
L’Ateneu, preparat divendres passat per al monòleg de Quim Masferrer.

Igualada recuperarà del tot, l’any 
vinent, l’antic Escorxador
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Durant el 2019 es completaran les 
obres de reforma de l’ala nord, que 
costaran 330.000 euros

L’Ajuntament confirma que el 
recinte es destinarà a Espai Firal i 
d’esdeveniments de tot tipus

Albert Moreno, 
tercer a 
l’Europeu de 
triatló de mitja 
distància

Un miler 
de persones 
demanen la 
gestió pública 
de l’aigua
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“El Foraster”, a Sant 
Martí de Tous
La nova temporada del pro-
grama “El Foraster” de TV3 
tindrà, per primera vegada, 
un municipi de l’Anoia re-
presentat. Es tracta de Sant 
Martí de Tous, on l’equip 
de la televisió autonòmica i 
la productora Brutal Media 
va estar rodant fa uns dies, 

amb el seu habitual format. 
Poques coses se saben del 
programa, però l’Ateneu del 
poble es va convertir diven-
dres en un plató improvisat 
amb l’habitual monòleg de 
Quim Masferrer que sempre 
acompanya l’argument.
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L’antic Escorxador serà el recinte firal definitiu d’Igualada.
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Igualada serà 
Ciutat Europea 
de l’Esport 
el 2019
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L’EDITORIAL

Recuperar patrimoni
L’Ajuntament d’Igualada ha anunciat aquesta setma-
na que finalitzarà l’any que ve -quina casualitat- la 
rehabilitació integral de l’antic Escorxador, un dels 
edificis de la ciutat més singulars i amb més espai 
disponible. Més enllà dels recurrents criteris polítics 
en anys electorals, es tracta d’una excel·lent notícia, 
possible gràcies a una molt bona aportació de la Di-
putació de Barcelona. 
Aquest podria ser un bon 
exemple de com es pot 
recuperar, amb diners 
públics, un edifici  que es 
trobava en fase de com-
plet abandonament fins 
a convertir-lo, respectant 
la seva fesomia, en un es-
pai per al gaudi col·lectiu 
i amb una funcionalitat 
concreta. 
No podem oblidar  que 
l’intent de recuperar aquest edifici fa temps que 
va iniciar-se. Les primeres accions ja es van fer en 
temps de l’Entesa per Igualada, quan va projectar 
per aquest indret una futur Espi de les Arts, amb la 
voluntat de concentrar-hi tot el que tingués a veure 
amb l’art i la cultura a la ciutat. La primera fase 
es va inaugurar per la Festa Major de 2009. Ara 

sembla que es podrà dir que, una dècada després, 
hauran acabat les obres, si bé la utilitat serà molt 
diferent: l’Escorxador es convertirà en el definitiu, 
i necessari, espai firal i d’esdeveniments d’Iguala-
da. S’allunyen, doncs, les previsions inicials, de fa 
anys, de cercar un espai permanent i dedicat úni-
cament a les fires, que en principi s’havia d’ubicar 

a l’eix de l’avinguda 
Catalunya. 
L’antic escorxador, 
inaugurat el 1905 i 
amb 18.000 metres 
quadrats de superfí-
cie molt a prop del 
centre de la ciutat, 
pot complir perfec-
tament aquest nou 
paper, si bé caldrà 
trobar fórmules que 
permetin un accés fà-

cil a vehicles pesats i també aparcament suficient 
per als visitants.
Recuperar el patrimoni arquitectònic és necessari, 
perquè permet dignificar el nostre passat i enfortir 
el capital que pot mostrar la ciutat a tothom. Si, a 
més, s’hi troba una funció útil per servir a la soci-
etat, encara millor. 

Recuperar el patrimoni 
arquitectònic és necessari, 

perquè permet dignificar el 
nostre passat i enfortir el capital 

que podem mostrar a tothom. 
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Daniel Rodríguez López, comissa-
ri principal i cap superior del Cuer-
po Nacional de Policia a Navarra, va 
haver de dimitir al descobrir-se que 
utilitzava un alies en un compte de 
Twitter des d’on insultava a represen-
tants polítics com a Gabriel Rufian 
“que vingui als Sanfermíns a veure si 
ha sort i l’atrapa un toro” a Ada Colau 
“analfabet funcional” als dirigents 
de Podemos dient-los “fastigosos” 
mentre lloava al colpista Antonio 
Tejero “per haver posat la seva vida 
al servei de la Pàtria” i a Santiago 
Abascal, líder de Vox, “el José An-
tonio d’aquest segle”.

José Manuel García–Margallo, ex-
ministre d’Afers Estrangers, va de-
clarar que “comparteixo el criteri del 
jutge Llarena i considero que sí hi ha 

hagut rebel·lió. L’estat espanyol no 
es retirarà ‘pacíficament’ del Prin-
cipat. No lliurarà les claus de les 
dependències i arriarà la bandera. 
La via unilateral per aconseguir la 
independència comporta necessàri-
ament violència.”

Oriol Soler, editor i cap de campa-
nya de Junts pel Sí el 27-S,  ha ex-
plicat que “l’estat va començar una 
guerra el primer d’octubre. El fet que 
els dirigents independentistes tin-
guessin informació que l’estat estava 
disposat a fer sang va condicionar tot 
allò que va passar del dia 1 fins a la 
declaració d’independència. Hi ha 
gent que considera que s’ha de donar 
un cop de puny sobre la taula, i hi ha 
una part que creu que no estàvem 
preparats per a aquesta guerra i 
havíem d’aturar-nos per acumular 
forces. I en les dues posicions hi ha 
gent d’ERC i de Convergència. Era 
gent que discutia què era millor 
per al seu país.” I ha afegit: “No hi 
havia cap negociació perquè l’estat 
és un mentider compulsiu i no te-
nia la capacitat de negociar. Ningú 
no va donar garanties al president 
Puigdemont.”

Clara Ponsatí, exconsellera d’Educa-
ció, va dir que “Trobo d’una incon-
gruència màxima posar-te a disposi-
ció de la justícia de la qual t’acabes de 
declarar independent. Es van entre-
gar.” I considera que “tenir tot el Go-
vern a l’exili hauria sigut més potent.”

Jaume Guardiola, conseller delegat 
del Banc de Sabadell va dir “La sorti-
da de dipòsits, que es va produir l’en-
demà de l’1-O i especialment entre 
dimarts i dijous i fins divendres, es va 
revertir ja el dilluns següent”, per con-
tinuar “no vàrem rebre pressions po-
lítiques per treure la seu de Catalunya. 
Al final va ser una decisió totalment 
tècnica”.

Manuel Marchena, president de la 
Sala i Ponent per a la sentència, jun-
tament amb Andrés Martínez Arri-
eta, Juan Ramón Berdugo, Luciano 
Varela, Antonio del Moral Ana Ma-
ría Ferrer i Andrés Palomo confor-
maran la sala excepcional de set ma-
gistrats del Suprem i ha precisat a les 
defenses que “les proves, testimonis 
i pericials que han sol·licitat, les han 
d’incorporar en els escrits de defensa, 
i seran aprovades si no són diligències 
d’instrucció”. 

Consideracions 
sobre el top manta

S’està estenent com una plaga la prolife-
ració dels mal anomenats “top manta”. Jo 
prefereixo definir-los com immigrants 
africans que no disposen dels permisos 
necessaris per poder treballar de forma 
legal, i que per cobrir les seves necessi-
tats bàsiques han optat per dedicar-se al 
comerç informal als carrers. Hi ha diver-
ses consideracions a fer sobre aquest fe-
nomen, i així com determinats aspectes 
del problema surten cada dia als mitjans 
de comunicació, n’hi ha d’altres que amb 
prou feines apareixen. Parlem-ne.
En alguns indrets de la ciutat on es col-
loca aquesta munió de venedors, s’impe-
deix que el vianant pugui exercir el seu 
dret a caminar amb tranquil·litat. A Bar-
celona, un dels exemples més clàssics és el 
vestíbul del metro que hi ha a l’entrada del 
capdamunt de la Rambla, tocant a la plaça 
Catalunya. Entre tantes paradetes resulta 
tota una aventura travessar a peu aquell 
vestíbul. De tant en tant l’autoritat els fa 
fora, però la tranquil·litat només dura el 
temps que la Guàrdia Urbana hi és pre-
sent, i tan bon punt marxen els guàrdies, 
tornen els venedors.
El producte. Gairebé tots són productes 
falsificats: ulleres, bosses de pell o d’imi-
tació, calçat majoritàriament esportiu, 
paraigües i altres accessoris diversos. Els 
top manta s’abasteixen de comerciants 
que treballen en grans naus industrials de 
la conurbació barcelonina, i el producte 
que comercialitzen en bona mesura l’im-
porten de la Xina. 
Els comerciants. Els botiguers legals es 
queixen d’una competència deslleial, i 
amb tota la raó. Ells paguen el lloguer de 
les seves botigues i tota mena d’impostos 
i taxes per poder exercir la seva activitat; 
estan sotmesos a inspeccions municipals 
i autonòmiques de tota mena, i s’exposen 
a multes si no compleixen la normativa 
vigent. Doncs bé, els top manta els fan la 
competència a la porta dels seus comer-
ços. 
Les administracions públiques. Les auto-
ritats municipals són les responsables de 
no posar fi al problema del top manta. 
Normalment la policia fa els ulls grossos, 
amb l’argument que els immigrants sense 
papers d’alguna cosa han de viure. Sovint 
els polítics es permeten la frivolitat d’insi-
nuar que, si fossin més durs en la perse-
cució del delicte, creixeria la delinqüència 
urbana. Aquest és el nivell.
Els compradors. Es parla molt poc dels 
compradors, tot i que la solució del pro-
blema podria venir incidint per aquí. 
Alguns països, en comptes de multar les 
prostitutes han decidit multar els clients. 
Amb el top manta es podria fer el mateix: 
multar el comprador.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



M anllevo el títol d’aquest ar-
ticle de l’obra de Manuel de 
Pedrolo i així, de passada, 
ho aprofitaré per retre ho-

menatge a aquest gran escriptor de qui en-
guany commemorem el centenari del seu 
naixement. El contingut de l’article té poc 
a veure amb el llibre però no he trobat una 
frase que resumís més succintament els 
meus sentiments en relació a la situació 
actual del país.
Els que no estem ficats dintre aquesta olla 
de cols en què s’ha convertit darrerament 
l’acció dels partits, ja quasi hem renunciat 
a treure’n l’entrellat. Cada dia que passa la 
cosa es complica més i sembla que tots ple-
gats estiguin empenyats en portar a terme  
allò de “divideix i venceràs”. No s’ha pro-
duït encara la ruptura i vull creure que tin-
dran el seny suficient per no provocar una 
situació irreversible d’enfrontament. Però 
una cosa és certa: no avancem. Al contra-
ri, avui estem més allunyats de la indepen-
dència que fa un any. 
Potser ens vàrem il·lusionar massa aviat.  
Ens va semblar que els polítics –els nostres 
polítics independentistes, aquells que ens 
parlaven de “Catalunya, nou estat d’Euro-
pa”- portarien a terme la voluntat del poble 
de Catalunya, expressada clarament sota 
unes condicions duríssimes. Potser aquell 
edifici tan bonic que ens semblava ja pràc-
ticament acabat no era més que la carpa 
d’un circ que no estava preparada per re-
sistir els embats de les tempestes. Potser 
tots plegats no n’érem conscients. No vull 
creure que si alguns ho veien a venir ama-

guessin el perill per por de desinflar el glo-
bus. 
Però no serveix de res lamentar-se. Cal mi-
rar al futur i començar a bastir un edifici 
sòlid, a prova dels embats que sens dub-
te haurà d’aguantar. No renunciarem mai 
a l’objectiu final, però el creixement serà 
sens dubte més lent. Haurem d’adoptar 
la filosofia dels constructors de les grans 
catedrals europees. Sabien que potser no 
veurien acabada l’obra, però els estimulava 
el fet de veure que anava avançant. Cada 
pedra era un pas més. 
Ara són diverses les iniciatives per aixe-
car l’edifici de la República Catalana. Com 
aquells constructors medievals, no podem 
perdre la fe. Vull creure que les accions en-
degades (el Consell de la República impul-
sat per Puigdemont, el Fòrum Cívic, Social 
i Constituent de Quim Torra i Lluís Llach) 

seran el fonament sòlid de la futura repú-
blica. Espero que no tremoli el braç dels 
timoners pel temor a possibles represàlies. 
Espero també que facin front comú amb 
altres organismes ja existents per crear una 
unitat d’acció. Si he de ser sincer, dels par-
tits polítics no n’espero gran cosa. Han fet 
evident que estan bloquejats per l’electo-
ralisme i funcionen a l’esbiaix, amb un ull 
posat en els escons que poden obtenir en 
el futur. 
Estic convençut que la independència es 
farà realitat per l’acció del poble, que te 
molt clars els objectius i no te ambicions 
polítiques. Per això necessitem líders amb 
una visió àmplia i sense condicionaments 
de cap mena, que marquin el camí a seguir 
i estiguin disposats a tot. M’enterro en els 
fonaments.  
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#L’enquesta de la setmana

Què celebreu, la Castanyada o Halloween?

 Castanyada 92%  Halloween 8%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



La deriva de violació 
creixent de les lleis 
que practica l’Estat em 
fa recordar el càstig 

que ens va posar als escolans 
–quan jo tenia onze anys- el 
mestre Antonino Viñolas. Ens 

havia demanat que portéssim flors per fer una 
catifa per al dia del Corpus. Una colla -que no 
teníem jardí- ens vàrem enfilar en una tanca i 
agafarem flors d’un jardí privat. Quan el mes-
tre va saber l’origen de les flors ens va castigar. 
No recordo el càstig, però recordo vivament 
les paraules del mestre Viñolas. Ens va expli-
car la rondalla “De l’ou al bou i del bou a la 
forca”.
És la història d’un vailet que hauria viscut fa 
tres segles que quan tenia deu anys es va colar 
en el galliner d’una masia veïna i en va robar 
un ou. Quan li va donar l’ou a la seva mare, 
contenta, el va animar a seguir furtant. A poc 
a poc els furts es feien més grans fins que quan 
ja era un ganàpia sense ofici ni benefici, en el 
transcurs d’un robatori va matar a una perso-
na. Fou jutjat i condemnat a la forca. Abans de 
morir a la plaça pública, va dir que si la seva 
mare no l’hagués animat a seguir furtant, ell 
no hauria acabat la seva vida a la forca.  
Des de fa anys que l’Estat Espanyol està actu-
ant com aquell vailet. Varen començar el 2014 
enviant centenars d’agents del CNI a Catalu-
nya a investigar, sense ordre judicial, als líders 
autonomistes que s’estaven passant a l’inde-
pendentisme... sense que tanta investigació 
ens desanimés. Varen jutjar i embargar els 
bens d’Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i 
Francesc Homs per la consulta del 9-N.
Han omplert Catalunya amb nou mil agents –
els piolins- per fer-nos por i que desistíssim de 
fer el referèndum. Varen fer escorcolls i deten-
cions el 20 de setembre per a acusar els Jordis 
d’un delicte inexistent i empresonar-los sense 
judici. Varen atonyinar ciutadans que volíem 
votar i s’endugueren amb violència urnes i pa-
peretes del referèndum del 1 d’octubre. 
Tergiversaren la Constitución Española per 
aplicar un article 155 de forma abusiva per 
cessar il·legalment el govern legítim de Ca-
talunya. Convocaren unes eleccions al Parla-
ment el resultat de les quals ni han acceptat, ni 
respectat, fent variar les majories parlamentà-
ries mitjançant maniobres il·legítimes del jut-
ge Llarena.
A Andalusia el PSOE –el mateix que va prac-
ticar terrorisme d’Estat- ha desviat els fons 
d’ajuts als parats cap a butxaques particulars i 
per gastar-los en droga i prostitució ...
Per tal de lluitar contra la voluntat d’una part 
de Catalunya que vol exercir el Dret d’Auto-
determinació, l’Estat Espanyol s’ha carregat la 
legitimitat de l’Estat, sense que –en un cas de 
vergonyant miopia- els intel·lectuals espanyols 
hagin dit ni piu. Sense veure que quan furten 
un dret a un ciutadà, s’obre la porta a eliminar 
els drets de tots els ciutadans.
De la mateixa manera que l’infant de la ron-
dalla va acabar a la forca, també aquest Estat 
acabarà morint si no cessa la seva deriva fei-
xista. 

PERE-A FÀBREGAS
President de la Coordinadora Catalana de Fundacions

No podem fallar Fundacions pioneres arreu del territori

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Una característica nota-
ble del mapa fundaci-
onal de Catalunya és 
que les més de 2.500 

fundacions censades al Registre 
del Departament de Justícia estan 
molt distribuïdes pel conjunt del 

territori català. De fet, excepte l’Alta Ribagorça, 
amb una població que no arriba als quatre mil 
habitants, totes les comarques catalanes en tenen. 
Aquestes fundacions despleguen una gran vitali-
tat i s’ocupen de donar resposta a les demandes 
de la població en matèria educativa, sanitària, de 
serveis socials i cultural, però també esportiva, de 
cooperació o de defensa del medi ambient. Les 
fundacions donen servei a nuclis de població allu-
nyats de les grans ciutats que, per tant, de vegades 
escapen a les prioritats dels poders públics. 
Aquesta vocació ve de lluny. Com diu l’eslògan 
del nostre 40è aniversari, “les fundacions fem les 
coses possibles”. Precisament, en la gala amb què 
celebrem els 40 anys de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions homenatgem vuit fundacions as-
sociades amb més de cinc-cents anys d’història. 
Totes elles, repartides pel territori. La més anti-
ga és la Fundació Hospital de Sant Celoni, creada 
l’any 1170 pels monjos de l’Orde Hospitalària de 
Sant Joan de Jerusalem amb la finalitat d’atendre 
les necessitats de l’època medieval, bàsicament la 
fam, la marginació i les malalties contagioses.
Aquestes fundacions amb més de cinc-cents anys 
van sobreviure el pas sovint convuls de la nostra 
història i ara han esdevingut centres de referència 
amb equipaments de tecnologia de punta. Em re-
fereixo als hospitals, centres de salut i residències 
de tercera edat creats i regentats per les fundacions 
Sant Andreu Salut de Manresa (any 1260), Fun-
dació Salut Empordà (Figueres. 1313), Fundació 
Hospital Sant Joan Baptista (Sitges. 1324), Fun-
dació Privada Hospital Asil de Granollers (1328), 
Fundació Residència Santa Susanna (Caldes de 
Montbui. 1386), Fundació Privada Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau (Barcelona. 1401) i Funda-
ció Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona. 
1464). 
El fet fundacional no és, però, una cosa del passat, 
fruit de la voluntat d’uns fundadors que llegaven 
el seu patrimoni en favor d’una causa benèfica, 
sinó que té plena vigència. Una prova és que aug-
menta el nombre de fundacions registrades al De-
partament de Justícia. Les 14 fundacions que van 
ser pioneres l’any 1983 un cop aprovada la primera 
Llei de Fundacions de Catalunya, van veure elevar 
el nombre a 471 l’any 1990, a 1.289 en el tombant 
de segle, i a més de 2.500 en l’actualitat. S’ha do-
blat, per tant, durant el segle XXI. 
Les fundacions tenim, doncs, una vocació de ser-
vei permanent, tot i que renovat en funció dels 
temps i de les noves necessitats. M’agrada fer ser-
vir la definició que el Diccionari de l’Institut d’Es-
tudis Catalans fa de la paraula “fundar”: “Donar 
principi, naixença (a una cosa que ha de durar)”. 
Fa segles, la missió encomanada era atendre ma-
lalts, pidolaires, orfes i víctimes de la guerra. Ara, 
sota el paraigües de fundacions, a més dels sectors 
tradicionals  trobem centres científiques i de re-
cerca de referència mundial. 
La plantilla del conjunt de fundacions catalanes 
gira al voltant dels 80.000 treballadors, aproxima-
dament el 2,5 per cent de l‘ocupació a Catalunya, 
als que cal afegir-hi els més de 36.000 voluntaris 
que aboquen temps i dedicació sense contrapres-
tació econòmica. Aquest percentatge de treballa-
dors que presten servei en fundacions és força més 
en comarques com el Bages, on representa el 6,4 
per cent de la població ocupada, el Ripollès, amb 
el 5,4 %, l’Osona (4,1%) i el Tarragonès (4%). 
La Coordinadora Catalana de Fundacions, com a 
representant del conjunt dels sector fundacional 
català, continuarà treballant al servei dels seus as-
sociats i alhora fent pedagogia de l’acció positiva 
de les fundacions per tal que siguin més conegu-
des pel conjunt de la societat i en tots els racons del 
territori. 
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1.500 famílies vulnerables han reduït un 18 % les 
factures de llum, aigua i gas, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de do-
nar suport als ajun-
taments de la de-

marcació de Barcelona en les 
accions preventives contra 
la pobresa energètica, la Di-
putació de Barcelona ofe-
reix el programa Auditories 
i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit 
d’accions per millorar l’efi-
ciència energètica dels habi-
tatges en situació de pobresa 
energètica, reduir les despe-
ses d’aquestes llars en submi-
nistraments bàsics (electrici-
tat, aigua i gas) i millorar la 
qualitat de vida de les per-
sones en situació de vulnera-
bilitat social. 

