amb una contundent derrota 
davant el C.B. Corbera per 34 
a 61.
Partit marcat per un mal ini-
ci, les baixes a la posició de 
base, les pilotes perdudes i la 
falta d’encert en el tir, sumat 
a que davant hi havia un bon 
equip, que va fer impossible 
qualsevol intent de rebaixar 
les distàncies al marcador.

MOTOR / J.M VIDAL 

Amb la base de la pro-
va situada al Centre 
Esportiu Candeleda, 

es va disputar el penúltim 
trial puntuable pel campio-
nat estatal a l’aire lliure amb 
la participació de varis pilots 
anoiencs pertanyents a Moto 
Club Igualada, Moto Club 
Montbui i Piera Scan, a més 
del pilot oficial de Honda el 
pierenc Toni Bou.
Precisament el pierenc va ser 
el guanyador a la categoria de 
pilots professionals i aques-
tes eren les seves paraules al 
finalitzar la prova: “Hem tro-
bat als pilots de TR2 en les 
primeres zones i això ha fet 
que ens retardéssim, provo-
cant una carrera lenta. Ens 
hem trobat amb un trial amb 
pocs punts, però les zones 
eren molt físiques. Hem anat 
darrere l’Adam, que ha estat 
una bona referència, també a 
la penalització de temps. Es-
tem satisfets de la cursa que 
hem fet perquè físicament ha 
estat dura i estic content del 

rendiment que he tingut, on 
el meu cos ha respost molt bé. 
A més, el primer lloc és molt 
bo de cara al campionat. No 
podem donar res per fet fins 
a l’última carrera, però anem 
per bon camí”.
Aquest trial disputat a la po-
blació de Candeleda, a la 
província d’Àvila, constava 
d’unes zones situades dins 
unes piscines naturals amb 
roca granítica i també amb 
algunes zones de terra.
Pel que fa als altres pilots que 

hi participaren pel clubs ano-
iencs, a la categoria TR2, Ser-
gio Ribau -Beta Trueba- del 
Piera Scan es classificà tercer i 
també del mateix club i moto 
Gerard Trueba ocupà el cin-
què lloc. A la categoria Júni-
or, tercer lloc per Pol Mediñà 
-Beta Trueba- del Piera Scan, 
quart Àlex Canales -GasGas- 
del Moto Club Igualada i sisè 
Carlos Brines -GasGas-. I a la 
categoria Cadet, quarta posi-
ció per Lluc Miquel -Sherco- 
del Moto Club Montbui.

Brillant trial d’Àvila dels pilots 
anoiencs, amb triomf de Toni Bou

BÀSQUET / LA VEU 

El sènior femení de 
l’òdena s’imposava en 
el primera partit de la 

temporada al CB Navàs (74-
37). Partit dominat per les 
odenenques des de l’inici del 
partit, tant sols el parcial ini-
cial de 2 a 6 va donar l’únic 
avantatge del partit a les na-
vasenques. A partir d’aquell 
moment, les locals van agafar 
la iniciativa definitivament. 
Al final del 1er. quart, 11 
punts per sobre (19 a 8) i al 
final del 2on. quart, la dife-

rència ja era de 20 punts (39 
a 19).
L’avantatge va anar creixent i 
culminat amb un gran parci-
al en el darrer quart de 17 a 5.
Les debutants Òdena i Le-
ache, amb 14 i 12 punts 
respectivament, van ser les 
màximes encistelladores de 
l’equip. 

L’equip masculí també co-
mença amb victòria
Primera victòria de l’equip 
sènior “A” davant de l’equip 
surienc que va aguantar els ti-
pus més de mitja part (minut 

25. 38 a 35). A partir d’aquell 
moment, els odenencs van 
començar a distanciar-se en 
el marcador amb un avantat-
ge que voltava els 10 punts de 
diferència. A l’inici del darrer 
quart, parcial d’entrada de 8 a 
0 (del 53 a 42 es passava al 60 
a 42), però els visitants no és 
van rendir i van aconseguir 
apropar-se fins als 11 punts 
de diferència (67 a 56 a poc 
més d’un minut pel final del 
partit). Llavors un nou parci-
al de 9 a 2 dels odenencs va 
deixar el marcador en el 76 a 
58 final.

L’Òdena CB incia la temporada amb 
victòria dels dos sèniors “A”

TRIATLÓ / LA VEU 

El  passat diumenge 23 
de setembre es va ce-
lebrar a Empuriabrava 

el triatló de carretera en la 
modalitat de distància olím-
pica sense dràfting. La prova 
amb una molt bona organit-
zació va reunir un total de 
250 triatletes que van pren-
dre la sortida per recórrer les 
distancies de 1500 m de na-
tació + 40 km ciclisme + 10 
km córrer. La cursa s’iniciava 
amb el tram de natació on els 
triatletes realitzaven una vol-

ta circular de 1500m. Un cop 
arribaven a la platja, s’inicia-
va la part de ciclisme, on es 
donava una vola única de 40 
km a un recorregut pràctica-
ment plà i molt ràpid i s’aca-
bava realitzant la cursa apeu, 
fent 10km  arran de platja pel 
passeig marítim. 
La prova va ser guanyada per 
Aritz Rodriguez Fernandez 
en l’apartat masculí i Jeanet 
Van den Berg en el femení.
Per part del CAI Triatló Pe-
tromiralles es va aconseguir:
45 - Joan Montaner
66 - David Sala

Presència del CAI triatló 
a Empuriabrava
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ATLETISME / LA VEU 

Aquest diumenge, a 
partir de les 9h. del 
matí, es durà a terme 

la  1a edició de la Caminada 
Popular Solidària CAI PE-
TROMIRALLES.
La caminada, no competitiva 
i oberta a tothom, té l’objec-
tiu de ser un recorregut plàcid 
i familiar  de 12 Km., amb la 
sortida i l’arribada situades 
a l’Estadi Atlètic Municipal 
d’Igualada. 
El recorregut transcorrerà per 
un circuit degudament se-
nyalitzat, i consta d’una volta 
completa pels límits del terme 
municipal d’Igualada.
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 camina-
da solidària, els guanys de la 
mateixa aniran destinats a la 
Fundació Cors Units:  www.
fundaciocorsunits.com  enti-
tat benèfica què, amb el suport 
de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, té cura de la pato-
logia cardíaca i oncològica in-

fantil.
Les inscripcions es poden fer 
presencialment, a les oficines 
del CAI (Estadi Atlètic), o mit-
jançant la pàgina web del CAI: 
www.clubatleticigualada.com. 
La informació actualitzada de 
la caminada, es pot trobar a la 
mateixa web del CAI. 
Al tramitar la inscripció, s’en-
tregarà un dorsal/distintiu 
que el/la participant haurà de 
portar en un lloc visible, el dia 
de la caminada.  El distintiu 
es podrà recollir en el ma-
teix 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 vestidor, a l’Es-
tadi Atlètic.  Es prega ser res-
pectuós principalment amb 
el medi natural, i guardar les 
deixalles fins arribar a l’avitu-
allament, on hi haurà un lloc 
adequat per deixar-les.
Per qüestions de seguretat, els 
participants que vagin acom-
panyats de gossos, els hauran 
de portar lligats. 

El CAI organitza la 1a 
edició de la Caminada 
Popular Solidària

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 29 de 
setembre es va dispu-
tar a Sitges una nova 

jornada de Copa Catalana i 
de Lliga de clubs d’aquatló, 
en una competició en que els 
150 participants hagueren 
d’afrontar unes distàncies 
de 2’5 kilòmetres de cursa a 
peu pel passeig marítim de 
Sitges, 1 km de natació al 
mar i 2’5 kilòmetres més de 
carrera a peu per finalitzar la 
prova.
El CAI Triatló hi va ser re-
presentat per alguns dels 
seus millors triatletes per tal 
d’intentar obtenir una bona 
puntuació que els permetés 
seguir en les primeres posi-
cions de la lliga catalana de 
clubs, en una prova que en 
categoria masculina fou do-
minada de principi a fi pel 
Fasttriatlon que ocupà les 
tres primeres posicions, amb 
victòria final d’Adrià Muñoz. 
Pel que fa als representants 
igualadins, Oriol Marimon 
va aconseguir una bona 5a 

posició absoluta, Samuel 
Delgado finalitzava en una 
meritòria 36a posició men-
tre que Carlos Fernández tot 
i patir una important lesió a 
l’entrada al segment de nata-
ció va poder finalitzar en la 
71a posició, cal destacar que 
l’esforç d’acabar la carrera 
lesionat va ser molt impor-
tant ja que va permetre al 

club tenir a tres esportistes 
finalitzant la prova i d’aques-
ta manera podent puntuar 
en aquesta jornada de lliga. 
L’equip masculí finalment 
va quedar classificat en la 
7a posició per clubs, en una 
prova guanyada clarament 
pel Fasttriatlon.
Pel que fa a la prova feme-
nina, la vencedora absoluta 

El CAI Triatló continua lluitant la Lliga i Copa Catalana 
d’Aquatló a Sitges

va ser la jove aquatleta del 
CN Barcelona, Maria Casals, 
mentre que pel que fa a les 
representants igualadines 
cal destacar la bona carre-
ra i 14a posició absoluta de 
Marta Marimon, la meritòria 
17a posició absoluta i victò-
ria en veteranes2 d’Assumpta 
Castelltort i la 35a posició de 
Susana Llopart, aconseguint 

entre les tres la 6a posició per 
clubs en categoria femenina, 
que fou guanyada novament 
pel Fasttriatlon.
La propera i penúltima jor-
nada de Lliga i Copa Catala-
na d’aquatló serà aquest pro-
per dissabte a Platja d’Aro, 
prova que a més serà seu del 
Campionat de Catalunya ab-
solut de l’especialitat.
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ESQUAIX / LA VEU 

L’anoienc Bernat Jaume 
juga a diferents lligues 
europees amb diferents 

equips. Aquesta temporada 
juga les lligues d’Holanda, 
Alemanya, Itàlia, França i la 
potentíssima PSL anglesa.
En aquesta última hi juguen 
els millors jugadors del món i 
té un èxit de públic molt im-
portant. L’anoienc juga amb 
Bexley, equip del sud de Lon-
dres i en la primera jornada 
es va enfrontar a Kale Finch 
de Chichester. La lliga anglesa 
es juga al millor de 3 sets i el 
Bernat va sumar el seu punt 
guanyant 11-8, 7-11, 11-7.

4 igualadins a la copa fede-
ració jugada al GEiGEG de 
Girona.
Joel Jaume, els germans Fa-
jardo Nacho i Montse i Nil 
Aguilera van jugar el passat 
cap de setmana la copa Fede-
ració a Girona.
El Joel va eliminar a vui-
tens del quadre principal al 
barceloní Abel Lamas per 
3-1 del Mediterrani però en 
la ronda de quarts va cedir 
amb l’anglès Richard Willi-
ams per 3-1. El montbuienc 
Nacho Fajardo va perdre a 1a 
ronda del quadre principal 
davant el madrileny Sergio 
Garcia per 3-0 i posterior-
ment va guanyar el quadre 

de consolació dominant a la 
final a l’Arnau Farré de Saba-
dell. Nil Aguilera va jugar al 
quadre de 2a i a primera ron-
da va caure davant el campió 
del torneig Francesc Sistané 
per 3-0. En el quadre de con-
solació, l’igualadí va arribar 
fins la penúltima ronda ca-
ient davant el jove barcelo-
nès Joan Serna per 3-1.
Finalment la joveníssima 
Montse Fajardo no va tenir 
molta sort en el torneig ca-
ient a 1a ronda amb la Maria 
Pajares de Sabadell, poste-
riorment subcampiona del 
torneig i en el quadre per 
llocs va quedar en 7a posició 
final.