El programa inclou dues vi-
sites a domicili -en què hi 
participen un tècnic especi-
alitzat en eficiència energè-
tica i un tècnic d’intervenció 
social- i a partir de les quals 
es dissenya i s’implanta una 
intervenció integral, amb la 
instal·lació d’aparells de mo-
nitoratge de consum, l’anàlisi 
de factures i hàbits de des-
pesa, el recull de dades de di-
agnòstic social, la instal·lació 
d’elements d’eficiència ener-
gètica i l’assessorament sobre 
la gestió dels subministra-
ments i els hàbits de consum.
  
Durant el 2017, s’han fet 
1.540 auditories a 212 mu-
nicipis de la demarcació de 
Barcelona que han reduït un 
18% les factures de llum, ai-
gua i gas de les famílies vul-
nerables, el que representa 

225 euros anuals per llar.  
S’han instal·lat més de 18.000 
elements d’eficiència energè-
tica per a optimitzar la il·lu-
minació, controlar i gestionar 
millor l’energia, millorar l’aï-
llament de portes o finestres 
i estalviar aigua. S’han rea-
litzat 5.218 actuacions per 
optimitzar els contractes de 
subministraments, entre elles 
587 peticions de Bo Social. 

El programa té un pressupost 
d’un milió d’euros i es conti-

nua implantant fins al juliol 
de 2019, amb la previsió de 
dur a terme 1.600 auditories 
energètiques a 191 munici-
pis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de 
l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes, Meritxell Budó, «Són els 
ajuntaments els que es posen 
en contacte amb la Diputa-
ció per sol·licitar les audito-
ries. Són casos de vulnera-
bilitat que ja s’han detectat 

a través dels serveis socials 
municipals». Budó afegeix 
que «Les dades que recollim 
ens permeten afrontar nous 
reptes de futur. Per això, el 
nostre compromís és seguir 
treballant en aquest línia i 
poder fer una cirurgia més 
precisa amb les dades obtin-
gudes».

En paral·lel, a través de les 
Oficines Municipals d’In-
formació al Consumidor 
(OMIC) i de les Unitats Mò-

bils d’Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es 
desplacen als municipis, 
s’ofereix informació a la ciu-
tadania sobre la tramitació 
del Bo Social. 

Són accions de la Diputació 
de Barcelona que s’avenen 
amb l’Objectiu de Desen-
volupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides, número 1: “posar fi a 
la pobresa en totes les seves 
formes en tot el món”.

Sense fum · Sense benzina · Sense embussos · Sense cotxe

Amb transport públic integrat

E casa al parc

Horaris i parades a:
parcs.diba.cat/bus-parc 

#BusParc

Agafa el transport públic per anar
al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac
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El  govern municipal 
busca un espai 
alternatiu per a la 
Policia Nacional i 
també per a l’alberg 
de pelegrins, que es 
tralladarà a Cal Maco

L’Ajuntament acabarà l’any que ve la rehabilitació integral de 
l’antic Escorxador, que serà el definitiu Espai Firal 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament acabarà, 
al llarg de l’any que ve, 
la rehabilitació integral 

de l’antic Escorxador, amb 
una inversió de 330.000 eu-
ros, dels quals 200.000 seran 
una aportació de la Diputació 
de Barcelona. Amb aquestes 
obres l’Escorxador passarà 
a ser el definitiu Espai Firal 
d’Igualada. 
Ara mateix, ja estan restaurats 
la majoria d’elements del con-
junt, com les casetes que hi ha 
a banda i banda de l’accés prin-
cipal, la nau central amb les se-
ves estructures annexes i tam-
bé el pati Sud. Restava, però, 
recuperar el pati Nord amb les 
seves edificacions correspo-
nents, que és l’acció que ara es 
durà a terme.
Així doncs, es contempla re-
construir íntegrament la nau 
Nord, restaurar la seva façana 
seguint l’estètica de tot el con-
junt, refer l’antic pas cobert 
amb sostre de bigues de ferro 
i voltes de rajola i reconstruir 
també la porxada. A més, el 
pati, que actualment és de ter-
ra, s’anivellarà, es pavimentarà 
i tindrà llum i arbrat. 
L’alcalde Marc Castells des-
taca que “aviat podrem veure 
finalment del tot recuperat 
l’Escorxador d’Igualada” i 
afegeix que “la nostra volun-
tat és consolidar-lo com el re-
cinte referència a Igualada pel 
que fa a la celebració d’esde-
veniments; un espai pràctic i 
funcional amb un valor histò-
ric i un atractiu indiscutibles, 
que pugui rebre de manera 
eficient diferents fires i es-
deveniments que anualment 
acull la ciutat”.

JP / LA VEU 

L ’empresa que té cura 
de l’enderroc de les 
antigues indústri-

es Vives Vidal SA i Colom 
Bisbal SA, espai on s’haurà 
de construir el futur hiper-
mercat Bonpreu Esclat, han 
trobat restes d’amiant entre 
el material de construcció, 
sobretot les cobertes. 

Restes d’amiant 
a l’enderroc de les antigues 
Vivesa i Colom Bisbal

La situació ha obligat a apli-
car el protocol de procés de 
desamiantació, que s’ha in-
format públicament amb car-
tells, tal i com marca la nor-
mativa. La desamiantació no 
provoca cap classe de proble-
ma als ciutadans de l’entorn, 
ni tampoc al personal, que ha 
de treballar en aquests casos 
amb una protecció especial i 
seguint mesures de seguretat.

Bé Cultural 
d’Interès Local
L’antic Escorxador, obra dels 
arquitectes Isidre Gili i Pau 
Salvat, és un recinte catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL). Es tracta d’un 
conjunt d’edificis d’estil mo-
dernista, que ocupa uns 13.000 
m2 de superfície incloent els 
seus diferents patis, i que es va 
construir emprant la pedra i 
el totxo com a materials fona-
mentals. Destaca també per la 
varietat d’estructures emprades 
en els seus sostres: des d’enca-
vallades de fusta fins a arcs de 
totxo, passant per forjats de 
ferro o voltes de rajola.
La nau principal és rectangular 
i estava destinada a la matança 
d’animals llanuts. Als costats hi 
ha dos departaments quadrats 
que servien per a la matança 
de bous i porcs. En cossos se-
parats i d’iguals dimensions hi 

ha dues ales que eren estables 
i, a cada costat de la nau cen-
tral, hi ha un pati, darrere del 
qual hi havia els despatxos del 
veterinari, la sala d’autòpsies i 
el dipòsit de pells. Tot aquest 
conjunt d’edificis estava envol-
tat per un passeig de ronda de 
12 metres d’amplada que possi-
bilitava l’accés, la comunicació 
i el trànsit de carros i vehicles, 
així com la ventilació.
L’Ajuntament va iniciar el pro-
jecte per a la seva construcció 
l’any 1902, les obres es van exe-
cutar entre els anys 1904 i 1906 
i la seva activitat es va mante-
nir fins a finals de la dècada 
dels 70. Va caure en desús fins 
que, el 2005, es va iniciar un pla 
per a la restauració.
Coincidint amb l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural, que se 
celebra enguany, la Diputació 
de Barcelona destina 23,5 mi-
lions d’euros a preservar el pa-

trimoni arquitectònic de la de-
marcació, mitjançant obres de 
consolidació, reforma i rehabi-
litació d’edificis monumentals i 
jaciments arqueològics. Aques-
ta és la inversió més important 
feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actu-
acions del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL).

Policia Nacional i alberg
Amb la rehabilitació de l’espai a 
punt d’acabar, han sorgit també 
dos nous punts d’interès a l’en-
torn de dues activitats que són 
dins del recinte. Per un cantó, 
la comissaria de la Policia Na-
cional. L’alcalde explica que 
“l’espai on s’han de fer les ex-
pedicions del DNI i Passaports 
no és el correcte, no reuneix les 
condicions. Hem de trobar una 
fórmula per a un espai alterna-
tiu”. 
També hi ha a l’antic escorxa-
dor l’alberg de pelegrins del 
camí de Sant Jaume. “Es troba 
en condicions indignes, i hem 
demanat una subvenció als 
fons europeus Feder de manera 
que es pugui adaptar l’edifici de 
Cal Maco, a la plaça de la Creu, 
doncs l’Arxiu es traslladarà a 
l’antiga Teneria”, diu Castells. 

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

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya 
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.

Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea
Fons europeu
marítim i de la pesca
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El nomenament hauria 
de comportar 
importants ajuts de la 
Unió Europea, de 
l’Estat i de la 
Generalitat per a mi-
llorar les instal.lacions 
esportives de la ciutat

Igualada serà Ciutat Europea de l’Esport 2019
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Federació de Capitals 
i Ciutats Europees de 
l’Esport (ACES Euro-

pe) ha comunicat formalment 
a l’Ajuntament d’Igualada el 
divendres, 26 d’octubre, la seva 
designació com a Ciutat Euro-
pea de l’Esport 2019.
L’alcalde, Marc Castells, ho ha 
fet públic aquest mateix ves-
pre en una trobada amb una 
àmplia representació del teixit 
esportiu de la ciutat, que ha 
tingut lloc a la nova pista co-
berta d’entrenament de l’Estadi 
Atlètic.
La carta signada per Gian 
Francesco Luppatelli, president 
d’ACES Europe, dóna l’enho-
rabona a Igualada per la seva 
distinció ja que, afirma, impli-
ca que és un veritable exemple 
de ciutat que acosta l’esport a 
tothom i que l’utilitza com a 
instrument de salut, educació i 
respecte, que són precisament 
els objectius que aquesta asso-
ciació considera fonamentals. 
A més, destaca que Igualada ha 
desenvolupat polítiques espor-
tives exemplars, oferint bones 
instal·lacions, programes i ac-
tivitats.
Les distincions a les noves ca-
pitals i ciutats europees per al 
2019 es lliuraran en una gala 
que tindrà lloc al Parlament 
Europeu, a Brussel·les, el pro-
per 4 de desembre. Allà, rebran 
els seus guardons la nova Ca-
pital Europea de l’Esport, la 
búlgara Sofia, i també la res-
ta de ciutats i municipis que, 
com Igualada, ostentaran les 
diferents acreditacions d’ex-
cel·lència esportiva al llarg de 
l’any vinent.

Carrera des del 2016
El mes de gener de l’any 2016, 
l’Ajuntament d’Igualada va 
anunciar la seva voluntat de 
presentar candidatura per ser 
Ciutat Europea de l’Esport 
2019. L’objectiu del govern mu-
nicipal era, segons es va desta-
car en el moment de l’arrenca-
da del projecte, assolir un segell 
internacional que reconegués 
la vitalitat esportiva que, des 
de fa dècades, caracteritza la 
capital de l’Anoia. Els èxits dels 
clubs i esportistes federats, que 
han sumat múltiples títols en 
nombroses disciplines, però 
també l’esport amateur, l’esco-
lar, l’inclusiu i totes aquelles 
persones que practiquen acti-
vitat física en el seu dia a dia.
Durant aquests dos anys, en-
tre altres iniciatives, s’ha dut a 
terme una àmplia campanya 

de recollida de suports, que 
ha aconseguit sumar diferents 
institucions, clubs, esportistes, 
empreses, entitats, col·lectius, 
escoles i també molts ciuta-
dans a títol personal. S’ha de-
senvolupat una imatge pròpia 
de la candidatura, s’ha treballat 
per acollir més competicions 
d’abast internacional i s’ha en-
gegat un ambiciós Pla de Mo-
dernització dels Equipaments 
Esportius Municipals que im-
plica, entre altres projectes, la 
construcció d’una pista cober-
ta d’entrenament i la propera 
renovació del tartan exterior 
a l’Estadi Atlètic o l’ampliació 
dels frontons de la pista del 
Molí Nou. 

El complex esportiu de Les 
Comes, aixecat durant la dè-
cada dels ’80, és on més s’està 
actuant: aquí, per exemple, s’hi 
està construint una nova pista 
poliesportiva, s’estan duent a 
terme diferents millores als pa-
vellons, vestidors i sales ja exis-
tents, es va canviar la gespa del 
camp de futbol principal i s’ha 
ampliat notablement l’oferta 
d’estacionament al voltant de 
les instal·lacions.
El passat mes de maig, coin-
cidint amb la celebració de 
l’Igualada Urban Running 
Night Show i de l’Aerosport, 
es va rebre la visita del comitè 

avaluador d’ACES Europe per a 
conèixer de primera mà les po-
lítiques esportives i el potenci-
al de la ciutat en aquest àmbit. 
El secretari general de l’entitat, 
Hugo Alonso, va destacar en 
aquell moment la “feina extra-
ordinària” que havia fet la can-
didatura i va valorar que la ciu-
tat tingués “un plantejament 
d’esport per a tothom”.
L’alcalde, Marc Castells, ha afir-
mat avui que “Igualada ha de-
mostrat com s’estima l’esport, 
com el té integrat en la vida dià-
ria com a element de foment de 
la salut i quin paper juga com a 
element integrador, educador i 

de transmissió de valors”. Cas-
tells ha volgut agrair “el suport 
i la feina de tots aquells que han 
fet costat i han treballat per fer 
possible aquesta candidatura 
durant tot aquest temps” i ha 
avançat que “properament co-
mençarem a detallar tot allò 
que passarà a Igualada al llarg 
dels propers dotze mesos, amb 
l’esport i l’activitat física com 
a indiscutibles protagonistes”. 
En aquest sentit, ha convidat el 
conjunt de la ciutadania “a fer 
seu aquest guardó, a viure’l i a 
gaudir-lo, perquè és el reconei-
xement a tota una ciutat”.
Les distincions d’ACES Europe
La de Ciutat Europea de l’Es-
port és una designació que re-
coneix les polítiques esportives 
locals que contribueixen a mi-
llorar el nivell general de salut 
dels seus habitants, a través de 
la cultura de la salut, l’exercici 
i l’activitat física, la transmis-
sió de valors com el joc net i 
l’enfortiment del sentiment de 
pertinença a la comunitat.
Aquest reconeixement implica, 
entre altres, una major visibili-
tat internacional per les ciutats 
distingides i els seus esportistes 
i clubs, sumada a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives amb 
altres municipis reconeguts i 
una major capacitat d’atraure 
esdeveniments esportius de 
rellevància. El segell l’atorga la 
Federació de Capitals i Ciutats 
Europees de l’Esport (ACES 
Europe), d’acord amb la Co-
missió Europea. 

La distinció, que com-
partirà amb altres 
ciutats espanyoles i del 
continent, es 
lliurarà a Igualada en 
el transcurs de la gala 
d’ACES que es farà al 
Parlament Europeu de 
Brusel.les el 4 de 
desembre 

Noves Tardes d’Emprenedoria a l’Oficina Jove de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

En col·laboració amb 
la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil 

(XNEJ) de Direcció Gene-
ral de Joventut, l’Oficina Jove 
de l’Anoia enceta les Tardes 
d’Emprenedoria: una xerrada 
informativa, un taller sobre ha-
bilitats emprenedores i un cas 
real de posada en marxa el teu 
propi negoci.
L’objectiu és informar sobre el 

procediment, serveis d’assesso-
rament com la Xarxa Emprèn, 
ajuts i subvencions, així com 
dotar d’eines als i les joves que 
alguna vegada s’hagin plantejat 
muntar el seu propi negoci.
En la primera sessió “Serveis de 
la Xarxa Emprèn“, s’informarà 
i s’orientarà sobre els diferents 
serveis de l’Anoia i quines aju-
des poden tenir els joves per 
posar en marxa el seu projecte. 
Es durà a terme el dimarts 13 
de novembre a les 18h.

Durant el primer taller “Habi-
litats emprenedores”, es parla-
rà sobre els factors a tenir en 
compte a l’hora d’emprendre, 
motivacions per a emprendre 
i tipologia d’emprenedors, ha-
bilitats i competències de l’em-
prenedor/a, anàlisi d’experi-
ències d’emprenedors/es amb 
èxit, test de l’emprenedor i pas-
sos i recursos per a emprendre. 
Es durà a terme el dimarts 20 
de novembre a les 18h.
Durant la segona sessió es durà 

a terme el joc de rol “Com cre-
ar una empresa” on es presen-
tarà de forma vivencial el pro-
cés de creació d’una empresa. 
Es realitzarà el dimarts 27 de 
novembre a les 17h.
Les Tardes d’Emprenedoria es 
duran a terme a l’Oficina Jove 
de l’Anoia i estan destinades a 
joves de 14 a 35 anys. L’activitat 
és totalment gratuïta. Més in-
formació a anoia@oficinajove.
cat, o trucant al 93.805.15.85 o 
enviant un wats al 679.964.669.
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ENS FA
DIFERENTS

OFERIR PLANS DE PENSIONS
RESPONSABLES

Els nostres plans de pensions han obtingut la màxima qualificació 
en els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) 
A CaixaBank hem obtingut aquest reconeixement a través de VidaCaixa, i gràcies al treball i l’esforç en la 
gestió d’una cartera de més de 80.000 milions d’euros amb criteris de responsabilitat envers la societat i el 
medi ambient. I tot, sense deixar de banda la rendibilitat dels clients. 

Proposar-te un pla de futur que pensa en el de tothom és, entre moltes altres coses, el que ens fa diferents. 
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Els comuns han creat 
un parell de grups 

per negociar l’escenari 
de cara a les eleccions 

municipals

Assemblea d’Igualada en Comú, dijous passat al vespre.