Debut amb victòria de l’igualadí Bernat 
Jaume a PSL premier league anglesa

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquest passat dissab-
te 29 de setembre al 
frontons del Molí 

Nou, es va celebrar el XVIè 
Torneig Frontennis d’Igualada 
amb pilota preolímpica, cita 
esportiva en la qual van par-
ticipar les millors parelles de 
Catalunya.
El torneig va tenir la inscrip-
ció de 16 parelles de les quals 
tres jugadors són del Club 
Frontennis Igualada.
El dissabte matí es va jugar la 
Classificació per les finals de 
la tarda, amb quatre grups de 
parelles cadascun.
El dissabte a la tarda es van ju-
gar els quarts (molt disputats), 

les semifinals i la final.
El torneig es va jugar a les 
dues pistes, excepte les semifi-
nals i finals que es van jugar al 
frontó nou.  
Cal remarcar que a tots els 
jugadors els va encantar com 
han quedat les instal·lacions, 
tant visual com de joc.
La primera semifinal la van 
jugar Xispi i Pol contra Adri 
i David, guanyant els primers 
per 30 a 9 amb una partida on 
es va notar el cansament de les 
partides anteriors per part de 
la segona parella.  
La segona semifinal la van ju-
gar Dani i Albert contra Marc 
Esteve (del Club Frontennis 
Igualada) i Toni, guanyant la 
primera parella per 30 a 19 en 

una partida que va dominar 
l’ofici del Dani i l’Albert.
La final disputada per Dani i 
Albert contra Xispi i Pol, va 
ser molt anivellada fins que 
faltant cinc minuts el Pol es 
va lesionar (trencament de 
fibres del bessó ), anant 24 a 
20. Llàstima d’aquesta lesió i 
desitgem al Pol una ràpida re-
cuperació.                            
Els  guanyadors van ser el Dani 
López i l l’Albert Gargallo.
Cal destacar que en la final ju-
gaven tres jugadors que també 
van disputar la final del Cam-
pionat de Catalunya.
Finalment es va fer l’acte de 
lliurament de Trofeus i obse-
quis d’aquest XVIÈ torneig, el 
més antic de Catalunya. 

Dani López i Albert Gargallo s’emporten el XVIè Torneig 
Frontennis d’Igualada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte 29 se-
tembre, a Tarragona, es 
va disputar el Campio-

nat de Catalunya Base, clas-
sificatori per poder accedir 
al Campionat d’Espanya que 
tindrà lloc a Múrcia.
El Club igualadí va partici-
par-hi amb un conjunt aleví 
i dos gimnastes individuals, 
que van lluitar sobre el ta-
pís, realitzant uns boníssims 
exercicis. 
Violeta Aguilera, categoria 
Infantil, va competir amb 
modalitat cèrcol i va aconse-
guir una 18a posició.
Maria Ibós, en categoria Ju-
venil, també competia amb 
modalitat cèrcol, i va obte-

nir una 25a posició. Les dues 
gimnastes van realitzar uns 
exercicis treballats i molt ben 
realitzats però hi havia molt 
nivell i es van quedar sense 
classificar-se.
El conjunt aleví va realitzar 
un exercici amb modalitat pi-
lota i van fer molt bona feina, 
amb seguretat i molta il·lusió 
això els va donar una bona 
posició, que els permet el pas 
al Campionat d’Espanya que 
tindrà lloc a Múrcia al mes de 
Novembre.
L’Igualada Club Gimnàstic  
Aula està molt satisfet del tre-
ball de totes les seves gimnas-
tes que van lluitar amb moltes 
ganes. Ara segueixen treba-
llant per noves competicions 
i nous reptes.

I diumenge, finals de l’Open 
Molí Nou

Un any més i ja en són vint-
i-tres. S’ha arribat a la final 
de l’Open Molí Nou, que com 
cada any comença a finals del 
mes d’agost i acaba a finals 
de setembre, esdeveniment 
que dóna nom a aquest acte 
esportiu organitzat pel Club 
Frontennis d’Igualada i que 
compta amb uns excel·lents 
organitzadors. L’Open, un 
cop més, ha demostrat la seva 
efectivitat per a donar com-
pliment a 34 parelles (4 feme-
nines i 30 masculines) i alhora 
aconseguir que tot funcionés 
de manera fluïda i perfecta.
Dins del merament esportiu, 

cal deixar constància de la 
bona acollida d’aquest Open 
per part de tots els aficionats 
a aquest esport i que forma 
part de nosaltres. Un any més, 
l’Open ha estat fidel a aquest 
esdeveniment, que dóna ca-
buda a tots els practicants de 
la comarca, sigui quin sigui 
el seu nivell, ja que en estar 
agrupat en 1 categoria feme-
nina i 4 masculines tothom 
troba competidors amb qui fer 
un joc intens i igualat.
El diumenge al matí l’Open 
va finalitzar amb la celebració 
de les quatre finals en els dos 
frontons i el lliurament de tro-
feus i detalls. Tot seguit es va 
fer un pica-pica i parlar de les 
anècdotes del campionat.

L’ICG Aula classificat pel 
Campionat d’Espanya



CULTURA  |  47Divendres, 5 d’octubre de 2018

MÚSICA / LA VEU 

El cantautor Roger Mas 
arriba al Teatre Munici-
pal l’Ateneu per presen-

tar el seu desè àlbum, Parnàs 
(Un viatge al jardí dels poetes). 
Serà el demà dissabte, 6 d’oc-
tubre, a les 21h, en un concert 
és promogut per la gestora 
cultural El Gest, amb el suport 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Programa.cat 
del departament de Cultura 
de la Generalitat i l’Oficina 
de Difusió Artística de la Di-
putació de Barcelona (ODA). 
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts a 
divendres de 18:30 a 20:30h i 
el dissabte d’11 a 14h. També 
des d’una hora abans de la 
funció a la taquilla del Passat-
ge Vives. Tenen un preu de 15 
euros si s’adquireixen antici-
padament i de 18 euros si es 
compren el mateix dia. Tam-
bé es poden adquirir en línia 
a www.ticketea.com.

Parnàs: poesia i música 
Tal com diu Roger Mas sobre 
Parnàs, volia “fer un disc per 
al meu públic, sense estridèn-
cies, fàcil d’escoltar i on se’m 
reconegués”. El cantautor va 
estrenar el nou disc a Brus-
sel·les “per als membres del 
govern a l’exili” i afirmava que 
“per a mi és molt important 
fer alguna cosa simbòlica per 
a aquestes persones que han 
fet tant per la nostra llibertat, 

justícia i democràcia”.
Mas encarna com ningú el 
prototip del cantautor: ager-
mana música i poesia, autoria 
i interpretació, però també 
novetat i tradició. Ho ha de-
mostrat a cada disc, reinven-
tant-se en trobador incipient, 
crooner de cobla, artista tel·lú-
ric, bluesman rutilant, estrella 
del pop, rapsode profund o un 
doll de veu fonda. Tots encar-
nats en els temes, estils i grups 
més diversos.
Poeta entre músics i músic en-

tre poetes ara, amb una veu en 
plena maduresa, proposa un 
viatge al Parnàs, al jardí dels 
poetes, on insisteix a emoci-
onar amb les veus dels altres 
i músiques noves. Complerts 
els vint anys del primer disc, 
ara presenta Parnàs. Al disc 
(SatéliteK, 2018) i als concerts 
de la gira es poden trobar no-
ves cançons, adaptacions de 
cançons tradicionals o anti-
gues i poemes musicats d’au-
tors tan diversos com Amadeu 
Vidal i Bonafont, Toni Gol i 

Roca, Miquel Martí i Pol, Joan 
Maragall, Salvador Espriu o la 
religiosa Sor Eulària Anzizu.
Al concert s’acompanya de 
Xavier Guitó al piano i teclats, 
Arcadi Marcet al contrabaix 
i Míriam Encinas tocant dil-
ruba, viola medieval, flautes i 
percussió. El so és a càrrec de 
Jordi Rotés i la il·luminació 
de Rafel Roca. Al disc hi van 
col·laborar Núria Graham i 
Bikimel, a més del cor Lupulus 
Ensembla i Brossa, quartet de 
corda.
Mas, que des de fa un temps 
s’allunya del pop-rock es rei-
vindica més en l’ofici i les ma-
neres del cantautor.

Roger Mas, cantautor
El solsoní Roger Mas va néi-
xer el 1975 en una família de 
músics. Quan tenia cinc anys 
d’edat, va començar a tocar 
instruments sota la tutela del 
seu avi. La seva activitat artís-
tica, vinculada al clarinet i al 
saxofon, va començar quan 
tenia 12 anys. El 1994, va co-
mençar a investigar les dife-
rents expressions musicals 
d’arreu del món gràcies a l’ex-
periència de Luis Paniagua. El 
1996, va guanyar el Premi de 
Catalunya Ràdio, que marca 
l’inici de la seva carrera com a 
cantant i compositor.
Des d’aleshores, ha publicat 
deu àlbums, ha rebut diversos 
premis per cada nou projecte 
i un ampli reconeixement dels 
crítics, fins al punt de conver-
tir-se en una veritable figura 
de la cançó. La seva música es 
basa en tres pilars: la música 

Roger Mas presenta el seu desè disc, “Parnàs”, aquest 
dissabte, al Teatre Municipal l’Ateneu
El concert el promou la gestora cultural El Gest amb el suport del departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament

moderna, la música tradici-
onal i els sons ancestrals del 
món. Les seves lletres bar-
regen el llenguatge del car-
rer amb les paraules i les ex-
pressions literàries que estan 
desapareixent. En els últims 
anys ha actuat en països com 
França, Cuba, Itàlia, el Brasil, 
els EUA, l’Uruguai, Sèrbia, 
Hongria, la República Txeca, 
Alemanya, Àustria, Bèlgica o 
Anglaterra.

La gestora cultural El Gest
El Gest, gestora cultural, és 
una empresa de gestió cultu-
ral i comunicació dedicada  
l’organització d’esdeveniments 
i espectacles de petit, mitjà i 
gran format, centrada en la 
creació i gestió de festivals 
multidisciplinaris que giren a 
l’entorn d’activitats musicals. 
També gestiona les edicions 
territorials Surtdecasa Centre 
i Surtdecasa Penedès del mitjà 
de comunicació digital Surt-
decasa.cat.
Aquesta tardor ha iniciat la 
programació de diversos con-
certs a Igualada, que tindran 
lloc al Teatre Municipal l’Ate-
neu –amb aquest Parnàs de 
Roger Mas i també L’oferta i
la demanda de Joan Colomo– 
i al Teatre de l’Aurora –Jo Jet i 
Maria Ribot amb el cor i The 
Escarteen Sister–. Enguany, 
El Gest, gestora cultural ja ha 
col·laborat amb l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació La 
Maca, en l’organització i la 
producció de la 7a edició del 
RRRREC Festival, en el marc 
de la Festa Major d’Igualada.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, si-
tuada al c/ Garcia Fossas 

2, acull entre els dies 5 i 21 d’oc-
tubre, una exposició al voltant 
de l’obra de l’interiorista Xavi 
Pelfort, guanyador del Premi 
Ciutat d’Igualada de Disseny 
Gaspar Camps l’any 2017.
Aquesta mostra, promoguda 
des del departament de Pro-
moció Cultural de l’Ajunta-
ment, recorrerà la seva obra, 
descobrint diferents espais i 

el seu resultat final, incidint 
en recursos diferents com l’es-
pai, el grafisme, la llum, el 
mobiliari o elements de dis-
seny propi. L’exposició posa-
rà, però, especial atenció en 
el projecte de Pelfort que li 
va merèixer el darrer Premi 
Ciutat d’Igualada en l’apartat 

Els treballs de Xavi Pelfort, a la Sala Municipal d’Exposicions

de disseny d’interiors: el nou 
local de La Renda Urbana al 

c/ Retir.
La inauguració tindrà lloc, 

aquest mateix divendres a les 
17:30h.

Pelfort va ser el guan-
yador del Premi Ciutat 
d’Igualada de Disseny 

Gaspar Camps 
l’any 2017
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TEATRE / LA VEU 

Aquest diumenge dia 7 
d’octubre, a ¼ d’1 del 
migdia, la companyia 

Sim Salabim presentarà el seu 
espectacle Els músics de Bre-
men, un espectacle musical de 
titelles i actors amb música en 
directe. El preu de les entra-
des és de 6 €, i de 5 € per als 
socis de Xarxa Igualada. Les 
entrades es venen una hora 

abans de la funció al vestíbul 
de l’Ateneu. Properament hi 
haurà els espectacles següents: 
Zaquizamí de la companyia 
Roberto G. Alonso (21 d’octu-
bre), Adeu Peter Pan de Festuc 
Teatre (4 de novembre), Els 
cistells de la caputxeta de Sam-
faina de colors (18 de novem-
bre) i Laika de Xirriquiteula 
teatre (2 de desembre). 

La companyia

Sim Salabim és una compa-
nyia professional de teatre 
infantil i familiar amb prop 
de 30 anys d’experiència. Fan 
espectacles musicals, amb ti-
telles i actors, amb música de 
piano en directe. Representen 
els seus espectacles als teatres 
de programació estable de 
tota Catalunya i la península. 
A més, porten més de 15 anys 
fent campanyes escolars.
La companyia prepara els 

Xarxa Igualada proposa “Els músics de Bremen” 
de Sim Salabim a l’Ateneu

seus treballs tenint cura dels 
guions o les adaptacions de 
contes clàssics amb un estil 
propi. Composen la música i 
creen la lletra de les cançons, 
dissenyen i confeccionen el 
vestuari, i construeixen les es-
cenografies. Volen transmetre 
al públic valors com la tole-
rància i el respecte, fomentar 
la imaginació i la creativitat de 
grans i petits, i l’amor per la 
natura i les persones.
Tenen una desena d’especta-
cles en cartellera, alguns dels 
quals ja s’han pogut veure a 
Igualada: Hansel i Gretel, El 
conte de Nadal, El follet i el sa-
bater, Les set cabretes, El tren-
canous, L’arbre feliç, El viatge 
d’en James, i La màgica volta 
al món.

Els músics de Bremen
Els responsables d’aquest es-
pectacle són uns artistes poli-
facètics i rigorosos que tenen 
cura de tots els detalls. Els ti-
telles han estat construïts pel 
titellaire i constructor Martí 
Doy, un dels millors mestres 
artesans, que fa titelles per a 
moltes companyies catalanes.  
Lluís Petra ha fet l’adaptació 
i el guió de l’obra, a més de 
la composició musical i les 
cançons, acompanyat de Xevi 

Compte. Pilar Nieto, que ha 
fet el vestuari, i el mateix 
Lluís Petra, són els intèrprets 
de l’espectacle que, a més de 
cantar, manipulen els titelles. 
Els acompanya al piano en 
Bru Ferri.
Els músics de Bremen, escrita 
pels germans Grimm, explica 
les trifulques de quatre ani-
mals –un gat, un gos, un ase i 
un gall– que es veuen obligats 
a deixar les feines que feien, 
perquè uns lladregots els han 
robat tot el material amb què 
treballaven.
Per casualitat troben un ban. 
En ell, el batlle de la ciutat de 
Bremen explica que els ciu-
tadans estan molt tristos i 
moixos, i que busquen mú-
sics que els tornin l’alegria. 
Els quatre animals decidei-
xen anar junts cap a Bremen 
i intentar ajudar-los Qui ha 
dit que aquestes bèsties ja no 
serveixen per a res? 
Mai no és tard per tornar a 
començar. Abans, però, es 
troben amb els lladregots que 
estan saquejant la comarca 
i decideixen donar-los una 
bona lliçó. L’espectacle fo-
menta el respecte envers els 
animals i valors com l’astúcia, 
el treball en equip, l’empatia i 
la generositat.

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 7 d’octubre, a par-

tir de les 11:30h, el Museu de 
la Pell d’Igualada convida a 
participar en una visita guia-
da i gratuïta per les seves ex-
posicions permanents, que 
permetran conèixer el món 
de la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àm-
bits: L’home i l’aigua, Uni-
vers de pell i L’ofici d’adober. 
L’home i l’aigua presenta una 
visió general de les quali-
tats i l’ús de l’aigua. Aquí, la 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 

Canal d’Experimentació, que 
ajuda el visitant a compren-
dre els mètodes de canalit-
zació i d’aprofitament ener-
gètic i industrial de l’aigua. 
Univers de pell és una de les 
sales centrades en la pell i es 
dedica a explicar el seu ús 
per la humanitat al llarg del 
temps a través d’una selecció 
acurada d’objectes confec-
cionats total o parcialment 
amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i 
utilitats del cuir. L’altre espai 
dedicat a la pell, L’ofici d’ado-
ber, se centra en el treball de 
la pell a Igualada des de fa 
generacions. Aquí, eines i 
màquines són els testimonis 
dels inicis manufacturers i 
de la millora constant fins 
a la implantació industrial, 

que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la con-
figuració de tot el barri del 
Rec.
L’altre edifici del Museu és 
Cal Granotes, antiga adobe-
ria del Pla del Cornet, que 
data del segle XVIII. Es tro-
ba situada a pocs metres de 
Cal Boyer i al costat del rec, 
canal medieval que abastia 
les fàbriques de la zona. En 
aquest espai hi ha la posada 
en escena de l’ofici artesanal 
de l’adob de la pell grossa o 
bovina, que transporta al vi-
sitant a la Igualada preindus-
trial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada i gratuïta 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia
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MÚSICA / LA VEU 

Músiques de butxa-
ca enfila la segona 
part de la tempo-

rada amb una proposta que 
ens portarà per diferents 
paisatges de la música d’au-
tor. Marcel Lázara i Júlia Ar-
rey presentaran el seu primer 
disc  Pedalant endins (Halley 
Records) acabat d’editar re-
centment. 
El que fos cantant i guitar-
rista de Txarango, Marcel 
Lázara ha tornat amb un 
nou projecte, Marcel Lázara 
i Júlia Arrey. Després de dos 
discos, centenars de concerts 
amb Txarango i d’estar els 
últims dos anys a Brasil, ara 
presenta aquest disc que es 
caracteritza per la senzillesa 
i la simplicitat i ho fa de la 
mà de la seva companya de 
viatge, Júlia Arrey.
Una col·lecció de temes que 
neixen del viatge amb bici-
cleta que van fer pel nord-
est brasiler durant dos anys. 
Les cançons que va inspirar 

aquesta ruta recullen l’essèn-
cia de les experiències roda-
des, vitals i transformadores 
d’aquest trajecte musical.
Un so caracteritzat per les 
melodies de la guitarra de 
Lázara, acompanyades pel 
ritme de la zabumba, un ins-
trument de percussió tradi-
cional del nord-est brasiler, 

d’Arrey. El resultat, unit a 
les seves veus, és un so inè-
dit, orgànic i sense comple-
xos, que canten en català i en 
portuguès. 
Una essència que respon al 
lema “Viure lluny per can-
tar-ho a prop”.
Més que un disc. Aquest 
també és un projecte so-

Marcel Lázara i Júlia Arrey presenten a Músiques de 
butxaca el seu projecte amb “sabor mestizo”

lidari, ja que el 100% dels 
beneficis del CD són per 
l’Associaçao olha o chico de 
piaçabuçu (Brasil). Associa-
ció sense ànim de lucre que 
treballa per la preservació 
medio-ambiental en defensa 
del ‘Velho Chico’, el segon riu 
més gran del Brasil després 
de l’Amazones.

El concert se celebrarà el di-
vendres 5 d’octubre a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural.
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
mu s i qu e s d e but x a c a . c at , 
anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic, 
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urba-
na, Ajuntament d’Igualada, 
Cafè de l’Ateneu, Primeras 
Marcas, Supermas, Enric 
Martí Videoproduccions, 
Canal Taronja, Ràdio Iguala-
da, Infoanoia.cat, AnoiaDia-
ri, Anoia Ràdio, Surtdecasa.
cat, la Veu de l’Anoia i Frui-
teria Pilar. 

DISSENY / LA VEU 

El dimecres 26 de se-
tembre, la reconeguda 
dissenyadora de l’estudi 

Burzon Comenge i professora 
de projectes de disseny gràfic 
de la Gaspar Ester Comenge, 
va ser guardonada amb el pre-
mi eWoman Manresa orga-
nitzat per PrensaIberia i Diari 
Regio 7, al Teatre Kursaal de 
Manresa, en la categoria d’Art 
Digital.
Aquest premi suposa un reco-
neixement a la seva trajectòria 
professional de l’Ester com a 
dona emprenedora, especi-
alment per la vessant digital. 

La dissenyadora i professora de la 
Gaspar, Ester Comenge, guardonada 
amb premi eWoman 2018

Des de l’escola volem donar 
felicitar-la per aquest reconei-
xement tan merescut a la seva 

trajectòria professional. És 
un orgull que formi part del 
claustre de la Gaspar.

LLENGUA / LA VEU 

Obertes les inscripcions 
al Voluntariat per la 
llengua, el programa 

de parelles lingüístiques que et 
donarà l’oportunitat de millo-
rar el català que estàs aprenent 
o d’ajudar algú a fer-ho.
L’activitat es fa a partir de la 
col·laboració de voluntaris ca-
talanoparlants que dediquen 
una hora a la setmana a quedar 
amb un aprenent i ajudar-lo a 
parlar millor la llengua. Es pot 
fer en modalitat presencial i, 
des de fa més d’un any, també 
de manera virtual, a través de 
videoconferència des de qual-
sevol lloc del món.

Per formar les parelles lingüís-
tiques, necessitem persones 
voluntàries que puguin dedicar 
una hora a la setmana a con-
versar en català amb una per-
sona que l’està aprenent o per-
sones aprenentes que vulguin 
millorar el català parlat d’una 
manera relaxada i distesa.
L’acte de presentació de pare-
lles lingüístiques està previst 
per divendres 19 d’octubre a 
les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada. 
Les inscripcions ja estan 
obertes i es poden fer en línia 
a través del portal www.vxl.
cat, o bé presencialment al 
Servei Local de Català d’Igua-
lada (c. Lleida, 78).

Es busquen voluntaris i 
aprenents per conversar 
en català

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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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Un dia i un lloc: dis-
sabte 6 d’octubre, 
Tàrraco Arena Plaça. 