Els Comuns creen grups de treball per decidir si s’apunten a 
la proposta electoral de la CUP o a la de Jordi Cuadras
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Comú d’Igualada va 
trobar-se en assemblea 
oberta el passat dijous, 

a l’Espai Cívic Centre. Una 
trentena de persones van de-
batre sobre l’encaix de les dife-
rents formacions actuals en el 
nou escenari que sorgeix amb 
“Igualada en Comú”. Tot i que 
no estava previst en l’ordre del 
dia, que incloïa una xerrada 
de Ramon Arnabat, coordina-
dor general de Catalunya en 
Comú, bona part del debat va 
girar a l’entorn de les eleccions 
municipals del maig de 2019. 
El regidor de Decidim, Dario 
Castañé, ha explicat a La Veu 
que “es va decidir crear dos 
grups de persones que treba-
llaran l’escenari de cara a les 
properes eleccions municipals, 
per decidir després plegats què 
fem, si ens ajuntem amb algú 
o bé repetim l’experiència de 
fa quatre anys”. La decisió final 
podria fer-se per la via presen-
cial, en una assemblea, o bé 
telemàticament, esquema que 
ja s’ha utilitzat en ocasions an-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha 
impulsat la redacció del 

projecte que detallarà tècnica-
ment el nou enllaç d’Igualada 
a la ronda Sud (C-37). Així, ha 
iniciat la licitació dels treballs 
de redacció del projecte, per un 
import de 261.000 euros i un 
termini de vuit mesos. Aquesta 
actuació, que comporta una in-
versió estimada en 12 MEUR, 
permetrà dotar la població 
d’un accés més ràpid i directe 
a la ronda
El projecte abasta tres termes 
municipals: Igualada, Vilano-

va del Camí i Santa Margarida 
de Montbui. El nou accés, que 
s’ubicarà entre els actuals enlla-
ços de Sant Maure i de Vilano-
va del Camí, estarà format per 
dues rotondes i un vial d’un 
quilòmetre. Aquest vial tindrà 
dos carrils, un per sentit, de 
3,50 metres d’amplada i dos 
vorals d’1 metre cadascun. 
El traçat inclou dos viaductes 
per salvar la riera Garrigo-
sa, primer, amb una longitud 
d’uns 40 metres i el riu Anoia, 
després, amb una estructu-
ra d’uns 125 metres. Un cop 
passat el riu Anoia, el traçat 
connecta amb la trama urbana 
d’Igualada; en concret, amb el 

carrer del Rec, a l’altura del car-
rer Misericòrdia.
En coordinació amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, s’ha plantejat 
la continuació de l’actual via 
per a vianants i bicicletes pel 
costat sud del carrer del Rec, 
fent-lo passar a diferent nivell 
respecte dels vehicles.

Redistribució de trànsits
La ronda Sud d’Igualada té sis 
quilòmetres de longitud i dis-
corre des de Santa Margarida 
de Montbui fins a Vilanova del  
Camí. En el tram més proper a 

La Generalitat licita la redacció del projecte 
de construcció del nou enllaç de la Ronda Sud

Igualada, la ronda té dos acces-
sos: el de Sant Maure i el de Vi-
lanova Sud. Així, per exemple, 
els conductors que accedeixen 
a la ronda per Vilanova del 
Camí han d’arribar a l’enllaç de 
Sant Maure (en sentit est-oest) 
i després circular per la C-37z 
per l’interior de la xarxa viària 
urbana fins arribar al centre 
d’Igualada. Així, aquesta ac-
tuació, a més d’una millora de 
l’accessibilitat, comportarà una 
redistribució dels trànsits a 
l’entorn de la ciutat d’Igualada 
i permetrà alliberar de trànsit 

de pas l’interior del nucli urbà.
En aquest sentit, l’estudi de 
demanda que s’ha dut a terme 
calcula que el nou accés d’Igua-
lada captarà més de 7.000 ve-
hicles diaris i que 4.200 vehi-
cles que actualment travessen 
Igualada deixaran de fer-ho. 
Paral·lelament, 1.800 vehicles 
deixarien de circular per l’in-
terior de Santa Margarida de 
Montbui. D’aquesta manera, 
a més, s’optimitzarà la ronda 
Sud d’Igualada, que actual-
ment té un trànsit d’uns 5.000 
vehicles diaris.
 

teriors per part de la formació 
a nivell nacional.
Castañé afegeix que “no només 
es tracta de valorar si ens in-
corporem al projecte anunciat 
per Jordi Cuadras, perquè tam-
bé la CUP ha expressat el seu 
desig d’eixamplar el seu projec-
te i fer-lo més transversal”. 
En qualsevol cas, sempre exis-
teix l’opció de continuar el 
projecte iniciat per Decidim 
el 2015. Castañé apunta que 
“en principi la nostra forma-
ció ha de seguir fins a les elec-
cions municipals properes, 
però penso personalment que 
és una marca que té un valor 
i qui sap, podria ser possible 
que la candidatura fos “De-
cidim-Igualada en Comú”. Tot 
el que sigui eixamplar l’espai 
serà molt benvingut”.

Junts x Igualada
Mentrestant, la resta de forma-
cions segueixen la seva estratè-
gia de precampanya. Els can-
didats Jordi Cuadras, proper 
al PSC, i Enric Conill (ERC), 
estan tenint reunions amb re-
presentants de la societat civil 
igualadina. 
En el cas de Cuadras, desitja-
ria tenir una resposta a la seva 
proposta pública als Comuns, 
PSC i a diversos particulars 
abans de les festes de Nadal. És 
segur que el PSC no hi posarà 

cap impediment. De moment, 
Cuadras efectua reunions i dis-
senya el seu pla de treball en 
solitari.
D’altra banda, Marc Castells 
podria esperar a principis d’any 
a anunciar la seva candidatura, 
sempre i quan no hi hagi elec-
cions anticipades al Parlament, 
que podrien canviar moltes 
coses. Segur que Castells no 
es presentarà sota les sigles del 
PDeCAT, sinó com a “Junts x 
Igualada”, marca que es farà 
servir en molts municipis.

VOX podria presentar-se 
a Igualada
Respecte d’altres partits, no és 
segur que Joan Agramunt re-
peteixi com a primer candidat 
del PP, perquè algunes fonts 
apunten al retorn de Pere Cal-
bó. 
També és possible que la for-
mació ultradretana VOX es 
presenti a la ciutat, amb la 
presència, en els primers llocs, 
d’un grup d’igualadins, bàsi-
cament residents al barri de 
Montserrat.
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Aigua és vida Anoia 
celebra que la gestió pú-
blica de l’aigua sigui un 
clam ciutadà i emplaça

als ajuntaments a fer 
els passos necessaris per 
assolir la titularitat de 
l’aigua i apostin per la

gestió pública

La Mare Superiora de la Llar del Sant Crist, Natividad Del Rio Valle-
jo, amb la directora de Publicacions Anoia, Pia Prat

L’Ajuntament inicia l’elaboració del cens 
d’instal·lacions amb risc de legionel·losi

Prop d’un miler de persones a la manifestació 
per demanar la gestió pública de l’aigua

El departament de Sanitat i 
Salut pública de l’Ajuntament 
d’Igualada està duent a terme, 
aquests dies, visites a diferents 
instal·lacions públiques i pri-
vades per tal de conèixer el 
risc de legionel·losi que exis-
teix a la ciutat i poder, d’aques-
ta manera, prendre les corres-
ponents mesures de control de 

REDACCIÓ / LA VEU 

Més de 800 persones 
van recórrer dissab-
te a la tarda els car-

rers d’Igualada per reclamar 
la gestió pública de l’aigua a 
Igualada, Vilanova del Camí, 
Piera, Masquefa i la Pobla de 
Claramunt sota el lema “’aigua 
és un bé comú, no un negoci”. 
Les entitats convocants encap-
çalaven la manifestació amb 
una pancarta, i una segona 
pancarta seguia la manifesta-
ció amb representants polítics 
dels grups anoiencs del PSC, 
ERC, la CUP i els Comuns, i 
també dels diputats del Parla-
ment de Catalunya Rut Ribas, 
Natàlia Sànchez i David Cid i 
les congressistes Carolina Te-
lechea i Sònia Farré. 
La manifestació, convocada 
per una quarantena d’entitats 
de l’Anoia i acompanyats pels 
Deuteriums -Protons amb la 
seva batucada i els trabucaires 
els Voladors d’Igualada, va co-
mençar a la plaça del Rei i va 
finalitzar a la plaça de l’Ajun-
tament, on van tenir lloc els 
parlaments.
Juan Carlos González, re-
presentant d’Aigua és Vida a 
l’Anoia, recordava que “Agbar
guanya 500.000€/any i 3 regi-
dors de l’Ajuntament cobren 
9000€ per assistir a una re-
unió. És l’hora que a Iguala-
da, Vilanova, la Pobla, Piera i 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a propera edició de la 
“Revista Solidària”, que 
cada any dediquem a 

La Veu de l’Anoia a una en-
titat sense ànim de lucre, es 
destinarà enguany a la Llar 
del Sant Crist, amb motiu del 
seu 75è aniversari. La revis-
ta inclourà reportatges sobre 
la història de la Llar, del seu 
conegut edifici, construït per 
un deixeble de Gaudí, i de la 
tasca dels voluntaris i espe-
cialment de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats, 
que en tenen cura. Com és 
norma en la “Revista Solidà-
ria”, els ingressos derivats de 
la publicitat es lliuraran en 
aquesta ocasió a la Llar del 
Sant Crist. 
Anteriorment, s’ha dedicat 

Masquefa la gestió de l’aigua 
sigui pública”. També assenya-
lava que “la remunicipalitza-
ció és viable econòmicament 
i que els serveis bàsics no els 
volem privatitzats” a la vegada 
que assegurava que “cal inver-
tir els beneficis econòmics de 
l’aigua en ajudar famílies vul-
nerables, reduir pèrdues d’ai-
gua o millorar la qualitat de 
l’aigua de l’aixeta”.
Per seva part, Anna Ferrer, re-
presentant de Piera per l’Aigua 
Pública, denunciava que “a Pi-
era es paga una de les aigües 
més cares de Catalunya amb 
uns preus desorbitats i encara 
existeix el sistema injust dels 
aforaments”. En aquest sen-
tit, Ferrer afirmava que “en el 
proper mandat, quan s’acabi 

l’actual contracte de concessió 
del servei a Piera, els partits 
hauran de decidir si apostar 
per la gestió pública de l’aigua 
al municipi o continuar amb 
l’actual sistema”.
Míriam Planas, portaveu d’Ai-

gua és Vida de Catalunya tan-
cava els parlaments i destacava
l’èxit de la manifestació, afir-
mant que “l’Anoia no està 
sola en la lluita per reclamar 
la gestió pública de l’aigua i si 
decideixen privatitzar l’aigua, 
toparan amb un poble mobi-
litzat”.
Segons Planas, “molts d’altres 
municipis catalans, i de di-
ferents colors polítics, estan 

apostant per la gestió pública 
de l’aigua, una onada que està 
aconseguint fer que el debat 
sobre la gestió de l’aigua sigui 
clau a l’Anoia i Catalunya”.
Aigua és vida Anoia ha valorat 
la manifestació com un èxit i 
ha assenyalat que “tot i el mal
temps, els anoiencs han cridat 
ben fort i contundentment 
que a l’Anoia la ciutadania vol 
la gestió pública de l’Aigua”. 
El debat sobre la gestió de 
l’aigua ja està al mig de la po-
lítica anoienca, assegura la 
plataforma, i ara cal que els 
ajuntaments facin els passos 
necessaris per assolir la titula-
ritat de la gestió i apostar per 
la gestió pública de l’aigua. Per 
la seva banda, Aigua és vida 
Anoia assegura que “l’Ajun-
tament d’Igualada té raons 
suficients per apostar per la 
gestió pública i ha de prendre 
ja una decisió”. La plataforma 
recorda que la lluita per l’aigua 
no s’acaba aquí i emplaça a la 
ciutadania a participar de la 
concentració a Piera el 10 de 
novembre per demanar la ges-
tió pública de l’aigua. 

La Veu dedicarà la “Revista Solidària” 
a la Llar del Sant Crist

aquesta iniciativa de La Veu 
de l’Anoia a Càritas i a Apinas. 
Si algun dels nostres lectors 
vol efectuar una donació par-

ticular, pot fer-ho al comp-
te de CaixaBank de la Llar 
del Sant Crist, número ES60 
21000692240200016618. 

riscos. 
Les visites les fan dues perso-
nes convenientment acredi-
tades per l’Ajuntament que, 
a més, poden assessorar en 
qualsevol qüestió que el titular 
de la instal·lació pugui tenir. 
Les accions per fer aquest cens 
es preveu que concloguin a fi-
nals del mes de desembre.



PUBLICITAT  |  13Divendres, 2 de novembre de 2018



S’han acabat les tragèdies, els missatges negatius, la hipocresia 
i el relat apocalíptic. Canviem entre tots el sentit de la mirada. 
Aquesta és la realitat econòmica de Catalunya.

Horario: seguimos igual. 
Y en ESP, el cambio de meridiano, ¿para cuándo?..

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

EL DRET DE TANTEIG  I RETRACTE

GUILLEM RECOLONS

Els tercers afectats per aquestes impor-
tants vendes tenen dret, o no, al retracte?

JOSEP SORIGUERA

Són ego branders. Només es preocupen d’ells, 
la resta del món els importa un rave.

El dret de tanteig i retracte és el dret de subrogar-se, amb les mateixes 
condicions estipulades en el contracte, el lloc que adquireix una cosa per 
compra o dació en pagament. Així el defineix l’art. 1521 del Codi Civil 
comú. Aquest com a retracte legal, però també i pot haver-hi el conven-
cional, o sigui, ja estipulat en el contracte.

Generalment aquest dret l’entenem, per exemple, quan el propietari d’un habitatge se’l 
ven a un tercer, el dret que té el llogater a exercir-lo; o quan en ven una finca, sigui 
rústica o urbana, el dret que té el veí. Òbviament hi ha més casos a on és aplicable.

Interessant és que de resultes de l’última crisi, els bancs (cedents) han venut a fons 
(cessionaris), vulgarment anomenats “buitres”, importants quantitats dels seus actius, 
activitat completament legal. Per posar uns exemples actuals: “Santander vende al fon-
do buitre Cerberus 35.000 viviendas por 1.535 millones” (El Diario.es 19/09/2018); o, 
“Barcelona, 24 jul (EFE).- Banco Sabadell ha vendido a Deutsche Bank y al fondo de 
inversiones Carval Investors una cartera de créditos fallidos con un saldo vivo de unos 
2.295 millones de euros” ( La Vanguardia Vida 24/07/18); i també “ CaixaBank vende 
a Lone Star unos 7.000 millones de euros de sus activos tóxicos” (cincodias.elpais.com 
2018/06/28). 

Aquests fons d’inversió intentaran cobrar el 100% del deute al tercer afectat, però la 
pregunta és: si els tercers afectats per aquestes importants vendes tenen dret, o no, al 
retracte? O sigui pagar al banc la mateixa quantitat de diners, per la que ha venut la 
seva finca o el crèdit/hipoteca al fons, i recuperar la finca o quedar exonerat del deute.

Com veiem, les vendes tant són d’immobles com de cartera de crèdits (crèdits fallits 
i actius tòxics, important!) quant als primers ja s’ha comentat en el segon paràgraf i, 
respecte al segons, el Codi Civil comú en l’Art. 1535 atorga al respecte el dret de tanteig 
i retracte amb el següent text:

“Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando 
al cesionario el precio que pagó, las costes que se hubiesen ocasionado y los intereses del 
precio desde el día en que éste fue satisfecho.
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.
El deudor podrà usar su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario 
reclame su pago”

Així doncs, si es compleix la premissa que el crèdit sigui litigiós, el deutor tindrà dret 
de demanar el retracte dins dels nou dies següents que el fons li reclami el pagament.

La jurisprudència de moment no és massa abundant, però ja hi ha algun jutjat que s’ha 
manifestat al respecte. Així el Jutjat de 1a Instància de La Corunya amb sentència de 
data 14/05/2018 d’un deute de 17.000 € tan sols n’haurà de pagar poc més de 700 € el 
deutor. O un matrimoni d’Alzira que activat el dret de retracte d’un deute hipotecari 
de 473.000 € n’haurà de pagar 152.000 €. 

Conec (força bé) a un tipus que es presenta així a Twitter, Instagram...
“Versió S. XXI d’enllustrador de sabates, m’agrada treballar perquè 
els altres brillin”

Nosaltres no som la clau. La clau està sumar valor als altres
Encara que l’expressió “Personal Branding” i també “Marca Personal” puguin in-
dicar el contrari, això no va de nosaltres... contradictori? No. Una persona “val” 
d’acord amb el que aporta als altres, a sumar valor als altres, ja siguin clients, col-
laboradors, amics, etc.
Si estem disposats a invertir una bona suma de diners per una obra d’art és perquè 
per a nosaltres té valor. És una relació íntima, ja que pot ser que per a altres perso-
nes no el tingui en absolut.

Personal Branding és sumar valor, no és autovenda
Em va agradar un article de la meva col·lega Marc Tomasone titulat “10 símptomes 
d’ego branding”. En el post, Marc defineix a la perfecció els símptomes del “ego 
brander”. Si els hagués de resumir en un, diria que aquest perfil (que abunda a la 
xarxa i fora d’ella) es dedica a l’auto-venda.

Reconeixes algun perfil d’aquests que tenen milers de seguidors i ells no segueixen 
a ningú? Són ego branders. Només es preocupen d’ells, la resta del món els importa 
un rave.

Qualsevol estratègia de personal branding s’ha d’encaminar a resoldre problemes 
o detectar oportunitats als nostres grups d’interès (stakeholders), ja siguin clients, 
proveïdors, superiors jeràrquics, companys, accionistes ...

Dan Pink ho va deixar clar en un còmic
L’escriptor Daniel Pink, autor, entre d’altres, del best-seller “Una nova ment”, va 
publicar el còmic “Les aventures de Johnny Bunko”. Un dels capítols del còmic es 
titula “It ‘s not about you (no es tracta de tu)”. Pink tracta la necessitat de projectar 
la nostra marca personal cap al valor que puguem afegir als altres. No es tracta d’un 
esperit de servei, això va de fer que el nostre entorn creixi, millori, brilli.
“Si ajudes a brillar als altres, el reflex et farà brillar a tu”

És cert, la paraula “Personal” despista
No culpo als que puguin pensar que personal branding, entès com la gestió de la 
nostra marca personal, va de nosaltres. Cada setmana llegeixo articles contra la 
marca personal d’autors que no s’han molestat a llegir un llibre. La realitat és que la 
paraula marca i el seu procés, el branding, implica sempre sumar valor. Acostumo 
a repetir que sense valor no hi ha marca.
Queda’t amb una idea: marca personal és el que projectem en els altres, i personal 
branding és analitzar la forma de sumar valor als altres. 

PERSONAL BRANDING NO ÉS PARLAR DE TU, 
ES SUMAR VALOR ALS TEUS CLIENTS
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Bona notícia: Catalunya és un ‘hub’ tecnològic que cal potenciar.
BCN està entre les 25 ciutats més tecnològiques del món. 
Exemple: 24 multinacionals tecnològiques han obert recentment 
centres tecnològics

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

GUILLEM RECOLONS 
Consultor d’Estratègia en Personal Branding  
@guillemrecolons

GUILLEM RECOLONS

JOSEP SORIGUERA BLANCH
Advocat ICAB 
josepsoriguera.advocat@icab.cat

JOSEP SORIGUERA
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Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Mario @mario_parra80

Pau Aymerich @pau_aymerich

Llámame Doc @vilanodo

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

Meritxell Humbert @Txell_Humbert

Xavier Berneda @xberneda

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia

Esc Font del Roure @fontdelroure

ADF El Bruc @ADFElBruc

Seguint el tema  #arbresciutat el 21/10 vaig fer un 
cens a  l’avda. Barcelona de #IGUALADA. Vaig 
obs. 3 arbres acabats de tallar i avui he revisat si 
en estat substituits tal com diuen, o NO. Dons SI, 
en estat substituïts per rajoles @VeuAnoia @Ra-
dioIgualada @TaronjaAnoia

Tonteries, el Projecte de Ciutat està vinculat a 
Grans Multinacionals del Catering i de la Restau-
ració

Un acte més de precampanya del @marccastells 
i la seva troupe.  Un insult a les 27 que no van 
tenir beques menjador per un cost molt més baix.  
Està clar que la seva acció no té al centre les vi-
des dignes de les persones que viuen a Igualada! 
#MarcaIgualada

Ya nadie se acuerda que hay que pagar las obras 
de la piscina de #VilanovadelCami. @noemitru-
charte cómo va la venta del terreno del polígo-
no para hacer frente al sobrecoste de 1M € que 
hubo? Es de interés general saber si deja el ayun-
tamiento con esta carga o será subsanado

Gràcies per ajudar a reconèixer aquest dol. Emo-
cions sovint silenciades i poc reconegudes. Fa 5 
dies vaig donar llum al petit Marc, sense batec, 
als 8 mesos. En les nostres famílies aquests nens i 
nenes existiran per sempre. 
#sócmamidunestel

Plou! 
Si heu de conduir, aneu amb compte i no corris.