Els Moixiganguers d’Igualada 
estan en ple compte enrere 
per la gran cita del Concurs 
de Castells que, per quarta 
vegada, els tornarà a portar a 
l’emblemàtica arena tarrago-
nina al costat de les millors 
colles del país. 400 persones 
lluiran el color morat en una 
de les cites més importants 
del món casteller.
Als Moixiganguers sempre 
se’ls ha donat bé aquesta cita 
única, ja que cada vegada 
que hi han participat han fet 
la seva millor actuació de la 
història fins al moment. En-
guany no ha de ser menys i 
volen fer per primera vegada 
un castell de nou pisos: el 3 de 
9 amb folre. Ajuntant aquest 
castell amb el 5 de 8 i la torre 
de 8 amb folre la colla faria 
novament la seva millor ac-
tuació. A més a més, el 3 de 
9 amb folre es perfila com a 
castell decisiu per guanyar 
l’edició de dissabte del con-
curs, de manera que els Moi-
xiganguers serien possibles 
candidats a estar al pòdium 
juntament amb els Xiquets de 

Reus, els Sagals d’Osona o els 
Xicots de Vilafranca.
A dos quarts de 5 de la tarda 
començarà l’edició de dissab-
te del concurs, on actuen 18 
colles alhora, les classificades 
entre les posicions 13 i 30 
del rànquing que elabora el 
concurs de castells. La colla 
agraeix la gran resposta que 
ha tingut per part de les enti-
tats esportives i culturals a la 

Més de 400 morats seran dissabte 
al concurs de castells de Tarragona

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’exposició itinerant orga-
nitzada per la Diputació de 
Barcelona “Treu-li suc a la 
sexualitat”, s’instal·la a partir 
de demà, 28 de setembre, i 
fins a l’11 d’octubre, a l’INS 
Badia i Margarit d’Igualada. 
La mostra s’adreça als ado-
lescents de 12 a 16 anys amb 
l’objectiu d’aportar-los una 
visió positiva i saludable de 
la sexualitat.
L’exposició s’estructura en 
dues parts. La primera, des-
tinada als més joves, se cen-
tra en el concepte de sexuali-
tat i en la manera de viure-la, 
en la identitat sexual, i els 
mites i  prejudicis. La segona 
part s’adreça als joves d’entre 
14 i 16 anys, i aborda els ris-
cos associats a la sexualitat 
per tal d’afrontar-los d’una 
manera positiva i afavorir-hi 
una actitud responsable.

L’exposició “Treu-li 
suc a la sexualitat” 
arriba a Igualada

crida que han fet per acompa-
nyar-los a Tarragona i anima 
la ciutat i la comarca a gaudir 
també d’aquesta extraordinà-
ria cita castellera aprofitant el 
bon estat de forma dels igua-
ladins. Tothom qui ho vulgui 
encara pot apuntar-se als au-
tocars gratuïts que ha prepa-
rat la colla (sortiran a les 13h 
de l’Estació Vella), fer pinya 
amb els morats i viure l’espec-

tacularitat del concurs de cas-
tells des de dins. Només cal 
apuntar-se a moixiganguers.
cat/concurs i venir al darrer 
assaig d’aquest divendres (22 
h a 00h) a Les Cotxeres (Plaça 
Catalunya 1 d’Igualada).
Tothom que vagi al concurs 
amb els Moixiganguers tindrà 
una samarreta de la colla i so-
par. Els autocars tornaran un 
cop acabada l’actuació.

Els Moixiganguers d’Igualada tenen el repte de fer el primer 3 de 9 amb folre en una de les cites
més emblemàtiques dels castells

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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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora ar-
renca la programació 
O c tubre / D es e mbre 

2018 aquest cap de setmana 
amb l’espectacle Bomber(s), 
un espectacle colpidor que 
posa en escena sense eufe-
mismes i dient les coses pel 
seu nom tres temàtiques: 
sexe, consentiment i disca-
pacitat psíquica, i ho fa sense 
grolleries, violència, provo-
cacions ni moralines, i amb 
una interpretació excel·lent a 
càrrec de l’actriu Mariantònia 
Salas i l’actor Salvador Mi-
ralles. Tant és així que Salas 
va rebre el Premi a la Millor 
interpretació femenina de les 
Illes Balears 2017. 
L’espectacle torna a Iguala-
da després d’haver-se pogut 
veure a La Mostra  on va re-
bre molt bones crítiques de 
premsa i públic, i abans de fer 
temporada a Barcelona.
L’espectacle gira al voltant 
d’una noia que diuen que és 
mentalment limitada i que 

es va enamorar d’un bomber 
atractiu. La Noia es va cons-
truir una història d’amor i ell 
es va divertir amb ella, fins al 
punt de compartir-la amb els 
seus companys. Ella va creure 
que quan s’estima no es pot 
dir “no” i no ho va fer. Ara es 
retroben al judici i podrem 

Bomber(s) reivindica el ‘No és no’ en l’arrencada 
de temporada del Teatre de l’Aurora

El text de Jean-Benoît 
Patricot posa en 

escena tres temàtiques: 
sexe, consentiment i 

discapacitat psíquica

veure quin valor té la paraula 
d’una noia mentalment limi-
tada contra la d’un bomber 
atractiu.
Bomber(s) és un especta-
cle nascut d’una aliança en-
tre Catalunya i França que 
parteix d’un text excel·lent 
del reconegut dramaturg Je-

an-Benoît Patricot que ha es-
tat brillantment traduït i diri-
git per Jordi Vilà. La història 
fuig del maniqueisme i posa 
en escena una realitat com-
plexa i polièdrica, colpidora i, 
sobretot, necessària.
Aquest espectacle compta 
amb el suport del Pla d’Igual-

tat de Gènere de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Bom-
ber(s), tindran lloc divendres 
5 i dissabte 6 d’octubre a les 
21 h. i diumenge 7 d’octubre a 
les 19 h.  Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.   

LLIBRES / LA VEU 

Unes 3000 persones 
van passar dissabte 
passat per la Biblio-

teca Central d’Igualada i la 
plaça de Cal Font per gaudir 
de la 7a. edició del Mercat 
de Lletres, que organitza la 
Biblioteca i el departament 
de Promoció Cultural amb la 
col·laboració de diverses en-
titats i llibreries de la ciutat. 
Durant tot el dia es van pro-
gramar una vintena d’activi-
tats culturals a diversos espais 
i d’aquesta manera els visi-
tants van poder anar fent un 
circuit literari. Com a novetat 
d’enguany es va comptar amb 
la presència del nou Biblio-
bús Montserrat, que també 
es va instal·lar a la plaça amb 
diverses activitats d’anima-
ció a la lectura. La consellera 
de Cultura de la Generalitat, 
Laura Borràs, va ser l’encarre-
gada d’inaugurar el Mercat de 
Lletres, al costat del director 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Joan-Elies Adell 
i l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells.
La directora de la Biblioteca, 

Montse Lobato Just, ha volgut 
destacar d’enguany l’augment 
de les activitats adreçades a 
públics diversos i la implica-
ció de les entitats i  llibreries, a 
les qual vol donar les gràcies. 
Tot plegat ha fet augmentar el 
públic assistent al Mercat de 
Lletres. Un Mercat que tam-
poc hauria estat possible sen-
se l’esforç de tot l’equip de tre-
ball de la Biblioteca. Aquesta 
segona edició consolida la Bi-
blioteca i la plaça de Cal Font 
com els espais idonis per dur 

a terme totes aquestes activi-
tats literàries.
L’afluència de públic va ser 
constant durant tota la jorna-
da i totes les activitats es van 
omplir. Al matí els autors con-
vidats van ser el filòsof Josep 
M. Esquirol, Enric Calpena i 
el col·lectiu literari Lola Pa-
lau, format per autors de la 
Catalunya Central. A la tar-
da, a més de la presentació de 
la novel·la eròtica d’Encarna 
Sant-Celoni i del recital poè-
tic-musical dels germans Cesk 

3000 persones passen pel Mercat de Lletres

i Marc Freixas, Lluís-Anton 
Baulenas va protagonitzar 
una interessant xerrada sobre 
«Pedrolo a 100 per hora». El 
poeta Feliu Formosa també 
va poder recórrer l’exposició 
que la Biblioteca li ha dedicat, 
així com participar al recital 
que va fer amb la seva filla Es-
ter, que va servir per cloure el 
Mercat de Lletres.
Les activitats familiars i in-
fantils són les que van aplegar 
més participants i una de les 
més reeixides va ser el taller 

que van fer els creadors de 
L’Agus i els monstres, Jaume 
Copons i Liliana Fortuny, 
que van seguir un centenar 
de persones. A la plaça de Cal 
Font, a més de la carpa literà-
ria, es van habilitar uns espais 
de lectura on, de forma rela-
xada, els passejants podien 
asseure’s i fullejar els llibres 
que hi havia. A més, a la tar-
da, les membres del Club de 
lectura de la literatura infantil 
els van oferir recomanacions 
a la carta.
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Dimecres que ve, 10 
d’octubre, a les 11h, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada comptarà amb la 
presència del comissari de 
l’exposició Entusiasme. El rep-
te i l’obstinació en la Col·lecció 
MACBA, David Armengol, 
que exposarà les raons de la 
seva particular lectura entu-
siasta de l’art contemporani. 
Armengol planteja aques-
ta conferència com un punt 
de partida on exposa la visió 
de l’art contemporani sota el 
prisma de l’entusiasme, una 
mirada que es realitza des de 
dues lectures complementàri-
es: des de la visió genèrica de 
la pràctica artística mitjançant 
referents específics –artistes, 
exposicions, moments– i tam-
bé com un relat vinculat a la 
biografia professional del co-
missari mateix.
David Armengol (Barcelona, 
1974) és comissari indepen-
dent i combina la seva pràc-
tica de curador amb altres 
activitats paral·leles com la 
gestió cultural i la docència. 
Especialment interessat en la 
condició social de l’artista i la 
funcionalitat o disfuncionali-
tat de l’art, els seus projectes 
aborden temàtiques sensibles 
al contacte amb altres àmbits 
d’estudi com l’antropologia, 
la psicologia, la literatura o 

la música. Els últims anys ha 
treballat en propostes deriva-
des d’una lectura narrativa i 
performativa del paisatge. Ha 
exposat en espais d’art con-
temporani com Caixafòrum 
Barcelona (2008), Matadero 
Madrid (2010), Fundació Joan 
Miró de Barcelona (2012-
2013), Fabra i Coats - Centre 
d’Art Contemporani de Barce-
lona (2014), EAC - Espacio de 
Arte Contemporáneo de Mon-
tevideo (2015), Bòlit - Centre 
d’Art Contemporani de Giro-
na (2016), Tabacalera Madrid 
(2016) o Arts Santa Mònica 
a Barcelona (2017). Actual-
ment forma part de l’equip de 
curadors de BCN_Producció 
(La Capella, Barcelona). Pel 
projecte expositiu Entusias-
me. El repte i l’obstinació en 
la Col·lecció MACBA, David 
Armengol ha estat finalista 
dels Premis ACCA 2017 en la 
categoria de comissariat.

El programa d’activitats 
d’Entusiasme arriba a tots 
els públics

L’exposició ofereix altres acti-
vitats diverses, totes gratuïtes. 
El 21 d’octubre, a les 12h, tin-
dran lloc al Museu de la Pell 
unes Lectures entusiastes de la 
Col·lecció MACBA, visita di-
namitzada adreçada a adults, a 
partir de 16 anys.
El públic familiar podrà gau-
dir d’una visita performativa, 
Cossos que fan coses, con-
duïda per l’artista i educado-
ra Marta Galán el diumenge, 
28 d’octubre, a les 1h. També 
hi ha un programa de visites 
dinamitzades i tallers experi-

Conferència de David Armengol, comissari d’Entusiasme. 
El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA

El Museu de la Pell 
d’Igualada acull, fins el 
4 de desembre, aques-
ta exposició itinerant 

impulsada per la Dipu-
tació de Barcelona

MÚSICA / LA VEU 

Dimarts passat dia 2 d’octu-
bre la Coral de Santa Maria 
d’Igualada va reiniciar els as-
saigs del nou curs 2018-19, en 
el transcurs del qual celebrarà 
el seu 80è aniversari fundaci-
onal. Enguany s’ha avançat 
l’horari a les 7 de la tarda i 
continuarà els dimarts i di-
jous com és habitual.