#VolemqueTornis #seguretat

Defensem l’#aiguapública perquè creiem que és 
el millor model per gestionar un bé comú. Vo-
lem incorporar totes les persones que treballen 
actualment a Aigua de Rigat que ho vulguin, 
respectant les seves condicions sociolaborals. Ells 
són la millor garantia per tenir un bon servei

Ha estat una experiència gratificant connectar 
amb una classe del Canadà i poder explicar la 
festa tradicional de la Castanyada i ells ens han  
compartit la seva, Halloween.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#49 Elsa Sererols Trullàs

Sempre al vostre costat! Tenim sort de tenir uns/
es grans professionals i voluntaris/es #bombers-
cat. #bombersenlluita #Bombers

FOTO: Cesc Sales
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Villarejo Power! Torrente Power!

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 S’inicien els tràmits per 
la construcció de l’enllaç 
d’Igualada amb la Ronda Sud

Un miler de persones 
desafien el mal temps i 
reivindiquen a Igualada 
l’aigua pública

Accident múltiple al Bruc 
amb afectacions tot el cap 
de setmana

Instants de La Veu             @veuanoia

Igualada, 
Ciutat Europea de l’Esport 2019
@aceseurope #Igualada2019 

#Anoia #esport #esportigualada

Administrativa i Comercial, versàtil, d´idees clares, amant i vinculada al món de 
l´esport i mare de dues nenes.  @elsasererols

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

Seguir amb la  línia del activitat  física i l’esport  
beneficia a la nostra  salut independentment 
de cada condició física que un tingui, tothom 
hi està obert i tothom pot fer-ho sempre 
aconsellats per professionals 

Des dels  nostres inicis a l’escola amb la 
família, amics o bé sol sempre hi ha un 
moment al dia per dedicar-nos una estona 
que al llarg de la nostra vida agrairem per 
prevenir-nos de malalties de tot tipus.

De ben petita he practicat esport i ara 
actualment  és la meva vàlvula de vida.
Físicament i mentalment m’ha ajudat 
moltíssim a viure d’una manera oberta, 
ser més objectiva i pràctica i tot gràcies al 
implantar aquests hàbits una mica cada dia.

Des de fa uns anys treballo al Consell Català de l’Esport,  tinc la sort de poder estar treballant 
en un món que m’agrada.
Dins el mateix Consell hi ha  l’Escola Catalana de l’Esport. Una de les seves funcions és formar 
a tècnics esportius, per a que el dia de demà siguin uns bons professionals   M’agradaria comen-
tar que la Llei Catalana de l’Esport obliga a que els tècnics esportius estiguin formats i titulats. 
Ens hem de conscienciar que la pràctica esportiva comporta un salt qualitatiu a la vida de les 
persones i millora positivament la nostra salut. S’hauria de realitzar un mínim de 30 minuts 
d’activitat esportiva al dia. Dedicar només uns minuts  al dia ens   ajuda a trobar-nos millor 
està totalment estudiat.
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L’igualadí Dr. Marc 
Vives, nomenat 
representant d’Espanya 
a la Societat 
Europea d’Anestèsia 
Cardiotoràcica

La firma igualadina Piñactus, finalista 
del concurs de disseny Rec.0/080 BCN Fashion

El Dr. Marc Vives, metge igua-
ladí adjunt Servei d’Anestesio-
logia i Reanimació de l’Hos-
pital Dr. Trueta de Girona, ha 
estat nomenat representant de 
l’estat espanyol a la Societat 
Europea d’Anèstesia Cardioto-
ràcica (European Association 
of Cardiothoracic Anesthesia 
- EACTA-). Aquest nomena-
ment dona dret a formar part 
del “Represantative Council” i 
a participar en la presa de de-
cisions de la Societat.
Vives va realitzar els estudis 
universitaris a la Universitat 
de Navarra entre els anys 1997 
i 2003. Seguidament va fer 
l’especialitat d’Anestesiologia 
i Crítics a la Clínica Univer-
sitat de Navarra. El 2011 va 
presentar la Tesis doctoral en 
relació a la Fallada renal en 
la cirurgia cardíaca. Del 2011 
al 2014, va realitzar varis Cli-
nical Fellowships en Cirurgia 
i UCI Cardíaca a Centres de 
referència internacional en 
el món de la Cirurgia Cardi-
otoràcica i Cardiologia, com 
el Royal Brompton & Harefi-
eld Hospital de Londres, i el 
Toronto General Hospital, a 
Canadà. Al 2013-14 va realit-
zar un programa de formació  
d’investigació Clínica (“Glo-
bal Clinical Scholars  Research 
training program) a Harvard 
Medical School. Del 2014 a 
2017 va estar treballant a la 
Secció d’Anestèsia Cardiotorà-
cica de l’Hospital de Bellvitge, 
així com a cap d’Investigació 
Clínica del Servei d’Anestesio-
logia del Hospital de Bellvitge. 
Al juliol del 2017, es va incor-
porar a l’Hospital Universitari 
de Girona Dr. Josep Trueta, 
en la secció d’anestèsia cardi-
otoràcica i vascular, així com 
a responsable d’investigació 
clínica del servei. Ha publicat 
més de 30 articles en revistes 
científiques “Peer Review” na-
cionals i internacionals, autor 
de més de deu capítols en lli-
bres nacionals i internacionals  
i és editor del llibre “Cardiac 
Anesthesia and Postoperative 
Care” de la Editorial Springer, 
en procés de realització.
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I gualada toca el podi del 
concurs de dissenya-
dors i marques de moda 

emergents Rec.0/080 Barce-
lona Fashion. Entre les tres 
marques finalistes, s’hi troba 
la firma de roba per a nadons 
Piñactus, establerta a Iguala-
da, que es dedica especialment 
a la confecció integral –des del 
retail fins a l’etiquetatge– de 
pantalons estil “Harem” per a 
nens i nenes de 3 a 18 mesos. 
Aquest producte s’elabora amb 
cotó orgànic i està dissenyat 
amb estampats divertits i ori-
ginals, ideals pels més petits 
de la casa.
Tot i així, el premi se l’ha endut 
Eñaut, del dissenyador basc 
establert a Barcelona Eñaut 
Barruetabeña, una firma de 
roba masculina que, com 
a guanyadora del concurs, 
comptarà amb una pop-up 
store de moda gratuïta a l’espai 
de dissenyadors emergents del 

Rec.018, que tindrà lloc del 7 
al 10 de novembre a Igualada i 
que comptarà en aquesta edi-
ció amb més d’un centenar de 
marques de moda.
El jurat, format per la disse-
nyadora Txell Miras, la perio-
dista especialitzada en moda 
Peté Soler, un membre de 080 
Barcelona Fashion i un mem-
bre de Recstores, ha distingit 

també com a marca finalista 
la firma barcelonina de roba 
infantil Elise et Sardine.

30 treballs presentats
Una trentena de dissenyadors 
i marques emergents s’han 
presentat al concurs Rec.0/080 
Barcelona Fashion i dels 10 
més votats, el jurat en va se-
leccionar als tres finalistes i al 

guanyador.
L’acte d’entrega de premis ha 
tingut lloc el passat dijous 25 
de novembre a l’espai #NU02 
de Barcelona, la botiga de Jo-
sep Abril, Txell Miras i Míri-
am Ponsa, i ha comptat amb la 
presència de del jurat, els par-
ticipants del concurs, escoles 
de disseny de moda i premsa 
del sector. 

Els vins anoiencs 
Claramunt, arriben 
als Estats Units
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E l passat 19 d’octubre, 
Vins Claramunt va fer 
oficial la seva arribada 

als Estats Units amb la parti-
cipació al Miami Mega Herf 
Festival. Durant tres dies, 
representants de la indústria 
del vi, licor i cigars van poder 
exposar els seus productes 
al públic americà. El festival 
va culminar amb un brunch 
per la badia de Miami que va 
comptar amb la participació 
de més de 400 persones d’ar-
reu del continent. 
Claramunt, és un homenatge 
dels germans Eduard i Xavi-
er al seu poble, la Pobla de 
Claramunt, i la seva família 
fundacional a través d’un vi 

que cuida cada detall per fer 
que famílies i amics puguin 
gaudir d’un producte de la 
terra d’alta qualitat. Els orí-
gens del vi es troben a la Ter-
ra Alta, una terra de fronteres 
entre el riu Ebre i la franja 
de ponent compartida amb 
Aragó. Com a protagonista 
en l’elaboració dels mateixos, 
cal destacar la participació 
de l’enòleg poblatà, Guifré 
Godó, qui ha seleccionat les 
varietats de raïm i realitzat els 
cupatges. 
Amb l’exportació de vi als 
Estats Units, Vins Claramunt 
està donant a conèixer el po-
tencial i la riquesa dels vins 
catalans al públic nord-ameri-
cà; on cada vegada se sent més 
a parlar de casa nostra. 

BSTIM tindrà la 
transformació digital 
com a eix central
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D es de la primera re-
volució industrial 
que la indústria tèxtil 

no havia viscut una transfor-
mació tan gran com la revolu-
ció tecnològica que tot just ara 
comença a implementar-se. I 
si el sector tèxtil ja va ser un 
dels principals protagonistes 
de la revolució industrial amb 
el teler de llançadora i la pri-
mera màquina de filar mul-
tibobina que van disparar la 
productivitat, ara podria ser 
també exemplar en l’avanç cap 
a la indústria 4.0 que transfor-
marà el disseny, la manufac-
tura, les operacions, el servei 
del producte i els sistemes 
productius. El Clúster Català 

de la Moda (Modacc) calcula 
que amb la transformació di-
gital els sistemes de producció 
seran un 30% més ràpids i un 
25% més eficients, i portarà la 
personalització dels productes 
fins a alts nivells.
Aquest serà, precisament, el 
tema central de la propera edi-
ció de la fira tèxtil BSTIM, que 
tindrà lloc a Igualada els dies 6 
i 7 de març de 2019. 
El període d’inscripcions per 
a expositors ja està en mar-
xa i s’allargarà fins a cobrir la 
totalitat de les places disponi-
bles per a expositors, que en la 
propera edició seran més de 
seixanta gràcies a l’ampliació 
fins a 1.9800 m2. de l’espai del 
recinte de l’Escorxador desti-
nat a exposició. 



L’Hospital repeteix 
per 9a vegada entre els 
20 millors d’Espanya
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E l dimarts 24 de no-
vembre va tenir lloc a 
Madrid la 19a. Confe-

rència d’Hospitals TOP 20, en 
el transcurs de la qual es van 
lliurar els premis als millors 
hospitals de l’Estat. 
Com va fer l’any passat, s’ha 
mantingut que IASIST, que és 
l’empresa que promou i duu a 
terme l’anàlisi dels indicadors 
de qualitat, analitza no sols un 
any, sinó la trajectòria de l’en-
titat, en les diferents categori-
es i centres, des de l’any 2010 
al 2015. 
Igualment, no tots els centres 
nominats en l’edició d’aquest 
any, van acabar sent TOP, però 
IASIST vol destacar que tots 
aquests hospital figuren entre 
els millors del seu grup i que, 
per aquest motiu, es mereixen 
igualment un reconeixement 
per la seva bona gestió. 
Els premis a la Gestió Hos-
pitalària Global es dóna als 
centres amb el millor equilibri 
de resultats en totes les àrees 
i processos clínics i a la resta 
d’activitat, introduint indica-
dors d’eficiència al costat dels 
de qualitat i adequació. En 
aquesta categoria ha estat pre-
miat ja en l’edició del 2000, i 
ha repetit els anys 2002, 2003, 

2012, 2013, 2014, 2016 i 2017. 
Enguany, repeteix 2018. 
Així com l’any passat va re-
bre el reconeixement a l’Àrea 
del Sistema Nerviós del cen-
tre hospitalari`, aquest any 
l’ha rebut a l’Àrea de la Dona. 
Aquesta àrea ha estat premia-
da amb TOP 20 en sis ocasi-
ons.  
Per part del Consorci Sanita-
ri de l’Anoia, van assistir a la 
conferència el president, Fco. 
Javier Niño, el gerent, Ferran 
Garcia Cardona i el Pere Bres-
có, cap del Servei d’Obstetrícia 
i Ginecologia. 

Llarga trajectòria 
de reconeixement
Si bé l’Hospital d’Igualada ha 
obtingut premi en la millor 
Gestió Hospitalària Global 
en successives ocasions com 
dèiem abans, ha estat també 
premiat com a  millor pràctica 
clínica en diferents especiali-
tats. 
Així, l’Hospital d’Igualada 
va ser premiat en primer lloc 
l’any 2004 en la categoria de 
l’Àrea de Cirurgia Digestiva i 
va ser-ho també els anys 2009, 
2010, 2011, 2013 i 2016.
D’altra banda, l’Àrea de la 
Dona va ser TOP 20, en el 
2009, 2010, 2011, 2013, 2015 
i 2016.

El dissabte 10 de novembre, torna 
La Gran Festa del Vi a la Rambla
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç torna a 
portar a la Rambla d’Igua-
lada La Gran Festa del Vi. 

Després de l’èxit de les últimes 
edicions, aquesta activitat ar-
riba amb força el dissabte, dia 
10 de novembre. La ciutat es 
tornarà a engalanar per tal de 
celebrar la seva 7a edició, reu-
nint els millors productors de 
vins de proximitat i d’altres 
productes gastronòmics i de la 
comarca com a protagonistes. 
L’horari serà de 12 del migdia 
a les 11 de la nit.
L’organització també vol explo-
rar les vies que permetin una 
major vinculació de la festa 
amb les botigues de la ciutat 

i que La Gran Festa del Vi re-
percuteixi en les vendes del co-
merç en general.
Com ja ha passat altres vega-
des, coincidirà amb altres ini-
ciatives que potencien el petit 
comerç, com és Igualada Slow 
Shopping, on els establiments  
oferiran descomptes extres del 
7 al 10 de novembre.

Hi haurà  xerrades relacio-
nades amb el món del vi com  
“Passeig per la Història del Vi 
Cooperatiu” a càrrec d’Anna 
Berenguer i Badia, enginyera 
agrícola especialitzada en Eno-
logia i també musica en directe 
i altres activitats que s’aniran 
anunciant a través de les xarxes 
socials els pròxims dies. 
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El programa és una 
aposta conjunta entre 
Universitat i Empresa 

per a l’especialització, el 
coneixement i la compe-

titivitat empresarial

La UEA i la UdL inicien un inèdit programa de formació amb 
vint alumnes d’empreses de la comarca

REDACCIÓ / LA VEU 

U nes 150 persones de 
17 països diferents 
van participar dijous, 

25 d’octubre, a la conferència 
Vitality of Smaller Cities in 
Europe, adreçada a represen-
tants electes i tècnics d’ens 
locals europeus. L’objectiu de 
la conferència era presentar 
eines pràctiques per tal de 
mantenir l’atractiu i la vitalitat 
de les ciutats petites i mitjanes 
d’Europa, en una iniciativa 
emmarcada en el programa 
europeu URBACT que ha es-
tat organitzada per l’Ajunta-
ment d’Igualada amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.
La tinent d’alcalde de Dina-
mització Econòmica, Patrícia 
Illa, i la vicepresidenta segona 
i diputada de Relacions In-
ternacionals de la Diputació, 
Meritxell Budó, van ser les 
encarregades d’inaugurar la 
conferència, que va tenir lloc a 
l’Espai Bonnemaison de Bar-
celona i va exhaurir totes les 
entrades disponibles.
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L a Unió Empresarial de 
l’Anoia, seguint la seva 
ferma aposta per la for-

mació dels professionals, ha 
impulsat un nou programa 
formatiu, en aquesta ocasió 
enfocat als Sistemes d’Opera-
cions en entorns de Produc-
ció, és a dir, per optimitzar els 
processos productius de les 
empreses.
El Programa d’Operacions en 
Entorns de Producció és la 
primera formació que la Unió 
Empresarial de l’Anoia porta 
a terme conjuntament amb la 
Universitat de Lleida, i té el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Campus Universitari.
La formació compta amb la 
participació de 20 alumnes 
d’empreses de tota la comarca 
i sectors heterogenis, i dona 
resposta a les necessitats de 
formació que més de 80 em-
preses van posar de manifest 
en el treball de prospecció que 
va realitzar la UEA durant el 
2018. D’aquesta manera, el 
Programa formatiu ajudarà a 
les empreses a augmentar la 

seva eficiència, la seva capaci-
tat productiva i la velocitat del 
procés; però a la vegada, els 
coneixements adquirits també 
permetran que les empreses 
puguin millorar el servei al 
client, la seva posició finance-
ra i que puguin reduir el seu 
endeutament, ja sigui pel que 
fa als costos, als estocs i als re-
butjos (mermes).
A l’acte d’inauguració del pro-
grama, que va tenir lloc a les 
instal·lacions del Campus Uni-
versitari d’Igualada, el vicerec-
tor de la UdL, Ferran Badia, va 
afirmar que aquest programa 
seria “el primer d’una llarga 
col·laboració iniciada amb la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ja que des del primer dia hi 
ha molt bona entesa entre les 
dues entitats”. Per la seva ban-
da, la gerent de la UEA, Paula 

Arias, va destacar la gran aco-
llida del programa formatiu 
per part de les empreses, va 
reconèixer que “és un honor 
tenir a la UdL com a part-
ner en l’àmbit de la formació 
i el coneixement” i també va 
agrair a l’Ajuntament d’Iguala-
da el suport fidel que sempre 
ha demostrat per la millora 
del coneixement dels profes-

sionals de la comarca i que es 
constata des que el 2015 es va 
iniciar el primer programa de 
formació executiva al Campus 
Universitari d’Igualada.
Des de l’Ajuntament d’Iguala-
da, la regidora de Promoció 
Econòmica, Patrícia Illa, va 
parlar de la satisfacció per part 
del consistori de tenir unes 
instal·lacions universitàries 

en ple rendiment i que, “ara 
mateix, ja s’estan quedant pe-
tites per a poder impartir totes 
les titulacions previstes”. Per 
Illa “la col·laboració amb la 
UdL ha permès poder ampli-
ar l’oferta formativa de graus 
i postgraus, fet que comporta 
que s’hagi de tirar endavant la 
construcció del nou Campus 
vinculat a la Salut”. 

Igualada participa en una conferència internacional 
a Barcelona sobre ciutats petites i mitjanes

Durant tot el dia es van com-
partir bones pràctiques en 
àmbits com ara la dinamitza-
ció del comerç local, la defi-
nició d’estratègies alimentàri-
es locals i la implicació de la 
ciutadania en la planificació 
urbana. D’aquesta manera, 
la iniciativa va mostrar l’im-
pacte i l’aprenentatge de tres 
xarxes del programa UR-
BACT de la Unió Europea: 
la xarxa RetaiLink, liderada 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
la xarxa AgriUrban, liderada 
per l’ajuntament del municipi 
andalús de Baena i la xarxa 
CityCentreDoctor, liderada 
per l’Ajuntament de San Donà 

di Piave (Itàlia).
Les ciutats que van exposar 
bones pràctiques van ser Igua-
lada, Medina del Campo i Ba-
ena, a més de Liberec i Valmez 
(República Txeca), Herleen 
(Països Baixos), Basingstoke 
(Regne Unit), Mouans-Sar-
toux (França) i Södertälje 
(Suècia). Al mateix temps, la 
jornada també es proposava 
contribuir a l’Agenda Urbana 
Europea, posant especial èm-

fasi en el paper que juguen les 
ciutats petites i mitjanes en la 
cohesió territorial i el desen-
volupament sostenible i inclu-
siu.
En el marc de la conferèn-
cia, l’entitat Villes de France 
va organitzar també la visita 
d’una delegació d’una vintena 
d’alcaldes francesos de ciu-
tats mitjanes a Barcelona. El 
president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada, 

Marc Castells, acompanyat de 
la regidora Patrícia Illa, els van 
rebre a la seu de la Diputació. 
Els responsables municipals 
van mostrar el seu interès pels 
projectes i l’acció política en 
l’equilibri territorial entre les 
diverses comarques i munici-
pis, així com en els projectes 
per als Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible i la Nova 
Agenda Urbana establerts per 
Nacions Unides.