Ampliació de places per 
l’excursió a Mollerussa i les 
Garrigues.
Donada les sol·licituds re-
budes s’ha decidit ampliar el 
nombre de places de l’auto-
bús per a l’excursió al Museu 
de Vestits de Paper de Mo-

llerussa i a les Garrigues del 
proper dijous 18 d’octubre. 
Els interessats poden fer la 
seva reserva a la secretària 
de la Coral, Concepció Cua-
dras (telèfons 938042483 i/o 
636741530).
Recordem que la sortida 
d’Igualada serà a 2/4 de 9 de 
la placeta del Rei i a ¾ de 9 de 
davant de la Sagrada Família. 

Loteria de Nadal
Posem en coneixement dels 
excantaires i amics de la 
Coral que enguany s’han po-
sat a la venda participacions 
de la Loteria Nacional de l’Es-
tat i també de la Loteria Cata-
lana “la Grossa”. Poden dema-
nar-la als i a les cantaires.

Activitats de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada

CULTURA / LA VEU 

Fabià Mohedano, amb 
un ampli currículum 
sobre la gestió dels lloc 

de treball i els horaris laborals 
i/o escolars i la seva inevitable 
repercussió en els horaris do-
mèstics va ser a l’AUGA per 
parlar de la Reforma Horària.
Una reforma inevitable com 
es dedueix del desgavell ac-
tual en utilització del temps: 
joves que acaben les classes 
passades les tres de la tarda i 
sense haver dinat, programes 
televisius per a adolescents 
a la una de la matinada i un 
llarg mostrari de despropò-
sits que han fet que els adults 
hagem perdut de mitjana 
diari d’una hora de son i els 

joves i infants quasi n’han 
perdut dues.
El ritme circadià del cos se’n 
ressent en separar-se l’horari 
solar de l’horari particular de 

El temps nostre de cada dia, Fabià 
Mohedano a l’AUGA

molta gent.
I la propera setmana serà 
a l’AUGA Ramón Francoli, 
parlant de la solidaritat en la 
comunitat

mentals per a grups de tots els 
nivells educatius, amb reserva 
prèvia al telèfon 93 804 67 52, 
a càrrec d’Experimentem amb 
l’Art i de l’artista i educador 
Jordi Ferreiro.
I, per primera vegada al Mu-
seu, també hi haurà visites 
adreçades a grups de persones 
amb Alzheimer provinents de 
l’Hospital de dia Sant Jordi, 
de la Fundació Sanitària Sant 
Josep, del Centre de dia Mont-
serrat i del Centre de Dia Pare 
Vilaseca, a càrrec de CCCB 
Programa Alzheimer.

Entusiasme. El repte i l’obsti-
nació en la Col·lecció MACBA 
és una exposició itinerant del 
Programa d’Arts Visuals de 
l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelona, 
organitzada en conveni amb 
el MACBA i en col·laboració 
amb els diferents municipis 
que l’acullen. Es pot visitar a 
Igualada fins al 4 de desem-
bre, amb entrada gratuïta, de 
dimarts a divendres de 10 a 
14h, dijous i divendres de 16 
a 20h i dissabtes, diumenges i 
festius d’11 a 14h.



El terme d’Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El terme municipal d’Iguala-
da era ben esquifit, fins que 
el 3 d’abril de 1925, una Reial 

Ordre va permetre que l’Ajuntament 
d’aquesta localitat, comprés al d’Òde-
na unes 600 hectàrees, pagant 60.000 
pessetes de l’època. La cosa va perme-
tre l’ampliació de la nostra ciutat.
En aquell temps, el general Pere Vives 
Vich, era sotsecretari del ministeri de  
Foment del Govern madrileny. Se-
gons es pot deduir, ell va tenir una 
certa influència en aquesta determi-
nació.
Hom suposa que prop de l’estanc de 

cal Carbassa, (llavors situat en terme 
municipal d’Òdena) és el lloc on hi 
havia les barraques dels “burots”, que 
tenien cura del cobrament de l’im-
post per entrar queviures procedents 
del poble odenenc com la carn, em-
botits...
Foto. Un tram del carrer d’Òdena, 
abans de la seva urbanització. Les ca-
ses que es veuen al fons, pertanyien 
al “Munici de Òdena, Partit judicial 
d’Igualada, Provincia de Barcelona” 
(com encara diu la majòlica) fins que 
la ciutat engrandí el seu terme. 
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TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte s’aixeca 
el teló del 42è Con-
curs de teatre de Pi-

era. Els encarregat de fer-ho 
són el grup Farga’m Teatre de 
Terrassa amb l’obra En Porta-
da.
Farga’m Teatre va néixer l’any 
2010, amb la representació 
de El regne de Lailonia i des 
de llavors han intentat portar 
sempre el teatre arreu de Ca-
talunya.
Han actuat en diferents con-
cursos i mostres de Catalunya 
aconseguint diferents premis, 
i també en col·laboració amb 
el banc dels aliments, fent un 
intercanvi on per poder ac-
cedir a l’obra, l’entrada era 
portar menjar pel Banc dels 
Aliments, recaptant més de 
380Kg d’aliments.
En aquest anys han dut pels 
teatres El regne de Lailonia, 
La importància de ser Frank, 
6 ombres d’arxiu i En portada.

Sinopsi de l’obra
Chicago. L’alcalde està conven-
çut que guanyarà les pròximes 
eleccions gràcies a l’execució 
d’Emily Morgan, qui espera a 
la presó per ser penjada des-
prés de matar a trets un poli-
cia negre de la ciutat. El xerif 
Hartman no dubta en aconse-
guir un lloc al govern per haver 
col·laborat a la seva detenció. 
Al mateix moment, Julie Smith 
deixa el diari pel qual ha treba-
llat tant de temps, l’Examiner, 
per casar-se i marxar de la ciu-
tat. Jane Thompson, la directo-
ra del diari, no permetrà que la 
notícia de l’any se li escapi de 
les mans.   Però... i si algú fa el 
que ningú espera?
És una comèdia fent una cri-
tica sobre la premsa i els inte-
ressos que hi ha en els “poders” 
de la ciutat. Situada als anys 50 
a Chicago, però per desgràcia 
massa actual. 
L’obra està estructurada en dos 
actes sense mitja part i amb 
una durada de 95 min.

El Concurs de Teatre de 
Piera aixeca el teló

DISSENY / LA VEU 

El passat dijous 26 de se-
tembre l’alumnat de 2n 
de Gràfica Publicitària 

va gaudir d’una visita guiada 
a l’exposició “Packaging made 
in Anoia”, van conèixer de la 
mà de Enric Sánchez Urdan-
garin, una mostra de diferents 
capses, packs i embalatges 
fabricats per empreses ano-
ienques, molts dels quals són 
utilitzats per marques inter-
nacionals. Aquestes empreses 
concentren un gran nombre 
de patents d’embalatges que es 
distribueixen per tot el món. 
Productes tan famosos com la 

“caja roja de Nestlé” van ser in-
ventats i fabricats a Igualada i 
nombroses capses i embolcalls 
han rebut reconeixements i 
premis internacionals, com 
l’envàs de roba interior JIM, 
que va rebre el premi Eurostar 
al millor pack del continent.
Escola Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps d’Igua-
lada imparteix un nou mò-
dul formatiu de Packaging i 
Identitat de producte, dirigit 
per Jaume Enrich dissenya-
dor gràfic i professor d’aquesta 
matèria, que té com a objectiu 
aprofundir en aquesta disci-
plina, en la seva història i en 
els condicionaments socials 

L’alumnat de 2n de Gràfica 
Publicitària de La Gaspar, visita 
l’exposició “Packaging made in Anoia” 

actuals. Aprendre a desenvo-
lupar projectes atenent a les 
necessitats del client, les ne-
cessitats de les empreses del 
sector i del producte. Analit-
zar, dissenyar i executar un 
projecte i aprofundir en el co-
neixement específic dels mate-
rials propis de la indústria, els 
sistemes de creació de l’envàs, 
la preimpressió i els controls 
de qualitat.
Des de l’escola, al llarg del curs 
es realitzen diferents sortides 
que considerem importants 
per a l’aprenentatge i la for-
mació professionalitzado-
ra d’aquests cicles formatius 
d’arts plàstiques i disseny.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La Bandera Negra, la importància social, 
política i cultural d’una icona

Amb vocació de donar veu a Igualada i tota 
la comarca de l’Anoia va néixer La Veu, el 
3 de setembre de 1982; una circumstància 

que fa que enguany se celebrin els seus 36 anys d’in-
cansable i viva activitat periodística. I, és en aquest 
sentit -i per a aquesta avinentesa- que, atenent a 
l’espai que (actualment) ocupa aquest rotatiu des de 
l’any 1998, l’edifici que històricament havia allotjat 
“La Bandera Negra”; val la pena de redescobrir i 
recuperar la memòria històrica sobre l’interès i la 
importància social, política i cultural de la denomi-
nació d’aquella insigne bandera, especialment quan 
cada cop està més present en els actes reivindicatius 
del poble català.
Diverses fonts documentades situen una primera 
aparició de la “bandera negra” a la Crònica de Ra-
mon Muntaner, que relata la lluita amb els almogà-
vers, al segle XIV; encara que, al segle següent, va 
guanyar una  identitat pròpia amb la seva presència 
a les Guerres dels remences. Després, amb motiu de 
la Guerra dels Segadors (XVI), li va ser atorgat un 
romanç propi a mode  de versió inèdita de l’himne 
nacional; ara bé, la veritable implantació d’aquesta 
quimèrica icona va tenir lloc a l’any 1714, i poste-
riorment la seva exegesi va aconseguir la màxima 
popularitat en temps de la Renaixença essent des-
crita i explicada en relats, gravats i il·lustracions del 
segle XIX. Considerada ja com una autèntica imat-
ge representativa de les reivindicacions de la iden-
titat nacional catalana, amb una simbologia molt 
específica: és refereix a la lluita a mort, en oposició 
a qualsevol rendició, com ho simbolitza la bandera 
blanca; va aconseguir gran rellevància a la revolta 
de Jamaica de Barcelona i a l’acte de la carlinada 
de Ramon Cabrera, sempre abanderant els fronts 
de batalla. Al segle passat, de manera ocasional, a 
la mateixa Guerra Civil va aconseguir un notable 

protagonisme; no obs-
tant això va ser, amb la 
fundació de la CNT, i la 
creació de la seva pròpia 
bandera, que la històrica 
bandera negra es va veu-
re fusionada -de forma 
habitual- amb el color 
vermell de la Confedera-
ció, restant-li la veritable 
identitat del potent dis-
seny inicial.
En un altre sentit, el 
gruix iconogràfic dels 
símbols que representa 
la bandera negra apunta 
més a l’àmbit concep-
tual d’un missatge que 
subratlla una disposició 
o posicionament reivin-
dicatiu de “resistència i 
fortalesa”, que no pas a 
un vessant oficialista. I, 
certament és aquesta la raó que fa que qualsevol 
acte d’alliberament nacional, per raons culturals i 
ideològiques, apunti a recuperar els seus valors te-
màtics en pro de la reconstrucció d’un país;  això és, 
la bandera negra és un element visual tan  poderós 
que situa al seu portador –a tothora- un pas enda-
vant del seu adversari. En aquest sentit, cada vega-
da és més habitual assumir amb normalitat el pes 
cultural d’un símbol que tan  identifica a un poble, 
i més encara si aquest té un valor tan memorable i 
resulta ser, alhora, un lloable instrument visual en 
defensa de les llibertats.
Iconogràficament, des dels seus orígens la bandera 
negra apareixia com un tros de tela negra, i prou. 