Hi van participar 150 
persones de 17 països, 
adreçada a polítics i 

tècnics, amb l’objectiu 
de presentar eines pràc-

tiques per mantenir 
l’atractiu i vitalitat 

de les ciutats



Al Casal Popular 
d’Igualada es podrà 

viure un cap de setmana 
de tradició i gastrono-

mia per a totes les edats

El 10 i 11 de novembre, torna la Festa de la Ratafia 
amb activitats infantils, dinar i concurs

  IGUALADA  | 19Divendres, 2 de novembre de 2018

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, amb la 
tardor i el fred, torna 
la Festa de la ratafia 

amb la 14a edició del Concurs 
de ratafies de l’Anoia i un car-
tell molt complet per a un cap 
de setmana de tradició, gas-
tronomia i festa per a petits i 
grans.
Tot aquell que vulgui partici-
par en el concurs cal que pre-
senti les ratafies al Casal Popu-
lar d’Igualada el Foment fins el 
dissabte 10 de novembre, on 
s’exposaran juntament amb els 
premis del concurs. Trobareu 
les bases del concurs a  anoia-
ratafia.blogspot.com. L’entrega 
de premis es farà dissabte 11 
després del dinar ratafiaire i el 
sobretaula musical.
La ratafia és una beguda pre-
parada sota una infinitat de 
receptes que la fan de les més 
variables i més artesanes. Ela-
borada a partir d’una base 
d’aiguardent i amb productes 
de temporada, moltes herbes 
i espècies boscanes, cada am-

polla guarda el secret del seu 
elaborador. Se solen utilitzar 
nous verdes, pell de llimona, 
canyella, menta, marialluïsa, i 
una llarga llista de fins a més 
de cinquanta herbes diferents. 
S’elabora pels volts de Sant 
Joan, i després de 40 dies a sol 
i serena la ratafia se sol encetar 
després de Tots Sants o més 
endavant. I és coincidint amb 
aquestes dates que es dóna 
cita, un any més, la XIV Festa 
de la ratafia.

Programa d’actes ratafiaire
Les activitats començaran el 
dissabte 10 de novembre al 
punt de la mitja nit Concert 
Jam Jamaica al Casal Popular 
El Foment.
El programa seguirà amb el 
gruix d’activitats el diumenge 

11 de novembre al Local de 
Xauxa, a la plaça Catarineu.
A les 12h del migdia Activitats 
infantils, manualitats i tallers 
de tardor per a grans i petits. 
A les 13h Vermut popular que 
anirà seguit a les 14h d’un es-
pectacular dinar elaborat amb 
productes de proximitat i de 
temporada, amb un menú que 
fa venir salivera: Peus de porc 
i botifarra amb ratafia i pels 
poc amants de la carn paella 

vegetariana. (Preu del menú 
10€ anticipat al Foment 12€ el 
mateix dia)
Seguirà un sobretaula a les 
17h de Cant improvisat per 
donar pas a les 18h a l’espera-
da entrega de premis del  XIV 
Concurs de Ratafies de l’Ano-
ia, amb un posterior tast po-
pular de ratafies casolanes.
Aquest any hi haurà una nova 
cita el dissabte 17 de novem-
bre al Casal Popular el Fo-

ment, en què tindrà lloc una 
xerrada molt interessant sobre 
l’evolució i les tipologies de la 
ratafia arreu del principat, serà 
a les 19.30h sota el títol  “Viat-
ge per Catalunya a través de la 
ratafia”, a càrrec de Miquel Al-
tadill. La xerrada inclourà un 
tast de ratafies comercials i cal 
inscripció prèvia al Foment 
per poder-hi assistir. La jor-
nada finalitzarà a les 23h amb 
una sessió de Punxadiscos.

GAMBA
LLAGOSTINERA
capsa 2 kg núm. 2 (20/30 peces/kg)  

Vi blanc d’agulla
BLANC PESCADOR
ampolla 750 ml

€/lot19’95
€/lot23’94

Del 5 a l’11 de novembre

capsa 2 kg núm. 2 (20/30 peces/kg)  

BLANC PESCADOR

€/lot

’95
€/lot23’94

Avança’t
al Nadal
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El Calendari del Bon 
Consumidor 2019 és 
una iniciativa de col.
lectius anoiencs i els 

beneficis es destinaran 
a projectes d’entitats 
sense ànim de lucre

L’ICS promou la 
reducció de l’ús de 
protectors gàstrics per 
garantir un bon ús a 
l’Anoia

Presenten un original calendari que ajuda a 
consumir productes de temporada i proximitat

Els professionals d’atenció 
primària de l’ICS Catalunya 
Central a l’Anoia duen a terme 
una campanya per aconseguir 
un ús adequat dels anomenats 
protectors gàstrics com l’ome-
prazol o el pantoprazol i re-
duir-ne el consum. Els protec-
tors gàstrics són medicaments 
que redueixen la quantitat 
d’àcid a l’estómac i que es fan 
servir en diferents malalties di-
gestives o com a prevenció de 
les complicacions per la presa 
d’altres medicaments.
Les agències reguladores dels 
medicaments alerten que 
un ús inadequat i perllongat 
d’aquests fàrmacs pot generar 
increment de fractures, dis-
minució de l’absorció de vita-
mines i minerals, malaltia re-
nal o infeccions. 
Per això, des de l’Anoia s’estan 
fent activitats divulgatives en-
tre la ciutadania i s’ha establert 
un treball conjunt amb el col-
lectiu farmacèutic.
El benefici dels protectors gàs-
trics només està demostrat en 
alguns casos concrets: preven-
ció de l’úlcera gastroduodenal 
en persones grans que prenen 
antiinflamatoris, en la síndro-
me de Zollinger-Ellison, etc. 
També és freqüent, però no és 
necessari, que els malalts poli-
medicats o els que tenen símp-
tomes de dispèpsia prenguin 
aquests medicaments. 
En aquest cas, és preferible 
canviar alguns hàbits en l’ali-
mentació en lloc de medi-
car-se. Per exemple, evitar ali-
ments rics en greixos, xocolata, 
begudes alcohòliques o amb 
gas, cafeïna, cítrics, tomàquets 
i sofregits, i altres mesures com 
ara evitar d’estirar-se immedi-
atament després de menjar, els 
àpats copiosos i la roba ajus-
tada i, només en cas que sigui 
necessari, prendre un antiàcid 
de manera puntual.
Per tal que els usuaris tinguin 
la màxima informació, profes-
sionals de l’ICS a l’Anoia van 
fer una xerrada oberta al públic 
a Santa Margarida sobre l’ome-
prazol, per informar la pobla-
ció sobre la importància del 
consum responsable i correcte 
d’aquest medicament.
L’ICS Catalunya Central està 
col·laborant amb les farmà-
cies de l’Anoia  per establir 
conjuntament quins criteris se 
segueixen a l’hora d’informar 
i aconsellar els pacients sobre 
l’ús d’aquest medicament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts, 23 
d’octubre, una repre-
sentació del Fòrum de 

Síndics i Síndiques, Defen-
sors i Defensores Locals de 
Catalunya (Fòrum SD) inte-
grada pel seu president, Llu-
ís Martínez Camps, i part de 
la junta directiva, de la qual 
forma part la Síndica Muni-
cipal de Greuges d’Igualada, 
Rosa Sánchez, van visitar el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells.
Aquesta trobada, que tenia 
per objecte explicar les acti-
vitats que realitza el Fòrum, 
els projectes de futur a nivell 
de formació de síndics, de 
col·laboració entre diverses 
entitats i de preparació de 
noves trobades nacionals i 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts dia 23 
d’octubre va tenir lloc 
la presentació en so-

cietat del Calendari del Bon 
Consumidor 2019. És un 
projecte resultat de la col·la-
boració a tres bandes entre la 
il·lustradora Estela de Aren-
zana, encarregada del disseny 
i la il·lustració, i les entitats 
Col·lectiu Eixarcolant i Asso-
ciació Agroecològica de Can 
Mercaderet, encarregades dels 
continguts.
Neix amb l’objectiu de mostrar 
de forma visual i atractiva, 
però també amb tot el rigor ci-
entífic, la importància de con-
sumir productes de tempora-
da i proximitat obtinguts de 
forma sostenible, factors clau 
per garantir la viabilitat de 
l’agricultura i preservar la bio-
diversitat i els paisatges de les 
zones rurals. En cadascun dels 
mesos s’hi representen més de 
20 espècies silvestres comesti-
bles i varietats agrícoles tradi-
cionals que els usuaris poden 
incorporar a la dieta, que en el 
conjunt del calendari són més 
de 200.
Cada mes està encapçalat per 
una il·lustració i dades extretes 
d’estudis científics reconeguts 
internacionalment que mos-
tren quina és la realitat sobre 
diferents àmbits (transport, 
residus, cadenes de comerci-

internacionals, va ser plena-
ment satisfactòria.
El recolzament i el reconei-
xement a la tasca que re-

Trobada del Fòrum SD i la Síndica d’Igualada, 
Rosa Sánchez, amb la Diputació de Barcelona

alitzen els Síndics Locals, 
per part del president de la 
Diputació, va servir per es-
peronar els desitjos d’aquest 

col·lectiu defensor dels ciu-
tadans, per millorar diàri-
ament en el seu treball de 
servei a les persones.

alització, diversificació de la 
dieta, energia, canvi climàtic, 
biodiversitat, ...), i s’aporten 
algunes idees sobre què fer-hi 
com a consumidors.
Amb aquest projecte s’espera 
fomentar a un consum més 
responsable que al seu torn 
incentivi una diversificació de 

l’agricultura i de la dieta. Els 
beneficis obtinguts amb la co-
mercialització del calendari es 
destinaran al finançament de 
projectes de les entitats Col-
lectiu Eixarcolant i Associació 
Agroecològica de Can Mer-
caderet, que treballen per a la 
recuperació de les espècies sil-
vestres comestibles i les varie-
tats agrícoles tradicionals com 
a eina assolir un model agroa-
limentari més sostenible a tots 
els nivells. Els projectes desen-
volupats per ambdues entitats 
es poden consultar respectiva-
ment a www.eixarcolant.cat i 
www.ecomercaderet.cat.
Tota la informació del projec-
te es pot consultar al portal 

www.eixarcolant.cat/calen-
dari, on es pot adquirir el ca-
lendari, consultar els punts de 
venda arreu del territori, i es-
devenir-ne distribuïdor.



En el sopar es va retre 
homenatge als que s’han 
jubilat aquest any, i als 
qui enceten l’etapa de 
residents en els centres 

de salut de l’Anoia

Jubilats.

La Nit de la Professió acull més de 150 professionats de la salut
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls professionals de la 
salut de l’Anoia han ce-
lebrat una nova edició 

de la Nit de la Professió al Res-
taurant Mas dels Vivencs de la 
Pobla de Claramunt. Es tracta 
de la trobada anual que ser-
veix per homenatjar aquells 
professionals que es jubilen i 
rebre els que s’incorporen al 
col·lectiu com a residents de 
primer any. 
Els professionals que aquest 
2018 han rebut l’homenatge 
de tot el col·lectiu per la seva 
jubilació han estat:  Dr. Lluís 
Canyamares, Dra. Montserrat 
Casanovas, Dr. Enrique Fer-
nandez – Sallent, Dra. Adela 
López Amo, Sra. Rita Trepat, 
Dr. Joan Puget, Sra. Josefina 
Cerdà i Dra. Magda Vallada-
res. D’altra banda, la Nit de 
la Professió ha servit, tam-
bé, per donar la benvinguda 
a aquells professionals que 
enceten l’etapa de residents 
en diferents especialitats als 
centres de salut de l’Anoia i a 
l’Hospital d’Igualada. Han es-
tat 12 els que s’han reconegut 

durant l’acte: Carla Galmés 
Huerta, Laura Valls Bartrolí, 
Luciana Giménez, Julián Teje-
ro Cobos, Irune Leache León, 
Aurora García Peñaranda, 
Marta Santa Cruz, Inmacu-
lada Cadafalch Cerdà , María 
José Macias Reyes, María Vic-
toria García Furio , María José 
Cambronero Ciscar i Laura 
Rodríguez Alba.

Beca MIPS
L’entrega de la beca que ator-
ga anualment MIPS Fundació 
Privada i el Premi són també 
un dels moments destacats 
de la Nit de la Professió. La 
beca és de 1.500 euros i dóna 
suport a un treball o projecte 
de recerca amb el compromís 
de que es desenvolupi en els 
propers 2 anys. L’ha guanyat 
el treball “Pròtesis invertides 

o res per les fractures d’hú-
mer proximal complexes. es-
tudi prospectiu, randomitzat 
i multicèntric” realitzat per 
Joan Miquel Noguera, Trau-
matòleg de l’Hospital d’Igua-
lada
Pel que fa al Premi de Recerca 
Nit de la Professió, dotat amb 
1.500 euros, ha estat “Concor-
dancia entre el Test de aliento 
y  la prueba del antígeno de 
Helicobacter pylori en heces.  
Validación del test Liaison® en  
heces a nivel de Atención Pri-
maria” de Maria Jose Serrano, 
especialista en medicina fami-
liar CAP Vilanova del Camí.
En el marc de la NIT, el treball 
guanyador de la Beca de l’any 
passat va fer una explicació de 
com està anant la seva recerca. 
Així, la  Dra. Marta Cucurell 
va fer l’exposició de l’activitat 
desenvolupada del projecte 
guanyador de l’edició 2017 
Càncer de pell a l’Anoia. 
Un any més, l’organització de 
la Nit de la Professió ha anat 
a càrrec de l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i les Balears i els 
col·legis oficials de Metges de 

Barcelona, el d’Infermeres i 
Infermers, el de Farmacèutics, 
el de Fisioterapeutes i el de 
Psicòlegs. 
La celebració va cloure amb 

la música en directe a càrrec 
del grup Rockbato, amb la ca-
racterística que gran part dels 
seus integrants són professio-
nals sanitaris.

Nous residents.

“'Educació 
primària a l'Anoia”

La propera setmana a 

JOFRE DOMÈNECHNÚRIA RAMON
Directora de l’escola 

Gabriel Castellà d’Igualada
Mestre de 

l’Institució Igualada
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ANOIA / LA VEU 

El passat dilluns 29 d’oc-
tubre es va presentar el 
projecte transfronterer 

‘Joves per la Convivència i la 
No Radicalització’ liderat per 
les entitats anoienques ‘Arrels i 
Branques’ i l’Associació de Psi-
còlogues i Psicòlegs de l’Anoia, 
amb la comunitat CISEG.
Naima El Orfa El Kodsi, d’Ar-
rels i Branques va explicar que 
el projecte sorgeix arrel dels 
episodis de radicalització que 
s’han succeït en els darrers 
anys a Europa i va adreçat 
als fills de les diferents gene-
racions d’immigrants d’ori-
gen marroquí que ara viuen 
en aquests països. El projecte 
està finançat pel fons europeu 
Erasmus +, també hi col·labo-
ren els ajuntaments de Cape-
llades i els Hostalets de Pierola 
i té el suport de diverses ins-
titucions públiques i privades 
de tots els països participants.

El president de CISEG (Co-
munitat d’Intel·ligència i 
Seguretat Global), David 
Garriga, va posar en valor la 
necessitat de prevenir els as-
pectes de la radicalització a 
partir de la coneixença de les 
realitats i posant en valor tots 
aquells aspectes que les so-
cietats comparteixen des del 
punt de vista cultural i social. 
La presentació va finalitzar 
amb unes paraules del grup de 
percussionistes anoiencs ‘Pro-
tons’, que també col·laboren 
en el projecte. L’experiència de 
Protons, com a conjunt format 
per persones amb diversitat 

Hostalets de Pierola i Capellades inicien un programa 
contra la radicalització
Els dos municipis acullen el projecte ‘Joves per la Convivència i la No Radicalització’

d’orígens, però units mitjan-
çant la música, és cabdal en 
aquest projecte. L’objectiu 
final de la trobada és com-
prendre que a través de valors 
i idiomes universals com els 
de la música, tothom pot dia-
logar, conèixer i comprendre 
les realitats d’altres persones i 
altres cultures.

El programa ‘Joves per la Con-
vivència i la No Radicalització’ 
arrencarà aquest dimecres als 
Hostalets de Pierola on els jo-
ves s’allotjaran i realitzaran els 
tallers teòric-pràctics sobre 
identitat, prevenció del radi-
calisme i el sentiment de per-
tinència. El programa també 
inclourà sopars culturals i ex-

cursions a llocs emblemàtics 
de Catalunya com Montserrat 
o el Camp Nou. Dissabte se 
celebrarà la festa grossa amb 
una cercavila, amenitzada pel 
grup de percussió ‘Protons’ i 
els ‘Deuteriums’, a Capellades 
i actuacions musicals durant 
tota la tarda al teatre de La 
Lliga de Capellades.

 A partir del dimecres, 
31 d’octubre se 

celebrarà una trobada 
internacional amb 
joves del Marroc, 

Tunísia, Bèlgica, Itàlia, 
França i Catalunya.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El primer procés de 
participació ciutadana 
que l’ajuntament de La 

Torre de Claramunt convoca 
per a decidir els projectes que 
els seus ciutadans volen per 
al municipi culmina amb els 
vots majoritaris per l’elecció 
de la construcció d’una zona 
d’ombra a la zona de jocs in-
fantils del parc de Pinedes de 
l’Armengol i la instal·lació de 
fanals del camí del Xaró cap 
al camp de futbol.
En total, hi han participat 
240 persones, de les quals, 90 
han votat per la construcció 
d’una zona d’ombra al parc 
de Pinedes, 67 vots han estat 
per la instal·lació dels fanals 
al camí del Xaró. Molt a prop 
han quedat en un tercer lloc 
i amb 63 vots la construcció 
d’una sala d’estudi al Centre 
Social de La Torre i en quart 
lloc i amb 62 vots la instal·la-
ció d’una rotonda a la plaça 
de l’Univers de Pinedes de 
l’Armengol.

Amb aquest procés, que ha 
servit com a prova pilot per 
a futurs processos partici-
patius, l’Ajuntament tenia la 
voluntat de fomentar i poten-
ciar la participació ciutadana 
i l’acció comunitària per tal 
que els ciutadans s’impliquin 
en els processos i les actua-
cions que es duen a terme al 
municipi. Aquest és un pro-
cés, que ha comptat amb el 
suport del Consell Comarcal.
El procés va començar a prin-
cipis de febrer quan es va en-
viar a les llars un formulari 
per emplenar convidant als 
torredans i torredanes a parti-
cipar en el projecte de partici-

pació ciutadana per proposar 
projectes per aquest any 2018 
amb un pressupost de 30.000 
euros per repartir entre dos 
projectes escollits pel poble. 
Des de l’1 de febrer i fins al 
28 de febrer, es van poder 
presentar les propostes. Les 
propostes que van passar a la 
fase de validació tècnica van 
ser: canvi del terra del gimnàs 
de l’escola, rotonda difusora i 
dissuasiva de la velocitat del 
trànsit urbà a la Plaça Uni-
vers (Pinedes de l’Armengol), 
jardineres de ferro decorati-
ves en llocs estratègics, punts 
de llum al camí del Xaró, co-

berta de la pista esportiva del 
Parc del Mil·lenni, ombra del 
parc amb llum amb plaques 
solars (La Torre i Pinedes), 
la sala d’estudi a la planta 
baixa del centre social de La 
Torre, condicionar el Parc de 
la Coma amb taules de ping-
pong i més mobiliari, fonts 
d’aigua per la piscina, actu-
alització de la senyalització 
informativa del municipi i 
camp de volei sorra perma-
nent al pati del CEIP o a la 
piscina.
Un cop escollits els projectes 
guanyadors, restarà la reunió 
de valoració per part de la co-

Primer procés de participació ciutadana 
a la Torre de Claramunt

Els torredans i to-
rredanes escullen la 

construcció d’una zona 
d’ombra al parc de 

Pinedes i la instal·lació 
de fanals del camí del 

Xaró

missió de seguiment i final-
ment l’execució de les obres.
Per la seva part, l’alcalde del 
municipi, Jaume Riba, mos-
trava la seva satisfacció so-
bretot “per la presa de consci-
ència col·lectiva que el procés 
ha suposat, quant a conèixer 
els costos de les obres, per la 
conscienciació i implicació 
del poble i perquè els projec-
tes escollits són de dos nuclis 
diferents del municipi”.