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 
Santfores Salla Solà i Roger Ribera 

Bonastre.
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.

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, persis-
tent i apassionada.
Del 14 de setembre al 4 de novembre 
a la sala d’exposicions del Museu de 
la Pell.

FELIU FORMOSA: 
TRADUCTOR, POETA I 
HOME DE TEATRE
Feliu Formosa té una vinculació es-
pecial 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 Bibliote-
ca Central.

SERENIDAD
Fotografies. Sebastian Gerecz
Mostra de fotografies on l’artista 
ens transmet la seva creativitat i el 
domini de la tècnica fotogràfica
De l’1 al 31 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

99% ESPAIS DE LA MÀ 
DE XAVI PELFORT
Fem un tomb per l’obra de l’in-
teriorista, veiem diferents espais 
i el seu resultat final, incidint en 
recursos diferents, com l’espai, el 
grafisme, la llum, el mobiliari o 
elements de disseny propi…
Del 5 al 21 d’octubre a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS
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En temps posteriors, com si d’una herència de la 
cultura romàntica es tractés, hi apareixia estampa-
da una calavera pintada que resumia la vella con-
signa de llibertat o mort: un pronunciament que va 
ser emprat a la Guerra de la Independència grega i 
també a la Guerra de la Independència nord-ameri-
cana. Seguint aquests lemes reivindicatius, definiti-
vament, el poble català, tot  reprenent elements i 
signes tradicionals va decantar-se pel disseny d’una 
bandera negra que fos específicament catalana amb 
aquelles marques que li concedissin més autoritat, 
com: la creu de Santa Eulàlia i un estel ben a prop 
del pal; en suma, l’ús d’aquest estendard a més de 
lloar lluites pretèrites persegueix el no transigir da-
vant de cap oponent.



de Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell

TEATRE
Igualada

“Els músics de Bremen” amb Sim Salabim
La divertida història d’un gat, un gos, un 
ase i un gall que, després de donar una 
bona lliçó a uns lladregots, munten un 
grup de música per retornar l’alegria al po-
ble de Bremen.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SARDANES
Calaf

Ballada de sardanes amb mitjans mecànics.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal

MÚSICA
Calaf

1r Musical solidari a benefici de la Marató 
de TV3.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sal 
Folch i Torres del Casal.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

A l’antic Palau dels Comtes de Plasencia. 
Aquest gran casal, conegut popularment 
com la Casa Gran, es troba documentat ja 
des del segle XII ,
Diumenge a les 12 del migdia al nucli 
antic de Montbui.

TEATRE
Capellades

Xarxa Capellades porposa “Les princeses 
també es tiren pets” de la Cia El Replà,
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 8

CONFERÈNCIA
Igualada 

Ramon Francolí. “La solidaritat, repte, 
compromís, obligació..?” La idea seria 
oferir elements per a la reflexió sobre el 
concepte solidaritat, un mot que moltes 
vegades fem servir quan potser n’hauríem 
d’utilitzar altres. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 9

HORA DEL CONTE
Igualada 

“Un somriure per al Sr. Nonetes” , a càrrec 
d’Elisabeth Ulibarri . Conte taller per  ju-
gar amb les emocions. Amb motiu del Dia 
mundial de la Salut Mental.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIVENDRES 5 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada

Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 anys 
que han llegit tots el mateix llibre.  “Àvia, ja 
sé que has oblidat el meu nom”,  de Jaume 
Cela.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE
Igualada

“Bomber(S)” Diuen que és una noia men-
talment limitada. Ella es va muntar una 
història d’amor amb un bomber atractiu. 
Com es pot dir “no” si no es troben les 
paraules per fer-ho? Una obra a portada 
tancada sobre l’abús molt aplaudida per 
públic i crítica..
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada

Marcel Lázara i Júlia Arrey
El que fos cantant i guitarrista de Txaran-
go presenta un nou projecte, Marcel Láza-
ra i Júlia Arrey, i un primer disc ‘Pedalant 
endins’. Una col·lecció de temes, en català 
i portuguès.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CINEFÒRUM
Els Hostalets de Pierola

Projecció de la pel.lícula “Intocable”.
Divendres a les 5 de la tarda al Punt Jove.

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí

Posada en comú de la lectura del llibre “La 
luna no está” de Nathan Filer.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 
de 8 del vespre a la Biblioteca de Can Pa-
passeit.

CINEMA
Capellades

Projecció de la pel.lícula “Una bolsa de 
canicas” ambientada a França durant la II 
Guerra Mundial
Divendres a 2/4 de 8 de la tarda a la sala 
petita del Teatre La Lliga.

DISSABTE 6

TEATRE
Igualada

“Bomber(S)” Diuen que és una noia men-
talment limitada. Ella es va muntar una 
història d’amor amb un bomber atractiu. 
Com es pot dir “no” si no es troben les 
paraules per fer-ho? Una obra a portada 
tancada sobre l’abús molt aplaudida per 
públic i crítica..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada

“Parnàs” de Roger Mas
Roger Mas encarna com ningú el prototip 
del cantautor: agermanar música i poesia, 
autoria i interpretació, però també novetat 
i tradició. Ho ha demostrat a cada disc..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CURS
Igualada

Curs intensiu Mindfulness per a millorar 
la gestió de l’estrès i la concentració, a càr-
rec de Roser Claramunt, psicòloga coach 
especialitzada en Mindfulness...
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
Igualada

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Story-
time - Teatre en anglès”.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

Visita guiada a ñ l’església de Santa mar-
garida construïda al segle XVII un temple 
un caràcter únic on es barregen el renaixe-
ment i el barroc,
Dissabte a les 9 del matí a l’Ateneu Igua-
ladí

CONCURS DE TEATRE
Piera

Representació de l’obra “En portada” de 
Farga’m Teatre de terrassa,
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

LLENGUA
Òdena

I Dictat en català. Categoria adults i joves
Dissabte de les 10 del matí a les 8 del ves-
pre a l’Espai Cultural i Recreatiu.

DIUMENGE 7  

TEATRE
Igualada

“Bomber(S)” Diuen que és una noia men-
talment limitada. Ella es va muntar una 
història d’amor amb un bomber atractiu. 
Com es pot dir “no” si no es troben les 
paraules per fer-ho? Una obra a portada 
tancada sobre l’abús molt aplaudida per 
públic i crítica..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA
Igualada

Cada primer diumenge de mes el Mu-
seu ofereix una visita guiada gratuïta 
a tots els espais: Univers de pell, L’ofici 
d’adober, L’Home i l’Aigua, i a l’adoberia 

TALLER
Sta Margarida de Montbui 

Saps què és una exploding box o capseta 
explosiva?. És una capsa que a l’obrir-la, les 
quatre parets cauen, deixant al descobert 
fotografies o objectes decoratius.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

DIMECRES 10 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Cap a una lectura entusiasta de l’art con-
temporani” David Armengol, comissari 
de l’exposició Entusiasme. El repte i l’obs-
tinació en la Col·lecció MACBA , que es 
mostra al Museu, planteja la visió de l’art 
contemporani sota el prisma de l’entusias-
me, com una manera d’entendre la pràcti-
ca artística
Dimecres a les 11 del matí a l’Auditori del 
Museu de la Pell.

TALLER
Igualada 

Ara t’ho explico. M de Música
A càrrec de Glòria Tomàs i Anna Garci-
aTaller per a pares i mares en el qual, a 
partir d’un conte, es parlarà sobre la im-
portància de la música des de les primeres 
edats.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants l’Espígol.

CLUB DE LECTURA
Igualada 

“Quim, Quima”, de Maria Aurèlia Cap-
many 
Modera: Magda Bartrolí Amb motiu de 
l’Any Maria Aurèlia Capmany. Club per 
practicar la lectura en la nostra llengua i 
conèixer l’obra d’autors catalans.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

COL·LOQUI
Piera 

Economia domèstica “L’art de repartir 
el pastís”. Conversa amb els assistents on 
abordarem nocions bàsiques d’economia 
domèstica que ens permetin portar un mi-
llor control de la nostra economia
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca 

DIJOUS 11

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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Retrat generacional
Estrena •  Les distàncies

RAMON ROBERT / 

M és sovint del que estàvem 
acostumats (els anys vui-
tanta i noranta van ser molt 

pobres) el cinema català de ficció (s’han 
fet molt bons documentals, però)  ens 
dona darrerament algunes alegries. Si 
l’any passat ens sorprenia gratament 
Carla Simón amb el seu Estiu 1993, 
enguany ens trobem amb dos títols 
que cal considerar molt positivament:  
la peculiar Jean-François i el sentit de 
la vida (dirigida per Sergi Portabella) 
i la que aquí ens ocupa, Les distàncies, 
segon llargmetratge de la realitzadora 
barcelonina Elena Trapé. La pel·lícula, 
merescudament, es va imposar com 
a guanyadora absoluta del Festival de 
Cinema de Màlaga: millor pel.lícula i 
millor direcció.
Rodada a Berlín, Les distàncies explica 

una relació d’amistat i ofereix un ben 
traçat retrat de grup. Olivia, Eloy, Gui-
lle i Anna viatgen a la ciutat alemanya 
per visitar per sorpresa al seu amic 
Comas, que compleix 35 anys. Però 
aquest no els rep com ells esperaven i 
durant el cap de setmana les seves con-
tradiccions afloren i l’amistat es posa a 
prova. Junts descobriran que el temps 
i la distància poden canviar-ho tot. 
Elena Trapé: “No es tracta d’un guió 
autobiogràfic, però és veritat que és 
una cosa que conec en el meu entorn. 
Arribar a una determinada edat i re-
flexionar sobre el tipus de persona en 
la que t’has convertit. I clar que hi ha 
decepció, com en qualsevol època de 
canvi. Quan vaig començar a escriure 
la pel·lícula, ja apuntava la crisi. I tots 
pensàvem, vaja, però on som si hem 
fet el que tocava fer?. És el cas del per-
sonatge d’Alexandra Jiménez, que està 
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embarassada. Sembla que als 35 o ets 
mare o ja no ho ets mai. I també em 
venia de gust parlar d’això. (Trapé és 
mare d’una nena de 5 anys).
Elena Trapé, també coguionista de la 
pel.lícula, fa una mena de versemblant 
diagnòstic generacional, mostrant sen-

se reserves i amb matisos la psicologia 
dels personatges, sorgint aleshores al-
guns accents d’amargor i desencís. Mi-
nuciosament, Trapé desenvolupa un 
relat creïble amb uns personatges molt 
autèntics i reals, com la mateixa vida.  
Recomanable.

Piglet, Igor, Tigger i 
Winnie Pooh
Estrena •  Christopher Robin

RAMON ROBERT / 

S’estrena Christopher Robin, una 
simpàtica i agraïda fantasia en la 
que els personatges reals (Ewan 

McGregor i altres actors) es combinen 
amb les animacions. La creació de 
Winnie Pooh i els altres personatges 
del Bosc dels 100 acres beu de dues 
fonts: l’óssa Winnie del zoològic de 
Londres i Christopher Robin Milne, 
fill de l’autor, A.A. Milne. Aquest es-
criptor anglès va començar a publi-
car els llibres infantis sobre Winnie 
a l’any 1925.  I ara sabem que el nen 
que va inspirar a l’amic de l’ós addicte 
a la mel no va tenir una infància feliç. 
Com ell mateix va relatar en algunes 
entrevistes, Christopher Robin Milne 
va tenir una relació complicada amb el 
seu pare escriptor. Aquest últim es va 

basar en els jocs del nen amb els seus 
peluixos per crear la relació de Winnie 
Pooh i el Christopher Robin de la fic-
ció. “Algunes persones són bones amb 
els nens. Altres no. És un do. El tens 
o no. El meu pare no el tenia”, va dir 
Christopher Robin anys després.
Produïda amb molts mitjans per la 
factoria Walt Disney, la pel.lícula 
Christopher Robin es basa ens aquells 
personatges imaginats i en el real fill 
de l’escriptor Milne. En la pel·lícula, el 
nen que es va embarcar en innombra-
bles aventures al bosc dels 100 acres 
amb la seva colla d’animals de peluix, 
ha crescut i ... s’ha perdut no se sap 
on. Ara els seus amics de la infància  
s’aventuren en el nostre món i ajuda-
ran a Christopher Robin a recuperar 
al nen afectuós i juganer que encara té 
dins. 

La invasió
El racó del Cineclub •  Western

RICART FUSTÉ / 

El dijous 11 d’octubre, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la coproducció alemanya, 

búlgara i austríaca del 2017 Western, 
dirigida per Valeska Grisebach, a les 
20 h en versió original amb subtítols.
La realitzadora alemanya Valeska Gri-
sebach ja havia cridat l’atenció de la 
crítica amb Sehnsucht, del 2006. Ha 
tardat força a tornar a dirigir però 
Western també ha estat reconegut com 
un gran film en els festivals en què s’ha 
presentat, Cannes inclòs.

Com el seu títol indica, és una mena 
de western en què els obrers alemanys 
que volen posar en funcionament una 
planta hidràulica en un indret de Bul-
gària es comporten com si ells fossin 
els cowboys i els vilatans els indis. 
També hi ha un heroi lacònic de pas-
sat misteriós, com els dels clàssics del 
gènere.
Una crítica a la globalització que re-
corda en bona mesura Toni Erdmann, 
que presentava en clau de comèdia 
un conflicte similar (de fet, la direc-
tora d’aquell film, Maren Ade, és aquí 
coproductora).



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) 

VENOM 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

WESTERN (Cineclub)
Dj: 20:00(VOSE)

1/ VENOM
Dv Dll a Dc: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:15/22:30

2/ VENOM 
Dv Ds Dll i Dc: 17:00/19:15/21:30 
Dg: 14:45/17:00/19:15/21:30 
Dm: 17:00/21:30
2/ VENOM (VOSE)
Dm: 19:15
2/ VENOM (CAT)
Dg: 12:10

3/ JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN 
ACCION  
Dv Dll a Dc: 18:30
Ds: 16:15/18:30
Dg: 12:20/16:15/18:30
3/ LA MONJA  
Dv a Dc: 20:40/22:50

4/ OLA DE CRIMENES
Dv Dll a Dc: 18:45/20:45/22:45
Ds: 16:45/18:45/20:45/22:45
Dg: 12:45/16:45/18:45/20:45/22:45

5/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dv  Ds Dll i Dc: 16:55/19:30/22:10
Dg: 12:00/16:50/19:30/22:10
Dm:16:55/22:10
5/ HA NACIDO UNA ESTRELLA 
(VOSE)
Dm: 19:30

6/ CHRISTOPHER ROBIN
Dv Dll i Dc: 18:10/20:20/22:25
Ds: 16:10/ 18:10/20:20/22:25
Dg: 16:10/ 18:10/20:20/22:25
Dm :18:10/22:25
6/ CHRISTOPHER ROBIN (VOSE)
Dm: 20:20

7/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dc: 17:10
Dg: 13:15/17:10
7/YUCATAN
Dv a Dc: 19:35
7/HELL FEST
Dv a Dc: 22:10

8/ SEARCHING
Dv a Dll i Dc: 18:15
8/ SEARCHING (VOSE)
Dm: 18:15
8/ TODOS LO SABEN
Dv a Dc: 20:10
8/ MILLA 22
Dv a Dc: 22:40
8/ ALPHA
Ds i Dg: 16:20
8/ LOS FUTBOLISSIMOS
Dg: 12:05
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dg: 14:10

SALA AUDITORI

CHRISTOPHER ROBIN
Dv: 18:30/20:30
Ds:16:30/18:45/20:40
Dg:16:30/18:45/20:40

SALA PETITA

TODOS LO SABEN
Dv: 18:15/20:40
Ds: 16:00/18:30/ 21:00
Dg.: 16:00/18:30/ 21:00

DOS MUJERES 
Ds i Dg: 18:00
LES DISTÀNCIES  
Ds i Dg: 19:50
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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.

VENOM
Estats Units. Superherois. De Ruben Fleischer. Amb Tom 
Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson..
El periodista Eddie Brock porta temps intentant desemmas-
carar al famós geni científic Drake, una obsessió que ha ar-
ruïnat la seva carrera i la seva relació amb Anne. En investi-
gar un dels experiments de Drake, l’ens alienígena Venom es 
fusiona amb el cos d’Eddie, i el reporter adquireix de sobte 
nous i increïbles superpoders.

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.

LES DISTÀNCIES
Espanya. Comèdia dramàtica. D’Elena Trapé. Amb Alexan-
dra Jiménez, Miki Esparbé, Isak Férriz. 
Olivia, Eloy, Guille i Anna viatgen a Berlín per visitar per 
sorpresa al seu amic Comas, que compleix 35 anys. Aquest 
no els rep com ells esperaven i durant el cap de setmana les 
seves contradiccions afloren i l’amistat es posa a prova. Junts 
descobriran que el temps i la distància poden canviar-ho tot

CHRISTOPHER ROBIN
Estats Units. Fantasia. De Marc Foster. Amb Ewan McGre-
gor, Hayley Atwell, Mark Gatiss.
El nen que es va embarcar en innombrables aventures al 
bosc dels Cent Acres amb la seva banda d’animals de pe-
luix, ha crescut i ... ha perdut el rumb. Ara els toca als seus 
amics de la infància aventurar-se en el nostre món i ajudar a 
Christopher Robin a recordar al nen afectuós i juganer que 
encara té dins..

WESTERN 
Alemanya - Bulgària. Drama. De Valeska Grisebach. 

Amb Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek.
 Una colla d’obrers alemanys munten un campament en un 
poble búlgar per construir una central hidràulica. Molesta 
el seu desvergonyiment barroer, ofèn el acarnissament amb 
que trenquen el paisatge, i agravien amb els seus comporta-
ments ofensius i masclistes. Esclatarà el conflicte ....

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

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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07H00 · BON DIA!

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · IGUALADA NOTÍCIES

13H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)

14H00 · IGUALADA CAPITAL (repetició)

16H00 · TARDA D’ÈXITS (’La revolució dels pollastres’, dijous 18h00)

20H00 · IGUALADA NOTÍCIES

21H00 · 24, Espai 8, Subterrani, El Bosc dels Carnuts, 900 i Va de Swing

23H00 · INSOMNIA (de dilluns a dijous) DJ CRAZE (divendres)

00H00 · MÚSICA DE NIT

08H00 · IGUALADA CAPITAL

20H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · MILLENNIALS

15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

20H00 · TRANSMISSIÓ (dissabte)
PANTALLA COMPELTA (diumenge)

22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)

01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

21H00 · VA DE SWING (diumenge)



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Per uns són carques, per altres clàssics, però sobretot intergeneracio-
nals / 2. Cop d’esquellot per rematar els tres pics. Estranya gelor, en aquest rotlle / 3. Abori-
gen sense origen. Durant l’estona que m’entreno. Dintre la roda / 4. Esgarrapi el fotògraf de la 
Rambla. Com que és del blat resulta força nutrici / 5. Giragonsa fluvial. Mima malament el 
mossèn de Fez / 6. Dimarts a migdia. No és cosa de la fura ans del furan, un compost aromà-
tic. A mig fer / 7. La tieta disfressada de monjo. Claven uns preus, a la botiga... / 8. Projectil 
que sol explotar per Pasqua. Text escrit sense vocals / 9. Amics d’Oblidar-ho Tot. Si no ha 
jurat no es pot posar l’uniforme / 10. No pot ser un tret, és imparell. Cigar per interpretar 
l’obra de Puccini / 11. Liquiden les existències. Tassa portàtil. Als extrems del tren / 12. Tot i 
tenir molt de fútil, fa servei. Fa ballar al seu ritme els repartidors de fortuna / 13. Pensar en 
el dinar del ca. Flor per anunciar els vents i pintar la pantera.

VERTICALS: 1. Espantat des de petit i mai recuperat. Quan els arriba l’hora s’acomiaden 
cantant / 2. Fer com l’estora, que tard o d’hora toca. Ell sap que ho és, però és ella que li ha 
de dir / 3. Mínima aproximació. Tan goluts que es cruspirien una barra. Mitges de nàilon / 4. 
Si es tracta de la factura, l’advocat la troba irrisòria. Aquest també va uniformat, però va fer 
de boxador / 5. A l’interior del Liceu. Ressonar com cascabells. Primera de visió / 6. Última 
pàgina del diari, on es combat la revolució. Guiarà de qualsevol manera, com un xofer grec / 
7. Una mica d’imaginació. Cordada sense botons ni cremallera. Normal benigne / 8. Per molt 
que corri tota ovella hi passa. Un amfibi d’aquells que s’enfilen / 9. Lògica immoral, car són 
lleis del pensament. Saber greu, quan el dolor ve del dobler / 10. Símbol argentí. Carreguis 
el metall d’una transcendència religiosa. Article pallarès / 11. Tan marassa que oculta tota la 
colla. Com a ciències no fallen: es basen en actes ja realitzats / 12. Deixia fluvial. Contrafort 
al pantaló.

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 Cristina Homs

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 cap de setmana i festius) 
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

a grups (mínim 15 persones) 

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)

·Tagliatelle de pasta fresca 250 g
·Bolets deshidratats 40 g
·Tomàquet sec 40 g
·Gingebre fresc 2 g
·Dent d’all 1
·Ametlles laminades o en bas-
tons 20 g
·Bitxo de Caiena 1
·Alfàbrega fresca
·Pebre negre mòlt
·Formatge Parmesà o una altra 
varietat acabat de ratllar
·Oli d’oliva verge extra
·Sal

Elaboració

Rehidratar els bolets amb el 
temps suficient, almenys 45 
minuts, cobrint bé amb ai-
gua neta freda. Remenar de 
tant en tant i comprovar que 
tenen espai per a “créixer”, 
ja que augmentaran molt de 
volum. Colar i escórrer bé 
reservant el líquid. Assecar 
amb paper de cuina i picar 
en peces al gust.

Tallar els tomàquets secs en 
tires, pelar i picar fins l’all i el 
gingebre. Si fem servir tomà-

Tagliatelle amb sal-
sa de bolets, tomà-
quet sec i ametlles

quets secs que no estiguin en 
oli, també podem rehidratar 
amb aigua o deixant-los en 
oli d’oliva una hora abans. 
Torrar les ametlles en una 
paella o cassola sense greixar, 
amb cura de no cremar-les, i 
retirar.

Coure la pasta en abundant 
aigua salada, procurant treu-
re-un o dos minuts abans que 
estigui al dente. Deixar refre-
dar estesa en una font i guar-
dar part de l’aigua de cocció.