Dinar Groc a la Pobla, diumenge passat.

“El Foraster” de TV3 roda un dels 
programes a Sant Martí de Tous
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LA POBLA DE CLAR. / LA VEU 

E l Comitè de Defensa 
de la República de la 
Pobla de Claramunt 

va organitzar diumenge un 
animat “Dinar Groc” al Teatre 
Jardí. 
Més de 130 poblatans van par-
ticipar de la iniciativa, que va 
incloure un sorteig de regals 
i un concurs previ de paelles, 

Més de 130 poblatans 
van prendre part en un 
animat “Dinar Groc”

ST. M. DE TOUS / JORDI PUIGGRÒS 

E l conegut programa 
“El Foraster” de TV3 
va passar el cap de set-

mana passat per Sant Martí de 
Tous, on l’actor Quim Masfer-
rer va rodar durant moltes ho-
res diverses seqüències que els 
televidents podran veure en la 
propera temporada del progra-
ma, que s’emetrà molt aviat. 
És la primera ocasió que “El 

Foraster” arriba a l’Anoia. La 
temporada passada es va eme-
tre un capítol a Castellfollit del 
Boix, amb molta relació amb 
la nostra comarca, però perta-
nyent al Bages. 
Després del rodatge, i com és 
habitual, Masferrer va fer una 
actuació davant els tousencs 
per a repassar els moments 
més divertits del seu pas per 
Tous, a l’’Ateneu del poble, ple 
de gom a gom. 

“El Foraster” es va estrenar el 
2013, produït per Brutal Me-
dia, i porta ja 7 temporades en 
antena, amb 56 episodis. Està 
inspirat en el programa danès 
Comedy on the Edge. L’objec-
tiu és, en 48 hores, conèixer 
el major nombre possible de 
persones per a poder crear un 
monòleg d’uns 45 minuts que 
presentarà als habitants del po-
ble. Així, els protagonistes del 
programa són la gent.

que posteriorment es van po-
der degustar entre els assis-
tents. 
La recaptació del “Dinar Groc” 
es destinarà a l’Associació Ca-
talana pels Drets Civils, crea-
da per les famílies dels presos 
polítics i exiliats. El CDR de la 
Pobla ha valorat molt satisfac-
tòriament l’èxit de la convoca-
tòria i ja està preparant noves 
activitats molt aviat.

JUDIT SOLER VERDAGUER
Sta. Mgda de Montbui

Ma ROSA FLO PONS
Igualada

ENHORABONA!
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MONTBUI / LA VEU 

Durant l’any 2019 es 
mantindran conge-
lats els principals im-

postos, taxes i preus públics 
de Montbui. En aquest apar-
tat s’inclouen l’IBI (Impost 
sobre Béns Immobles), també 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE), l’impost sobre 
vehicles de tracció mecáni-
ca, la plusvàlua, l’Impost de 
Construcció, Instal·lacios i 
Obres (ICIO), entre d’altres. 
Un any més, l’Equip de Go-
vern montbuienc pren aques-
ta decisió tenint en compte 
la salut econòmica de l’Ajun-
tament, que, en paraules de 
l’Alcalde montbuienc Teo Ro-
mero “és excel·lent, i això ens 
permet no haver de carregar 
amb més impostos els nos-
tres veïns”. El batlle recorda 
que “la congelació d’impostos 
ha estat una constant durant 
aquest mandat, on hem con-
tinuat realitzant una gestió 
responsable dels recursos. La 
nostra tasca és gestionar amb 
rigor els diners de tots els ve-
ïns i veïnes de Montbui, per-

què són recursos limitats”. 
L’Ajuntament de Montbui és 
un dels que té els impostos 
més baixos de la conurbació 
actualment, un fet que es tra-
dueix en positiu a la butxaca 
dels ciutadans. 
De cara al proper any es man-
tenen les bonificacions de fins 
a un 50 per cent per a deter-
minats col·lectius com ara ju-
bilats, pensionistes, persones 
a l’atur i també ciutadans amb 
dispacitat. També s’aplicaran 
determinats descomptes a 

L’ajuntament de Montbui torna a 
congelar els impostos, taxes i preus 
públics per a l’any 2019

determinats serveis com ara 
tallers o cursos culturals. 
Cal destacar que aquest any 
2018 està sent econòmica-
ment positiu per a les finan-
ces municipals, on s’ha con-
tinuat reduint el deute viu de 
l’Ajuntament. Des de l’Equip 
de Govern socialista es vol 
que la institució finalitzi 
aquest 2018 sense deutes amb 
els bancs, un repte a l’abast de 
pocs ajuntaments amb una 
població propera als 10.000 
habitants.

MONTBUI / LA VEU 

La pluja va fer la guitza 
i va obligar diumenge 
passat a ajornar la cele-

bració de la 4a Cursa i Cami-
nada Solidària que organitza 
la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) de Montbui. L’activi-
tat ja té nova data: el diumen-
ge 18 de novembre. 
Cal recordar que el recorre-
gut de la caminada és de cinc 
quilòmetres i el de la cursa és 
de set quilòmetres. Em amb-
dós casos es durà a terme per 
l’espai verd montbuienc, amb 
sortida des de la zona esporti-
va municipal (Av. De l’Esport, 
davant Mont-aQua). El preu 

de la inscripció en aquesta 
Cursa i Caminada Solidària 
és de 10 euros per als adults i 
de 5 euros per als infants. 
El mateix dia 18 es podran 
formalitzar les inscripcions 
des d’una hora abans de l’ini-
ci. A partir de les 10 del matí 
hi haurà activitats per a la 
mainada a la zona esportiva 
municipal i també una xoco-
latada. En cloure la cursa-ca-
minada hi haurà una actuació 
de “zumba” i també es durà a 
terme una rifa solidària.
Organitza l’activitat la Junta 
Local de l’AECC Montbui, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui i nombro-
sos establiments col·labora-
dors.

El 18 de novembre, nova 
data per a la 4a cursa 
i caminada solidària 
contra el càncer

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra de Sta. Margarida 
de Montbui, emmarcat 

dins el projecte Bibliolab, ha 
organitzat el curs “Escriptu-
ra de records”, conduit per 
Francesc Hernández, del La-
boratori de Lletres. 
El curs “Escriptura de re-
cords” serveix per descobrir 
que la vida de cadascú té un 
munt d’històries que es po-
den explicar, records que es 
creien oblidats. Cada per-
sona guarda al seu interior 
milers d’històries, petites i 
grans. La vida té moments i 
experiències que poden con-
vertir-se en matèria de crea-
ció. Però com s’explica el sig-
nificat d’un moment únic? 
Com es plasma al paper 
moments íntims i gent es-
timada? Es poden realment 
escriure records mig oblidats 
o somnis? 
Tot això (i més) es resol en 
aquest curs que te una dura-
da de set hores i mitja i es farà 
els dimecres dies 7, 14 i 21 de 
novembre de 16,30 a 19 h. a la 
Biblioteca Mont-Àgora. Està 
adreçat a adults que vulguin 
aprendre a escriure records, 

memòries, moments íntims 
de la seva vida. Alguns dels 
continguts que es tractaran 
al curs són: els mecanismes 
de la memòria i el record, 
exercicis de recuperació de 
la memòria, simplificar un 
record complex, el diari per-
sonal i els somnis, moments 
vitals de la infància i l’adoles-
cència, oblits i mentides per-
sonals... Per participar-hi cal 
fer la inscripció a la mateixa 
biblioteca. És un curs gratuït 
i les places són limitades. In-
formació: 938052666.

Curs d’escriptura de 
records, a la biblioteca 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Visites guiades a l’es-
glésia de Santa Mar-
garida

L’església de Santa Margarida, 
que domina part de la plaça 
Major de Montbui, s’originà 
quan, ja al segle XVI, l’anti-
ga capella de Santa Coloma 
mostrà clars símptomes de 
deteriorament. Així doncs, a 
inicis del segle XVII es cons-
truí l’edifici actual, sufragat en 
part pels comtes de Plasen-
cia i, en part, pels comtes de 
Cardona. Aquesta implicació 
dels Lanuza conferí al temple 
un caràcter únic on es barre-
jen el renaixement i el barroc, 
i on es conserven peces d’una 
història llarga i tortuosa que 
podreu  descobrir  amb Anoia 
Patrimoni, aquest dissabte 3 de 
novembre a les 12:00, en una 
nova activitat de l’Any Europeu 
del Patrimoni.

Visita guiada al Palau dels 
Comtes de Plasencia
Al nucli antic de Santa Marga-

Noves visites guiades a Montbui

rida de Montbui, senyorejant la 
plaça Major, es troba l’antic Pa-
lau dels Comtes de Plasencia. 
Aquest gran casal, conegut po-
pularment com la Casa Gran, 
es troba documentat ja des del 
segle XII en que apareix la do-
mus de Montbui ubicada dins 
de la sagrera de la capella de 
Santa Coloma i conjuntament 
amb aquesta provocà el naixe-
ment i creixement del lloc de 
Santa Margarida. 
Passant els segles, l’antiga casa 
fortificada va créixer i es re-

convertí en el palau que, des 
de fa un temps, es pot visi-
tar cada primer diumenge de 
cada mes. 
Així doncs, aquest proper diu-
menge 4 de novembre,  de la 
mà d’Anoia Patrimoni, tin-
dreu una nova oportunitat de 
descobrir el Palau dels Comtes 
de Plasencia, iniciant-ne la vi-
sita a les 12:00h.
Podreu obtenir més informa-
ció trucant al 635 922 384 o bé 
al web www.anoiapatrimoni.
cat. (Preu de la visita 5€)
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òde-
na ha engegat un nou 
servei de recollida de 

poda i restes vegetals gratuït 
per a tots els seus veïns i ve-
ïnes, mitjançant saques que 
es recullen a l’Ajuntament 
i un cop plenes el servei de 
neteja les retira.
L’objectiu d’aquest servei és 
poder reciclar tota la poda 
que es genera al municipi i 
que els veïns i veïnes que fa-
cin tasques de manteniment 
dels seus jardins tinguin la 
comoditat que se’ls passi a 
recollir les restes vegetals a la 
porta de casa seva, en comp-
tes d’haver de portar-les fins 
al contenidor més proper.
Donada la gran quantitat de 
restes de poda i jardineria 
que es generen a les llars del 
municipi durant la tardor i 
l’hivern, l’Ajuntament posa 
en marxa aquest servei gra-
tuït de recollida porta a por-
ta de restes vegetals de poda 
i jardineria a particulars.
El funcionament del servei 
és el següent: primer cal tru-
car a l’Ajuntament d’Òdena 
(Tel.938017434) o bé enviar 
un correu (odena.medi.am-
bient@odena.cat) sol·licitant 
la saca, segon, anar a reco-
llir la saca el dia i en l’hora-
ri acordat, tercer, omplir la 
saca amb les restes de frac-
ció vegetal – sense troncs 
d’arbre-, quart, demanar 

dia/adreça de recollida mit-
jançant trucada o correu i fi-
nalment, deixar la saca el dia 
acordat a la porta de casa. 
Es poden treure dues saques 
com a màxim, el servei serà 
en els nuclis urbans i no es 
recolliran saques no comu-
nicades.
Els usuaris que vulguin sol-
licitar el servei de manera 
presencial hauran d’adre-
çar-se a les oficines en horari 
d’atenció al públic de l’Ajun-
tament que és matins de di-
lluns a divendres.
Per a la difusió del nou ser-
vei, l’Ajuntament ha engegat 
una campanya d’informació 
amb l’enviament a tots els 
domicilis d’uns fulletons in-
formatius acompanyat d’un 
magnet de nevera amb la in-
formació bàsica.
Amb aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament d’Òdena fa un 
pas més en el seu compromís 
de respecte amb el medi am-
bient i en fomentar aquesta 
sensibilitat entre la ciutada-
nia.

Nou servei de recollida 
de poda i restes vegetals 
a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A partir del dia 5 de 
novembre s’obriran 
inscripcions al taller 

de cuina per a nens i nens que 
organitza la regidoria de Cul-
tura al Centre Cívic barri de la 
Pau. Durant un trimestre, els 
infants podran aprendre a fer 
elaboracions bàsiques i alhora 
passar una bona estona. Està 
adreçat a nens i nenes de 7 a 
14 anys i es farà els dimecres 
de 17:30 h a 19 h la tarda
Les classes començaran el dia 

14 de novembre, al mateix 
centre cívic, i s’allargaran fins 
al 30 de gener. El taller anirà a 
càrrec de Laura Balaguer que 
ja té certa experiència en la 
matèria.
Les inscripcions es podran fer 
la setmana que ve, concreta-
ment del 5 al 12 de novembre, 
al Centre Cívic barri de la Pau, 
totes les tardes de 15:00 a 19:00 
h. El preu del curs és de 36 € i 
les places estan limitades. Per 
formalitzar la inscripció cal-
drà portar el DNI i el compte 
de domiciliació bancària.

Cuina per a nens i nenes 
al Centre Cívic del barri 
de la Pau
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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 03 de 
novembre a les 20.30 
hores, la comèdia, la 

cançó i la dansa protagonit-
zaran la nova proposta del 
cicle ‘Tardor de Teatre’ que 
programa el Casino de Calaf. 
L’entitat cultural acollirà l’es-
pectacle ‘The little night ca-
baret’ i viatjarà al passat per 
redescobrir els salons france-
sos del s. XIX i la llei seca dels 
carrers de Nova York i Chi-
cago de principis del s. XX. 
L’espectacle comptarà amb sis 
ballarins, una cantant i una 
actriu que retran homenatge 
al millor cabaret europeu i al 

Music Hall americà.
Durant l’espectacle s’inter-
pretaran coreografies de 
grans èxits internacionals 
com Moulin Rouge, Cabaret 
i Chicago. La veu en directe 
dels artistes serà l’encarre-
gada d’impressionar als seus 
espectadors amb temes reco-
neguts com “New York, New 
York”.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle. El preu 
per als socis és de 12 euros i 
per al públic en general és de 
15 euros.

La màgia del cabaret 
europeu i americà arriba 
al Casino de Calaf 

ÒDENA / LA VEU 

E l municipi d’Òde-
na comença ja 
aquest cap de set-
mana amb l’agen-
da d’activitats 

relacionades amb la casta-
nyada, Halloween i festes de 
la tardor. Així, podem trobar 
propostes per a totes les edats 
i tots els gustos.
El dimecres 31, el Casal d’Avis 
del barri Sant Pere prepara la 
seva tradicional festa de la 
castanyada que tindrà lloc a 
partir de dos quarts de vuit 
de la tarda al centre cívic. Hi 
haurà música i degustació 
dels productes de la tempora-
da: castanyes, panellets, mo-
niatos, coca i moscatell. Una 
hora abans, els més petits es-
taran pels carrers disfressats 
demanant llaminadures per 
les cases i fent por a tothom 
que es trobin pel camí.
Els joves del nucli antic tam-
bé porten tota la setmana 
amb diferents activitats rela-

cionades amb la castanyada 
i Halloween, sobretot tallers 
de cuina. Per la seva part, 
els joves del Centre Cívic del 
Pla de la Masia també han fet 
pastissos temàtics i han deco-
rat les instal·lacions amb mo-
tius terrorífics.
Un dels plats forts, després 
de l’èxit de l’any passat, serà 
el “Zombiland” una espècie 
de gymcana terrorífica que 
tindrà lloc el dimecres pels 
carrers del nucli antic, on els 
joves i petits passaran por de 

Òdena celebra la castanyada amb 
activitats diferents

veritat.
A l’Espelt celebraran la cas-
tanyada amb un sopar de 
germanor i un concurs de 
panellets el dimarts 31 a les 
deu del vespre al centre soci-
al. Tots els veïns i veïnes estan 
convidats a participar-hi.
Per la seva banda, l’escola i les 
dues llars d’infants celebren 
la castanyada amb les tradici-
onals cançons i activitats re-
lacionades amb la gastrono-
mia de l’ocasió com la cuina 
de panellets i castanyes.

ÒDENA / LA VEU 

El Fòrum de Dones va 
acollir el passat dissab-
te 27 al saló de plens 

de l’Ajuntament un grapat de 
dones per fer un taller d’as-
sessorament d’imatge a càr-
rec de l’assessora d’imatge 
Marta Planella. L’objectiu de 
la trobada era crear un espai 
de trobada entre dones on 
comentar la importància de 
sentir-se bé amb una matei-

xa també a través de la imat-
ge, aprendre quines peces de 
roba senten millor segons les 
formes del cos i la personali-
tat.
Així, les dones d’Òdena van 
passar una bona estona i van 
acabar fent un pica-pica, tot 
trobant complicitats i gaudint 
de la companyia.
L’acte estava organitzat pel 
Fòrum de Dones d’Òdena i 
comptava amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Òdena.

Taller d’assessorament 
d’imatge a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Serveis Personals de Vila-
nova del Camí proposa 
aquesta tardor un nou 

cicle de xerrades “Créixer en 
família”, un espai que permet 
reflexionar i intercanviar vi-
vències sobre l’educació dels 
fills, guiats per persones pro-
fessionals i expertes. En princi-
pi s’han organitzat sis sessions 
que es repartiran en sis dilluns 
consecutius a les diferents es-
coles vilanovines. La primera 
està programada pel pròxim 
dilluns 5 de novembre, a l’Es-
cola Pompeu Fabra. Són troba-
des obertes i gratuïtes.
El grup d’edat a qui s’adreça 
aquest cicle és als pares i ma-
res amb infants de 3 a 6 anys. 
Les sessions s’han programat 
en horari escolar de tarda, de 
tal manera que els familiars 
puguin aprofitar l’hora lectiva 
per participar en aquestes tro-
bades, de 3 a 5 de la tarda. 
La primera trobada, a l’Escola 
Pompeu Fabra, “T’estimo tal 
com ets?”, tractarà sobre com 
reforçar l’autoestima dels petits 

i l’afecte com a element clau del 
benestar dels infants.
La segona sessió també es farà 
al Pompeu Fabra, el dilluns 
dia 12. Amb el títol “Ho hem 
provat tot, però no em fa cas”, 
tractarà sobre com reforçar 
l’autonomia i la iniciativa, però 
a partir d’uns límits clars. 
La tercera i quarta sessió es fa-
ran al Marta Mata, els dies 19 
i 26, amb la participació i la 
responsabilitat dels infants, 
d’una banda, (“Vols dir que ja 
està endreçat?”) i els models 
i rols respecte al gènere, per 
altra (“Als nens els cotxes i a 
les nenes les nines?”). 
Les dues darreres sessions, 
els dies 3 i 10 de desembre es 
faran al Joan Maragall; la pri-
mera sobre el valor i l’apre-

nentatge amb el joc (“Jugar 
serveix? Aprenem jugant?”) 
i la segona i última del cicle 
sobre el tema que triïn les fa-
mílies. 
La inscripció a aquestes tro-
bades es pot fer a les escoles o 
trucant per telèfon al Centre 
Obert i Ludoteca El Cireret, 
al 93 805 44 22 (extensió 125 
i 126). 
El programa està finançat 
per la Generalitat de Catalu-
nya des del departament de 
Benestar Social i Família. A 
la seva web també ofereix un 
espai de suport en línia amb 
recursos per aplicar en l’edu-
cació dels fills i filles.
L’objectiu és aprendre plegats, 
adults i infants, tot gaudint de 
la criança i la parentalitat. 

Es programa un nou cicle de trobades 
per a ‘Créixer en família’ a les escoles 
vilanovines 
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CAPELLADES / LA VEU 

La sala del Mirador del 
Museu Molí Paperer 
rebrà 20.749 euros per 

millorar la seva il·luminació, 
dins el marc del Programa 
Complementari de Reforma i 
Millora d’Equipaments Locals 
de la Diputació de Barcelona.
Aquesta nova subvenció per-
metrà instal·lar un nou siste-
ma de carrils electrificats que 
possibilitarà adequar la il·lu-
minació a les diferents neces-
sitats que es donen a la sala del 
Mirador.
Aquest és un espai polivalent 
que acull exposicions molt di-
verses i on també es fan pre-
sentacions o actuacions tea-
trals i artístiques.
En aquest sentit el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
remarca com “aquest és un 
projecte llargament treballat 
que vam presentar en el seu 

moment amb la directora del 
Museu Molí Paperer, Victòria 
Rabal, al diputat d’Urbanisme, 
Josep-Ramon Mut, i serveis 
tècnics de la Diputació. Fi-
nalment aconseguim aquesta 
subvenció que ens permetrà 
il·luminar més i millor el Mi-
rador aconseguint una poli-
valència encara més gran d’un 
espai cada vegada més utilit-

El Museu Molí Paperer rep una 
subvenció per canviar l’enllumenat

zat i per a esdeveniments cada 
vegada més diversos. Un altre 
aspecte a destacar és que el 
nou sistema ens permetrà un 
estalvi energètic impossible 
amb l’actual sistema. Si a això 
hi afegim els més de 80.000 
euros aconseguits per a la 
consolidació de la coberta de 
Casa Bas, no podem deixar de 
mostrar-nos satisfets”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest darrer dijous 
d’octubre s’ha fet 
la primera trobada 

dels consellers i conselleres 
d’aquest curs. El Consell d’In-
fants ja té els representants 
que durant els propers mesos 
debatran sobre els temes que 
més preocupen als seus com-
panys i companyes.
La primera trobada s’ha fet al 
Teatre La Lliga, oberta a les fa-
mílies, i amb la participació de 
l’Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber, i de la regidora d’Edu-
cació, Susana Moreno. Els 

nens i nenes de cinquè i sisè, 
escollits com a representants 
pels seus companys i compa-
nyes de classe, van fer arribar 
els seus dubtes, demandes i 
inquietuds. La dinamitzadora 
de la sessió, Alícia Benito, va 
anar agrupant les qüestions 
en blocs diferents, per tal de 
després anar-hi treballant a les 
properes sessions, que es faran 
un cop al mes.
En aquesta primera sessió 
també es va exposar què és un 
Consell d’Infants i es va ense-
nyar el logotip que van escollir 
i crear els consellers de l’any 
passat.

El Consell d’Infants 
comença a treballar

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquest octubre 
es farà cada mes una 
exposició a la segona 

planta de la Biblioteca El Safa-
reig, davant del Punt d’Infor-
mació Jove.
Aquesta és una proposta de 
l’Oficina Jove de l’Anoia, amb 
un projecte compartit a través 
del servei TDIC Jove (Tècnics 
Dinamitzadors Informadors 
Compartits de Joventut).
Es tracta d’un seguit d’expo-
sicions de caràcter mensual 
que s’exposaran als diferents 
municipis amb servei de Tèc-
nic de Joventut compartit i a la 
mateixa Oficina Jove de l’Ano-
ia de forma simultània, amb 
l’objectiu de generar consci-
ència entre els i les joves sobre 
temàtiques d’interès general i 
d’actualitat, promoure la refle-
xió i el debat entorn a aquestes 
així com fomentar nous valors 
i actituds que facilitin la con-
vivència, la inclusió o la igual-
tat d’oportunitats.
Les exposicions es podran 
trobar als punts joves o insti-
tuts dels municipis de Calaf, 
Capellades, Carme, Castellolí, 

Copons, El Bruc, La Llacu-
na, Els Hostalets de Pierola, 
La Torre de Claramunt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Mar-
tí de Tous, Vallbona d’Anoia, 
Vilanova del Camí i a l’Oficina 
Jove de l’Anoia.
L’Oficina Jove vol també obrir 
la possibilitat als i les joves de 
la comarca que vulguin com-
partir amb la resta de joves 
els seus treballs, exposicions o 
d’altres propostes.
Per a més informació es pot 
contactar amb l’Oficina Jove de 
l’Anoia trucant al 93.805.15.85 
ext.2, enviant un missatge de 
Whatsapp al 679.964.669, un 
correu electrònic a anoia@ofi-
cinajove.cat o bé seguint-nos a 
les Xarxes Socials.
Aquest primer mes  la temàti-
ca escollida ha estat el Dia In-
ternacional de la nena, refle-
xionant sobre qüestions tabú 
com la mutilació genital o el 
matrimoni infantil.
Com que a Capellades el Punt 
d’Informació Jove està situat 
dins la Biblioteca, s’ampliarà 
la informació de l’exposició 
amb un recull de llibres i ma-
terials relacionats amb la ma-
teixa temàtica.

Exposició mensual davant 
el Punt d’Informació Jove

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dijous 25 d’oc-
tubre en el marc del 
Saló Rosa de La Socie-

tat La Lliga de Capellades es 
va realitzar el primer panell 
de debat i intercanvi d’idees 
adreçat a fer un programa 
electoral per la candidatu-
ra de Junts per Capellades a 
les eleccions municipals de 
maig de 2019.
En aquesta ocasió la sessió va 
girar al voltant de les políti-
ques de sostenibilitat i medi 
ambient; recollida d’escom-
braries, l’increment del reci-
clatge, l’eficiència energètica, 
l’impacte de l’ampliació de la 
C-15, l’ús de biomassa, etc.
Van ser convidats el Director 
de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Josep Mª Tost, un 
dels pioners i precursors dels 
sistema de recollida porta 
porta a Catalunya. També en 

Ricard Vizcarra com a presi-
dent del Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya.
Junts per Capellades seguirà 
organitzant panells adreçats 
a diferents àmbits convi-
dant professionals indepen-
dents, alguns d’ells vinculats 
amb Capellades, que podran 
aportar elements d’objectivi-
tat i novedosos per debatre i 
construir propostes en posi-
tiu i de canvi. Qui ho desitgi 
podrà enviar les seves pro-

Junts per Capellades comença el camí 
cap a les eleccions municipals

postes a info@juntspercape-
llades.cat .
Junts per Capellades agru-
pa persones independents, 
de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya, militants del 
Partit Demòcrata i persones 
provinents de l’antiga Con-
vergència a Capellades que 
volen crear una candidatura 
alternativa a la dels partits de 
l’actual govern capelladí per 
fer un canvi que realitzi un 
govern millor i més efectiu.

Junts per Capellades 
realitza el primer pa-
nell dedicat a les polí-
tiques ambientals i de 

sostenibilitat



28 |  COMARCA Divendres, 2 de novembre de 2018

PIERA / LA VEU 

El consistori pierenc ha 
aprovat les ordenances 
fiscals per a l’any 2019. 

Aquestes inclouen la congela-
ció de la majoria d’impostos 
i taxes de cara al proper exer-
cici amb la voluntat de no in-
crementar la pressió fiscal a la 
ciutadania. Així mateix, des de 
l’Ajuntament es mantenen les 
bonificacions existents, se’n fa-
cilita el  tràmit i se n’aproven de 
noves. És el cas de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica, 
que incorpora una bonifica-
ció del 75 % per als cotxes que 
funcionin amb biocombusti-
ble, biogàs o GLP (autogas). 
Aquesta s’afegeix a la rebaixa 
del 75 % que s’ofereix als cot-
xes híbrids elèctrics i del 50 % 
a aquells considerats poc con-
taminants, amb emissions de 
menys de 120 grams de CO2 
per quilòmetre. En tots aquests 
casos, els propietaris han de 
presentar la targeta tècnica del 

vehicle si se’n volen beneficiar.
En la mateixa línia, es manté 
la bonificació del 100 % per als 
cotxes clàssics (els de més de 
25 anys) que estiguin en bon 
estat i sempre que el propie-
tari estigui afiliat a algun club 
de cotxes clàssics. També que-
den exempts del pagament de 
l’impost els considerats cotxes 
històrics. Aquest 2019, però, 
no caldrà que aquests vehicles 
hagin passat la ITV, com passa-
va abans, atès que s’ha vist que 
en alguns casos eren models 

L’Ajuntament de Piera congela els 
impostos i taxes per a l’exercici 2019

de col·leccionista que es tenien 
com a exposició sense fer-los 
circular.
Entre les novetats d’aquest 
2019, hi ha l’eliminació de la 
taxa per censar animals do-
mèstics. A partir d’ara serà un 
servei gratuït amb la intenció 
que els propietaris de gats i 
gossos compleixin amb el que 
estableix l’ordenança munici-
pal que obliga els pierencs i les 
pierenques a censar els  ani-
mals domèstics per motius de 
control, civisme i salut pública.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 27 d’oc-
tubre, el Santuari del Sant 
Crist va acollir la cloenda 
del I Festival Internacional 
de Música de Piera. El Grup 
Expressionista, format per 
Francisca Mendoza, Lito 
Iglesias i Antoni Besses, va 
tancar el cicle amb magnífi-
ques interpretacions de Be-
ethoven, Mompou i Brahms. 
El públic va gaudir del tercer 
i darrer concert i de les grans 
actuacions musicals de Fran-
cisca Mendoza al violí, Lito 
Iglesias al violoncel i Antoni 
Besses al piano.
El I Festival Internacional de 
Música de Piera ha comptat 
però amb dos concerts més. 
El dissabte 13 d’octubre, al 
Santuari del Sant Crist, es va 
inaugurar oficialment el cicle 

amb un concert de Charlotte 
i Aaron Wajnsberg. Ambdós 
artistes van fer una gran ac-
tuació interpretant obres de 
compositors de renom com 
Schubert, Besses, Mahler, 
Wolf, Marx, Poulenc i Me-
notti. El festival va continuar 
amb una segona trobada el 
dissabte 20 d’octubre, on An-
toni Besses va interpretar al 
piano obres de compositors 
tan coneguts com Debussy i 
Gershwin.

Bona acollida del I Festival 
Internacional de Música

PIERA / LA VEU 

La primera sessió del curs 
2018-2019 del Consell 
d’Infants i Adolescents 

es va dur a terme el passat 24 
d’octubre a la sala de plens de 
l’Ajuntament. En aquesta ses-
sió es va acomiadar als conse-
llers i conselleres que deixen el 
càrrec i van prendre possessió 
els nous membres del consell. 
L’acte va estar presidit pel 1r 
tinent d’alcalde, Josep Llopart, 
acompanyat del regidor d’En-
senyament, Josep Maria Ro-
selI, i de Neus Nuñez, regidora 
de Joventut.
En aquesta primera sessió ple-
nària, es va renovar el com-
promís per part de l’equip de 
govern de comptar amb les 
aportacions del consell per 
transformar la ciutat. Així ma-
teix, es van començar a perfi-
lar les propostes a treballar 
durant el nou curs. Des de 
l’equip de govern, es va de-
manar als membres d’aquest 
òrgan consultiu que els aju-
din en la transformació d’un 
parc de la vila i que exposin 
idees per tenir en compte en 
l’espai jove.

Aquest curs, el Consell d’In-
fants i Adolescents comptarà 
amb representants del col-
lectiu d’adolescents. Aquesta 
incorporació, però, es farà de 
manera progressiva i enguany 
només hi participaran alum-
nes de primer d’’ESO.
Recordem que el reglament 
d’organització i funciona-
ment del Consell municipal 
d’Infants i Adolescents va ser 
aprovat en el ple del passat 25 
de juliol de 2018. Aquest és un 
òrgan municipal de participa-
ció democràtica, amb voluntat 

de continuïtat, on els infants 
i adolescents tenen l’oportu-
nitat d’exercir la ciutadania, 
col·laborant (a través de la 
seva mirada) en la construc-
ció, desenvolupament i millo-
ra del municipi, duent a ter-
me propostes o accions amb 
voluntat transformadora. El 
Consell es reunirà un cop al 
mes amb la voluntat d’acom-
panyar els nens i joves a ser 
persones responsables i pre-
ocupades per construir un 
futur millor, és a dir, formar 
ciutadans de ple dret.

Nou curs del Consell d’Infants i 
Adolescents

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, un 
vermut musical al 
Bar Foment dona el 

tret de sortida als actes que 
ha organitzat l’Associació 
Dones de Piera, amb el su-
port de la regidoria d’igualtat 
de Gènere, per commemorar 
el Dia Internacional de la 
Violència envers les Dones. 
El vermut està previst per a 
les 12.30 hores i hi posarà la 
música el grup acústic GIVE, 
de Piera.
Els altres actes previstos són 

un taller sobre la violència 
de gènere i la representació 
de l’obra de teatre Amor Ta-
llada, tots dos actes progra-
mats per al divendres 23 de 
novembre al Teatre Foment 
de Piera.
Finalment, el diumenge 25 
es farà la tradicional encesa 
d’espelmes i la lectura del 
manifest del Dia Internacio-
nal de la Violència envers les 
Dones.
Tots els actes són d’entrada 
lliure i estan oberts a la par-
ticipació de tothom.

Engeguen els actes de 
commemoració del Dia 
Internacional de la Dona

El dissabte 27 d’octubre, 
es va celebrar el tercer i 
darrer concert del cicle 
amb el Grup Expressio-
nista, format per Fran-

cisca Mendoza, Lito 
Iglesias i Antoni Besses
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JOSEP M. FORCADA I CASANOVAS
Àmbit Maria Corral

La pedagogia, com a ciència de l’educació, ha con-
vocat molts formadors a l’autoanàlisi, a la revisió 
de mètodes i a la recerca de noves formes d’educar. 
Des de sempre s’ha mogut en el desig de l’aprofun-
diment científic, especialment pel que fa a la res-
ponsabilitat que suposa treballar amb infants, amb 
joves o adults que es troben en l’etapa que viuen i 
que viuran i que segons com se’ls hagi format, es 
jugaran la felicitat.
Els pedagogs aprofundeixen a partir dels diversos 
models escolars, unes vegades perquè els resultats 
no són els desitjats, altres, perquè hi ha des-
contentament en els alumnes, els pares o en-
tre els educadors. Potser s’hauria de pensar 
més en uns elements previs que engresquin 
a entendre que l’objectiu principal és mo-
tivar la persona que sigui feliç. Desenvolu-
pant l’experiència per un canvi de felicitat 
per aprendre, per tenir inquietuds d’avançar 
en la convivència, en entendre la dimensió 
social de la persona perquè, viure aprenent, 
sigui gratificant. A vegades es resucita la 
malaurada dita: La letra con sangre entra. 
La «sang» paralitza tot aprenentatge. Els 
èxits són apresos des de la por. Tot aprenen-
tatge des d’aquesta dimensió es converteix 
en una malaltia. Aprendre a què la felicitat, 
és a dir, sentir-se bé és la primera lliçó. Una 
formació que comença per ben plantar els 
principis que ajudin a donar resposta al per-
què existeixes, quin sentit dones a la vida o 
fins i tot, si ets feliç de ser qui ets en aquest món. Per 
això cadascú, en la seva mida, ha de poder trobar-se 
amb el propi ésser.
Tot és repensable i, si pot ser, sense prejudicis i amb 
agilitat de pensament. Un amic psiquiatre m’expli-
cava gràficament quina era la seva feina. Ho feia tot 
simulant que agafava el cap d’una persona que tenia 
al davant. Aquesta persona se suposava que mirava 
a una direcció concreta i ell deia que l’havia d’aju-
dar a canviar de direcció per deixar de fixar-se ob-
sessivament en unes realitats per ser capaç de mirar 
a una altra banda més objectiva i serena.
Cal situar-nos en la realitat del món tan canviant, 
però atents als signes de futur que ofereix la socie-
tat. I no sentir-se esclau de formes, teories o siste-

mes que provenen del passat. Cal no encallar-se a 
voler resoldre els fracassos escolars, familiars o els 
de les estructures socials. Hi ha molts camins per 
intentar resoldre el ben ser de la persona. Proba-
blement s’ha d’intentar, des de la capacitat de l’edu-
cador, fer un pas per comptar més amb la llibertat 
d’expressió d’uns i altres per dialogar amb l’alumne 
sense voler-hi establir una mena de pugna entorn 
del que pensa l’un de l’altre.
El diàleg passa per la naturalitat d’entendre que, tot 
i haver-hi diferents nivells generacionals, els més 

petits també parlen, tenen coses a dir, a desitjar, a 
treure de dins i a expressar als grans allò que queda 
en el subconscient de molts i és la mateixa defini-
ció d’infant, que etimològicament vol dir «el que no 
parla».
Ens preguntem: Els infants i els joves, són formats 
per ser plenament i humanament lliures? Se’ls edu-
ca perquè siguin conscients que són éssers que 
tenen la sort de viure? Se’ls prepara per discernir 
l’existència que té cadascú i per acceptar-la? Se’ls 
ofereix pistes per acceptar sense amargors la pròpia 
vida i la realitat que els toca viure? Se’ls ajuda a ne-
tejar del cor ressentiments històrics i amargors es-
tranyes que condicionen el present? Se’ls ajuda a no 
ofegar-se en una vida submergida en els prejudicis? 

Se’ls educa per estimar la societat tal com és, encara 
que sigui plena de limitacions, però proposant-los 
millorar-la? Se’ls convida a valorar la convivència, 
la família, la ciutadania, la capacitat de dialogar 
amb la ciència, que evoluciona tant? Se’ls facilita a 
tenir una actitud cultural interdisciplinària? Se’ls 
obre la porta per entrar en el món dels valors? Se’ls 
educa per entendre la malaltia i la mort?…
Potser l’afany de posseir el món, el prestigi, títols, 
reconeixements, èxits, ser els primers… ofega la 
capacitat d’enfrontar-se cada dia amb sinceritat a la 

pròpia realitat. Amb tantes matèries com 
se’ls imparteix en l’ensenyament, a vega-
des, s’aconsegueix un embotiment del cer-
vell, potenciat per l’enriquiment dels nous 
mètodes i de les noves tecnologies, arri-
bant a concebre el cervell com una mena 
de màquina que tot ho ha d’absorbir i que, 
de fet, sovint afebleix la dimensió emocio-
nal i la dels sentiments.
Caldria re-explicar als educadors –família, 
escola, etc.– que avui s’ha de recuperar un 
model «humà humil» de persona, no un 
model de «super-home», que moltes vega-
des s’assembla més a un déu que a un ésser 
humà. Aquesta concepció de la vida pro-
dueix frustració, però tal vegada no se’ls ha 
ensenyat a ser els darrers i a valorar-se tal 
com un és. Sens dubte es fan moltes co-
ses amb bona voluntat sota el mantell mà-
gic d’afavorir la necessitat de triomfar, en 

comptes de promoure que siguin feliços. Entenent 
la felicitat com actitud serena que dona pau i en ge-
nera pels altres.
Quantes vegades en les experiències de violència 
psicològica i moral davant el fracàs escolar i, fins i 
tot, familiar s’arrosseguen al llarg de la vida que im-
possibiliten que un es motivi per afrontar la realitat 
amb pau sense amenaces! Per exemple, davant les 
incerteses que presenta la vida, poder descobrir que 
hi ha qui pot donar-te suport per poder tenir acti-
tuds humils per ajudar-te a complir possibles pro-
jectes de futur que, alhora, no saps si mai podran 
arribar a terme. Aprendre a adaptar la vida al pre-
sent, però amb la responsabilitat que el futur, enca-
ra que no sigui com s’ha somiat, tindrà un sentit.