Escalfar un parell de culle-
rades d’oli a la cassola i dau-
rar a foc baix-mitjà l’all i el 
gingebre. Afegir 100 ml de 
l’aigua dels bolets i 100 ml 
de l’aigua de la pasta, remou-
re i incorporar els bolets i el 
tomàquet amb la caiena es-
micolada. Coure a foc baix 
uns 5 minuts i afegir la pasta.

Cuinar el conjunt un o dos 
minuts més, afegint una 
mica més de líquid si fes 
falta, però no ha de quedar 
caldós. Afegir pebre negre 
acabat de moldre i finalment 
afegir part de les ametlles i 
l’alfàbrega picada. Servir im-
mediatament.



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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 o lector 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

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Octubre
5: Froilà; Atilà; Caritina.

6: Bru; Emili; Fe; Maria de les Cinc Llagues. 
7: Mare de Déu del Roser; Marc,; Sergi; Julita.

8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.  
9: Dionís; Joan Leonardi.

10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí 
11: Soledat Torres Acost; Germà 

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

Gregorio Muñoz Pardo
En record de

Morí cristianament el passat dimecres dia  
3 d'octubre de  2018  a l'edat de 84 anys.

A.C.S.

Els teus estimats:  esposa, Pilar Bonilla Saiz; fills, Gregori(†), Gràcia i Robert, 
Anna i Àlex; nets, Àgata, Armand, Víctor i Marta;   i  família tota. La família volem 

agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir 
dijous dia 4 d'octubre a la parròquia de la Sagrada Família.

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

Esteve Estival Masclans
En record de

Morí cristianament  el divendres  dia 28 de setembre de 2018 a l'edat de 85 anys

 A.C.S. 

Els teus estimats:  esposa, Pilar Yani Vila; fills, Toton, Carlus, Xavi, Esteve i Isabel; 
nets, Dione, Marc, Sandra, Maria, Maria del Mar, Arnau, Roc i Olga; besnet, Clemen-
te;  i  família tota, volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat 
que tingué lloc el passat dissabte  dia 29 de setembre a la basílica de Santa Maria.

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

Paquita Vila Torres

Ha marxat ben tranquil·la i en pau aquest dimecres 3 d'octubre
 a Igualada a l'edat de 87 anys.

 
Els seus fills, Joan i Maite; gendre, Toni; jove, Olga; nets, Arian, Ton, Nil i Júlia; 

i tota la família Canals-Franquesa, agraeixen les mostres de condol i 
l'escalf que ha rebut la família.

Igualada, octubre de 2018
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ESGLÉSIA / LA VEU 

A partir de diumenge vinent, 
dia 7 d’octubre, la quasi par-
ròquia de Montserrat d’Igua-
lada, que depen canònica-
ment de la Parròquia Sagrada 
Família, quedarà amb les fun-
cions i serveis següents:
- Missa: se celebrarà una úni-
ca missa setmanal, tots els 
diumenges a les 11 del matí. 
El celebrant habitual serà el 
Pare Francesc Carreró, esco-
lapi.
- Despatx parroquial i aten-
ció personal: s’atendrà a la 
Sagrada Família (carretera de 
Manresa 103), els dimarts i 
els dijous, de les 6 a 2/4 de 8 
de la tarda.

- Catequesi: continuarà amb 
el mateix horari, de les 11 del 
matí a 3/4 d’1 tots els diumen-
ges (amb tot, intercanviant 
l’ordre que hi havia fins ara, es 
començarà amb la preparació 
de la missa i la incorporació 
a l’ofertori com sempre). Hi 
haurà dos grups, que comen-
çaran el 14 d’octubre: un de 
primer curs i un de segon. Per 
inscripcions i informació, di-
rigir-se a la Sagrada Família.
Telèfon: 93-803-04-27
A més informem que diu-
menge vinent, a les 11 del 
matí, Mossèn Xavier Bisbal, 
rector, i el Pare Francesc Car-
reró concelebraran la Missa a 
l’església de la Mare de Déu 
de Montserrat. 

Serveis a l’església del 
barri de Montserrat

ESGLÉSIA / LA VEU 

La festivitat de la Mare de 
Déu del Roser se celebrarà 
amb una missa de vigília: el 
capvespre del dissabte, dia 6 
d’octubre, a les 8 del vespre, a 
l’Església del Roser, amb l’Eu-
caristia solemne presidida 
per Mn. Josep Aribau.

Festa de la Mare de Déu 
del Roser



              

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  5:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DISSABTE 6: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIUMENGE 7: 

MR SINGLA 
Pujadas, 47

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 8:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 9: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 10: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 11: ADZET
Av. Barcelona, 9



                 de MONTSE LOBATO /  
Directora de la Biblioteca Central d’Igualada

Divendres, 5 d’octubre de 2018

“Els clubs de lectura ajuden 
a descobrir nous gèneres”
Soc nascuda i visc a Igualada. Vaig estudiar la diplomatura de 
Biblioteconomia i Documentació, em vaig llicenciar en Documentació. 
Vaig començar a treballar a la Biblioteca quan va obrir, l’any 1999 
com a auxiliar, amb els anys vaig ser biliotecària i ara, després que es 
jubilés la M. Teresa Miret, en soc la directora

Què són els clubs de lectura?

Són trobades d’un grup de persones que han llegit 
un mateix llibre i es reuneixen per compartir l’ex-
periència d’haver llegit aquest llibre i les seves sen-

sacions. I sempre tenen un moderador, que pot ser algú de la 
Biblioteca o bé algun professor de literatura, de filosofia... I la 
veritat és que agraden molt perquè, així com la lectura és quel-
com molt personal, a la gent li agrada compartir i parlar sobre 
el que ha llegit.

Quants n’ofereix actualment la Biblioteca Central d’Igualada?

Actualment n’oferim deu, tot i que d’un d’aquests deu en fem 
quatre grups diferents. Tenim el de novel·la per a adults, tant en 
català, castellà o alguna llengua estrangera, el de novel·la d’autors 
catalans, el de llegir el teatre, el de filosofia, el de còmic per a 
adults, el de literatura i cinema, el territori fantàstic per a joves, 
el de literatura infantil que és per a nens i després també en fem 
un de literatura infantil però adreçat a pares i mares, educadors, 
psicòlegs que vulguin descobrir les novetats de contes que han 
arribat a la Biblioteca però des del punt de vista adult, que té 
molt èxit sobretot entre professionals.

Quin és el seu funcionament? Tots es basen en el mateix o ca-
dascun té les seves característiques.

N’hi ha alguns que tenen unes característiques pròpies, com és 
el de literatura i cinema, en què la gent es llegeix el llibre i el dia 
de la trobada, en primer lloc es visiona la pel·lícula del llibre i 
després es fa com un cinefòrum. També hi ha el de filosofia, que 
malgrat haver llegit un text filosòfic, a l’hora de la tertúlia es par-
la de termes més genèrics de la filosofia. I el de teatre també és 
molt especial, perquè es llegeixen el text teatral, el comenten i el 

cap de setmana següent el grup té un descompte en les entrades 
per anar al teatre, tant al Teatre Municipal l’Ateneu com al Teatre 
de l’Aurora, on poden visionar l’obra en què es basa el text que 
han llegit. Els teatres igualadins, a començament de tempora-
da ens suggereixen quines obres podem treballar en el Club. Els 
estem molt agraïts i fins i tot el Teatre de l’Aurora intenta que 
puguem assistir a la funció del divendres en què a l’acabar hi 
ha una xerrada amb els actors, fet que és un valor afegit per als 
membres del club.

Fa molt anys que es duen a terme?

Sí. Els primers que vam fer són el de novel·la i el de novel·la en 
català, que es van iniciar el 2001. De fet, del de novel·la hi ha 
quatre grups, dos moderats per la Maria Enrich i els altres dos 
pel Josep Pallarès i com que ja no teníem ni dies ni espai per 
fer-los a la Biblioteca, un dels dos del Josep es fa a l’Espai Cívic 
Centre.

Totes les trobades es fan a la Biblioteca?

A part de tots els que fem aquí, en fem d’altres en col.labora-
ció amb els centres cívic i amb centres educatius (l’Escola Pia, 
el Mestral, el Montclar), amb les grans lectores del Centre Cívic 
Montserrat, amb l’IES de Calaf. I també en fem un de molt espe-
cial, en col·laboració amb la Fundació Sanitària Sant Josep que 
és per a persones amb dany cerebral, que venen aquí a la Biblio-
teca, llegeixen llibres de lectura fàcil o contes curts, convertint-se 
en una activitat de rehabilitació. Es va començar ara fa mig any i 
és a càrrec d’una de les professionals de la Fundació Sant Josep.

Hi ha previsió d’afegir-ne de nous, properament?

Bé, el darrer que vam afegir va ser el de teatre i malgrat que d’ide-

es n’hi ha moltes, ens falten dies i espais perquè molts d’aquests 
clubs es fan a la nostra sala d’actes i els hem de combinar amb 
totes les altres activitats que fem: presentacions de llibres, confe-
rències, recitals... Per tant, de moment, queda complet.

Quina periodicitat tenen.

Habitualment és cada mes i mig, dos mesos. Però n’hi ha algun, 
com és del de teatre que se’n fa un cada temporada.

Quin criteri se segueix a l’hora d’escollir els llibres?

El criteri correspon al moderador del club. A vegades es demana 
opinió als participants però amb això es corre el risc que es lle-
geixi sempre un mateix tipus de literatura, i els clubs de lectura 
pretenen fer descobrir nous gèneres als participants.

Tenen bona acceptació per part dels igualadins?

Sí. Hi ha llista d’espera a la majoria de clubs, menys al jove, que 
és el que costa més perquè és una època de la vida en què la lec-
tura queda una mica relegada. De tota manera qui vulgui apun-
tar-s’hi que es posi en contacte amb la Biblioteca i sempre que hi 
a una baixa, anem tibant de la llista d’espera. Els participants dels 
clubs, a més, tenen com uns premis, els tenim una mica mimats. 
La Xarxa de Biblioteques de la Diputació cada any organitza una 
sortida a un teatre per als participants dels clubs de lectura de 
les biblioteques i per aquest proper any crec que la intenció és 
anar al Liceu. Això és com una mica un premi a la fidelitat dels 
participants dels clubs. També els del Club del Còmic fan cada 
any una sortida al Saló del Còmic de Barcelona. I sempre que hi 
ha activitats que ens semblen adients els les proposem i facilitem 
que hi puguin anar. 

Cristina Roma, @crisroma67

Ens estem acostumant a convertir un món irreal en un relat convincent. I no només en temes d’alta volada, on les il·lusions són el motor 
de l’esperança. Passa sovint quan els  nostres dirigents parlen d’accions que, o bé no tenen mitjans per desenvolupar, o simplement no 
pensen executar. A Igualada, no fa tant, es va anunciar l’establiment d’un control de les begudes alcohòliques pels menors. Però tot segueix 
aparentment igual. Els menors poden anar a qualsevol hora del dia - i fins i tot fins ben avançada la nit – i adquirir-les sense que ningú els 
demani el carnet d’identitat. Els controls d’alcoholèmia tampoc són massa freqüents i a les nits cada vegada hi ha més gent que va trompa 
pels carrers. Alguns diuen que passa per no aixafar ulls de poll abans de les eleccions. Altres perquè tothom va molt enfeinat en els seus 
quefers, siguin oficials o particulars. I, fins i tot, perquè desfullen la margarida per saber si continuen o no en aquesta muntanya russa 
que s’ha convertit la política. Hi ha qui diu que el procés és fruit d’una ingerència ordida a Moscou per desestabilitzar Occident. I no ho 
diu en broma!!