Aspectes a considerar en la pedagogia

Al col·legi Monalco amb més 
de 80 anys al servei de l’ense-
nyament a Igualada, comen-
cem curs i estrenem aules 
d’educació Infantil.
Sempre atents als canvis de la 
societat, el Monalco està en 
millora contínua.
Aquest centre educatiu ja fa 
anys que està apostant pel seu 
nou Projecte Educatiu TOTS, 
on la reflexió, la formació, la 
il.lusió i la innovació es cen-
tra en un aprenentatage més 
contextualitzat, molt més in-
tegrat, interdisciplinari i per-
sonalitzat. Sense oblidar-nos 
mai d’on venim, dels pilars 
del Monalco: l’educació en 

valors, les emocions i el nivell 
acadèmic.
En aquests moments s’estan 
creant nous espais al cen-
tre per poder portar a terme 
aquesta innovació educativa.
El passat curs es van reno-
var totes les aules i espais de 
la Llar d’Infants i aquest curs 
s’han renovat  les aules d’Edu-
cació Infantil 3 anys.
Amb l’objectiu d’adaptar les 
aules a una pedagogia cen-
trada més en l’alumne com 
a centre de l’aprenentata-
ge, fomentar que l’alumne 
sigui més autònom, crear 
més espais interacctius i 
fomentar un clima de tre-

ball cooperatiu.
El que ens proposem és tenir 
unes aules d’Infantil àmplies, 
amb llum natural, obertes, 

modernes, funcionals, in-
teractives i innovadores…. 
Que promoguin l’autonomia 
de l’alumne i ofereixin noves 

oportunitats d’aprenentatges 
on els alumnes interactuin, 
experimentin i treballin coo-
perativament
Tot això s’ha aconseguit 
obrint espais, invertint en 
mobiliari i en un modern i 
innovador equip tecnològic 
incorporat dins les aules.
Un cop començat el nou curs 
escolar 2018/2019 ja estem 
pensant en la segona fase del 
projecte per al proper curs 
2019/20.
Tot pensat per als nostres 
alumnes i per a la transfor-
mació educativa que ens de-
mana el nostre Projecte Edu-
catiu TOTS. 

Noves aules al col·legi Monalco
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Els infants de la llar d’infants 
La Quitxalla de Castellolí, 
segueixen gaudint de múlti-
ples propostes organitzades 
en ambients d’aprenentatge.  
Gràcies al joc, la investigació 
i la relació amb els companys, 
van construint el seu apre-
nentatge. 
A la Sala del Saber s’han po-
gut convertir en investigadors 
i científics dins un laboratori. 
Envoltats de pipetes, líquids 
de colors, tubs d’assaig i em-

buts, han pogut descobrir les 
diferents propietats dels ma-
terials i com utilitzar cada un 
dels instruments. 
Els espais flexibles i dinàmics 
de la llar fan que cada dia els 
infants puguin gaudir d’opor-
tunitats de jocs molt diverses, 
ajustades a les seves necessi-
tats i als seus interessos. Un 
ambient agradable i segur fa 
que els petits infants s’hi tro-
bin a gust, i això afavoreix al 
seu creixement. 

La Quitxalla de 
Castellolí: amb més 
activitat que mai!

LLAR D’INFANTS
Passat el mes d’adaptació, els 
ànecs ja hem iniciat algunes 
propostes d’activitats.

INFANTIL
La classe dels Ocells estem tre-
ballant el Cos Humà, i apre-
nem moltes coses de com fun-
ciona el nostre cos. Amb fang, 
hem fet una cara amb tots els 
seus detalls, ens ha encantat!

PRIMÀRIA
Agraïm a la Mercè i la Sònia, 
mares d’alumnes de 6è, la seva 
disponiblitat i preparació de la 
xerrada sobre la funció de les 
dents en el procés de la diges-
tió i la importància de la seva 
higiene.

SECUNDÀRIA
Game over és el títol de la 
xerrada amb el qual l’Insti-
tut Guttmann vol conscien-
ciar l’alumnat de 4t d’ESO 
per evitar els accidents de 
trànsit. Com ho transmeten? 
Amb l’explicació de les conse-
qüències a partir de la pròpia 
experiència, la del conferen-

ciant.  Moltes gràcies per la 
visita, Jordi!

ESPORTS
Doncs sí, ho hem tornat a 

Recull de notícies dels Maristes

aconseguir!!! 
1r premi a l’escola amb més 
participació a la Cursa Popu-
lar d’Igualada! 
Felicitats participants, famílies 

i tots aquells qui feu possible 
aquest esdeveniment!

EXTRAESCOLARS
Els nostres artistes de l’ex-

traescolar de Fil i Agulla han 
confeccionat unes banderoles 
superboniques. 
Quina serà la propera 
creació...? 

El passat dimarts 9 d’octubre 
es va donar el tret de sortida 
a les excursions del curs 2018-
2019 a l’Institut Pla de les Mo-
reres.
L’alumnat de 2n d’ESO, amb 
una participació de rècord, 
va anar a Montserrat amb 
una climatologia que a priori 
semblava adversa. Amb una 

lleu pluja vam esmorzar al cor 
de Montserrat i a les 10h vam 
començar la primera activi-
tat. Vam pujar al Funicular de 
Sant Joan i, un cop dalt, vam 
poder veure com la pluja s’es-
campava i ens permetia gau-
dir d’unes vistes magnífiques 
de tot l’entorn de Montserrat.
El descens va anar acompa-

nyat pels monitors de Mont-
serrat que ens van explicar un 
munt de detalls que fins ara 
desconeixiem de la muntanya: 
flora, fauna, llegendes i histò-
ria…
A les 13 hores, abans de la tor-
nada a l’institut,  vam poder 
escoltar el Virolai des d’un lloc 
privilegiat dins la Basílica.

Sortida a Montserrat de l’IES 
Pla de les Moreres
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Iniciem un nou projecte amb 
moltíssima il·lusió aquesta 
mateixa setmana. Els nostres 
alumnes de 1r ESO que fan 
l’optativa d’alemany treballa-
ran amb alumnes de l’escola 
Leber Ober Schule de Ber-
lín durant tot el curs escolar. 
Mensualment tenen un petit 
projecte a fer i el compartiran 
entre els dos països. Avui, la 
responsable de relacions in-
ternacionals de l’escola, Gem-

ma Boncompte, els hi ha pre-
sentat el projecte en un power 
point i moltengrescats ja han 
començat a pensar amb les 
activitats que farien ells en 
alemany juntament amb la 
seva professora Maria Escura. 
Podem preveure que el seu 
procés d’aprenentatge serà 
més bo demostrant aquest in-
terès i ganes de fer i compar-
tir amb companys d’un altre 
país europeu.

Projecte Internacional: 
Igualada-Berlín, de 
l’Escola Pia

Aquest curs continuem par-
ticipant amb els alumnes i 
els mestres de les escoles de 
Suècia, Itàlia i Turquia en el 
programa Erasmus de la Unió 
Europea en el projecte ”Crea-
tive Minds”.
Durant la setmana passada 
mestres de l’Escola van fer   
una trobada de formació a Ra-
venna (Itàlia) per tal de coor-
dinar les activitats per aquest 
curs.
L’objectiu d’aquest projecte és 
compartir diverses activitats, 
en l’àmbit digital, artístic, tec-
nològic, ciutadania i llengua 
estrangera (l’anglès).
En el curs passat vam compar-
tir per Skype l’elecció del logo 
del projecte, activitat en la que 
van participar els alumnes de 
Cicle Mitjà, també estem tre-
ballant en l’app Getcoo, que 

ens permetrà localitzar punts 
d’interès de les ciutats que 
participen en el projecte.
Continuarem treballant en 
l’alfabet visual, que  ens per-
met fer una mirada acurada, 
precisa i detallada de les nos-
tres ciutats per tal de fer-ne 

L’Ateneu d’Erasmus a Ravenna

una exposició oberta a tot-
hom.
Estem il·lusionats en compar-
tir amb vosaltres les activitats 
d’aquest projecte que ens obre 
la mirada al món. Aviat po-
drem mostrar la web que es-
tem creant.

Al llarg de les darreres setma-
nes de setembre cada curs de 
l’ESO i el Batxillerat va esco-
llir els seus Consells de Curs: 
4 o 5 alumnes que representa-
ran als alumnes de cada curs 
i que vetllaran per la millora 
de cada un dels alumnes de la 
classe.
Aquesta setmana i la passada 
els Consells de Curs van tenir 
una jornada de formació ba-
sada en el projecte Lidera+. 
Amb les diferents sessions 
d’aquestes jornades volem 
que els alumnes que configu-

ren cada consell siguin veri-
tables agents de canvi a cada 

Programa de lideratge pels Consells 
de Curs de la Institució Igualada
(Montclar Mestral)

classe i que ajudin als altres a 
liderar la seva pròpia vida.

Ja ha començat l’apadrina-
ment lector a infantil!
Com cada any els alumnes 
de 2n de CFGS d’Educació 
Infantil de l’Acadèmia parti-
cipen d’aquesta activitat en 
la qual apadrinen els alum-
nes de P5. A partir d’aquesta 
setmana els alumnes de ci-
cles baixaran cada dimecres 
per compartir una estona 
de lectura amb les classes de 
parvulari dels Monstres i els 
Superherois.
És una activitat molt positiva 
per grans i petits, la qual ja 
s’ha convertit en una tradició, 

ja que permet per una banda 
ajudar en la lectura als alum-

nes de P5 i per altra, preparar 
els futurs educadors. 

Padrins lectors a l’Acadèmia Igualada

Dins el Projecte Lingüístic de 
Centre apostem per introduir 
la llengua anglesa dins les 
àrees curriculars.
A Primària s’imparteixen les 
Ciències amb anglès (Science 
Lab). 
A partir d’aquest curs 2018/19 
a 1r d’ ESO les classes d’ Edu-
cació Física també s’impartei-

xen en anglès.
L’objectiu principal és aconse-
guir que els alumnes percebin 
el fet de poder fer les classes 
d’Educació Física en anglès 
com una oportunitat de po-
der expressar-se i practicar 
una altra assignatura curri-
cular en llengua anglesa. Som 
escola multilingüe!!

Physical Education al 
col.legi Monalco
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Enguany ja vam començar el 
curs amb el viatge d’intercan-
vi a Bad Oldesloe (Alemanya) 
i tot just ara acabem de re-
bre una delegació d’alumnes 
francesos de l’escola Lycée 
Mme-de-Staël, de Montluçon 
(Alier, Alvèrnia-Roine-Alps), 
França.
El dijous 4 d’ octubre van 
arribar 25 alumnes d’aquest 
institut i es van estar una 
setmana entre nosaltres. La 
majoria d’ells ens havien aco-
llit el maig passat, quan els 
alumnes del nostre institut 
van viatjar a aquest bonic po-
ble de Montluçon. El fet que 
la majoria d’ells ja es cone-
guessin ha estat molt positiu, 
i l’adaptació ha estat encara 
més ràpida. S’han retrobat 
companys d’intercanvi, però 
també amics.
El primer dia, després de ser 
rebuts a l’institut i d’assistir a 
algunes classes, vam fer tots 
plegats una gimcana per la 
nostra ciutat. Durant la seva 

estada els alumnes francesos i 
els seus amfitrions també van 
tenir ocasió de visitar ciutats 
com Sitges i Barcelona, així 
com la fàbrica Punto Blanco 
d’Igualada i l’espai Xocolata 
Simon Coll a Sant Sadurní d’ 
Anoia.
L’Ajuntament d’Igualada els 
va oferir una càlida recepció 
i van tenir l’oportunitat de 
saber més coses de la nostra 
ciutat i el seu entorn. Durant 
la recepció ens va acompa-
nyar també l’Associació d’ 
Agermanaments de la ciutat. 
Recordem que Montluçon es 
va convertir l’agost de 2017 
en la quarta ciutat agermana-
da amb Igualada.
I no hi podia faltar el tradici-
onal sopar de tast a l’institut, 
on al voltant de 100 persones, 
entre estudiants, professors i 
pares, vam gaudir d’una bo-
nica vetllada. Ha estat, un 
cop més, una experiència 
inoblidable per a tots, que 
ens ha ofert la possibilitat de 

L’Institut Joan Mercader continua amb els intercanvis

practicar en situacions reals 
la llengua francesa, una de les 
tres llengües estrangeres que 
s’imparteixen al nostre cen-
tre, juntament amb l’anglès 
i l’alemany. I, com no podia 

ser d’altra manera, ens ha 
servir per enfortir els vincles 
d’amistat que ens uneixen ja 
amb aquesta escola.  
Els responsables d’aquest in-
tercanvi volem agrair la par-

ticipació de tothom, especial-
ment de les famílies, sense el 
suport de les quals no hauria 
estat possible aquesta experi-
ència.
Un cop més, gràcies a tots.

La veig allà al mig, dreta, ob-
servant el reproductor de 
cassetes que ella no sap que 
ho és i provant d’entendre el 
missatge escrit amb llums de 
neó. M ‘hi apropo i li pregun-
to: “T’agrada”? Ella s’ho pensa 
uns segons abans de respondre 
i finalment, amb la ingenuïtat 
dels seus vuit anys em respon: 
”És que no sé que hi té a veu-
re això amb l’art”. Per ella l’art 
encara s’explica només amb 
dibuixos i pintures.
Aquesta situació exemplifica 
perfectament la sensació que 
pot produir l’art contempora-
ni quan ens hi enfrontem per 
primera vegada. Posar-nos en 
contacte amb una forma d’ex-
pressió artística que utilitza els 
objectes i les instal·lacions per 
comunicar-nos quelcom, exi-
geix un esforç de comprensió 
per part nostra. De sobte des-
cobrim que l’art ofereix moltes 
més possibilitats,  maneres de 
veure el món i d’experimen-
tar-lo. I quan ho entenem, 
apreciem i valorem aquesta 
capacitat de transmetre tant 
sovint amb tan poc o fins i tot 
d’una manera tan poc conven-
cional.
Apropar l’art contemporani 

als nostres alumnes és un dels 
reptes que ens hem proposat 
des de l’escola per tal de do-
nar-los eines per potenciar la 
seva creativitat però també 
per dotar-los d’esperit crític a 
l’hora d’analitzar fets i esde-
veniments del món en el que 
viuen. 
L’exposició itinerant “Entusi-
asme. El repte i l’obstinació en 
la Col·lecció MACBA” que es 
pot visitar al Museu de la Pell 
d’Igualada ha estat un primer 
contacte amb l’art contem-
porani  que ha facilitat que 
mestres i alumnes passem de 
la perplexitat al coneixement. 

L’art contemporani entra a l’escola 
Emili Vallès

Gràcies al recorregut guiat per 
algunes de les obres de l’expo-
sició i a la participació activa 
ens podem posar en la pell 
dels i les artistes i comprendre 
per què determinats objectes 
són un medi d’expressió d’allò 
que els entusiasma o volen 
qüestionar.
Aquest ha estat només l’ini-
ci del nostre recorregut per 
l’art contemporani. Al llarg 
del curs hi experimentarem a 
les aules i també visitarem el 
MACBA tot gaudint de les se-
ves propostes creatives. Segur 
que en gaudirem molt.

Aquest curs escolar 2018-2019 
l’Escola de l’Ateneu Igualadí 
estem de festa. Enguany ce-
lebrem el 40è aniversari de la 
reobertura del nostre centre i 
l’ inici d’un camí educatiu que 
ens ha portat fins el dia d’avui.
Per aquest motiu, hem creat 
una comissió per gestionar i 
coordinar tots els actes rela-
cionats amb aquest aniversari 
tan especial per a nosaltres.
Aquest grup de treball, inci-
alment format per mestres de 
l’escola, va convidar a formar 
part de la comissió a membres 

de l’AMPA de l’escola així com 
a un representant de cada una 
de les promocions d’ex-alum-
nes.
Fa uns dies  vam realitzar la 
primera trobada per posar en 
comú les idees, les propostes 
i la programació d’activitats. 
Però sobretot, per emocio-
nar-nos amb un retrobament 
entre companys d’escola i en-
grescar-nos en començar un 
curs que serà especial per a 
tots nosaltres.
Esteu convidats a participar 
d’aquest aniversari!”

Celebrem 40 anys de la 
recuperació de l’Escola 
de l’Ateneu
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El passat dijous els alumnes 
de 1er d’ESO de l’Acadèmia 
Igualada van fer una sortida 
interdisciplinar a l’Anella Ver-
da del riu Anoia, amb l’objec-
tiu d’aprofundir diferents con-
tinguts de les assignatures de 
les ciències socials, naturals, i 
noves tecnologies. Durant el 
treball els alumnes es van des-
plaçar fins el riu per aprendre i 
posar en pràctica els diferents 
aspectes treballats a classe.  
Per mitjà de l’observació di-
recta i amb l’ajuda de les noves 
tecnologies, es va poder treba-
llar el grau de contaminació i 
estat de conservació de tot el 
curs fluvial; el tipus de plantes 
que formen el seu hàbitat;  el 

respecte cap al medi ambient, 
o l’estudi sobre els agents que 
provoquen l’erosió d’aquest 

Treballem l’entorn del riu Anoia a 
l’Acadèmia Igualada

espai. La jornada de treball va 
ser divertida, diferent i el més 
important, profitosa

Un dels nostres objectius és 
potenciar la participació dels 
alumnes en la vida escolar, 
perquè estem convençuts 
que els enriqueix i contri-
bueix a formar-los com a fu-
turs ciutadans compromesos 
i crítics. Per aquest motiu i 
un cop escollit els nous de-
legats/des de curs, que ho 

seran durant els propers dos 
cursos, reben una formació 
de dos matins dins l’horari 
escolar.
Aquesta formació els per-
metrà ser més conscients del 
seu nou càrrec, ajudar-los en 
les seves funcions i, per altra 
banda, donar més rellevància 
i protagonisme al seu càrrec.

Formació de delegats i 
delegades de l’Escola Pia

El passat divendres, més de 
50 pares i mares del cicle ini-
cial de la Institució Igualada 
(Montclar Mestral) van assis-
tir a una sessió a l’aula amb els 
seus fills sobre la “Llibreta de 
tutoria al Cicle Inicial”. Durant 
una estona, pares i fills, van 
fer una activitat a l’aula amb 
la llibreta de tutoria i seguida-
ment, a la biblioteca de l’espai 
Montclar, van rebre una xer-
rada sobre una de les virtuts 
que treballen durant aquest 1r 
trimestre els seus fills i filles: 
L’ordre. També se’ls va expli-
car com funciona la Llibreta 
de Tutoria de curs, una eina 
molt útil per treballar escola i 
famílies en la millora de cada 
nen i nena.

Els pares de 1r i 2n de Primària 
assisteixen a una sessió a la Institució 
Igualada (Montclar Mestral)

Aquest curs hem iniciat les 
tardes cooperatives, al CI,CM 
i CS de Primària.
L’objectiu és treballar diferents 
àmbit competencials i com-
partir aprenentatges amb els 
companys de diferents edats.
A Cicle Mitjà i Superior a Ro-
boT@c ens hem iniciat fent 
música amb Scratch i Makey 
Makey.
En aquest taller observem, in-
vestiguen, ens posem reptes, 
programem, construïm les 
nostres creacions i ho provem.
Aquest és el resultat!!

La robòtica a Primària de Monalco

Els darrers anys, l’educació 
està experimentant uns can-
vis molt important, amb la 
introducció de noves meto-
dologies, i la utilització de 
noves eines a l’aula, com els 
ordinadors i les tauletes. Avui 
en dia, els alumnes són nadius 
digitals, i per tant, totes aques-
tes novetats no els incomo-
den gens, sinó tot el contrari. 
I en aquest context apareix la 

robòtica educativa, amb múl-
tiples plataformes robòtiques 
i moltíssimes aplicacions in-
formàtiques per aprendre 
programació i robòtica. Per 
aquest motiu l’Acadèmia hem 
posat en marxa al cicle mitjà 
la programació Scratch!. A 3r 
ens iniciem amb els blocs bà-
sics i a 4t aprofundim per as-
solir el repte de crear el nostre 
propi videojoc.

Apps de programació a 
l’Acadèmia Igualada
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Les mestres Clàudia Bravín  
i  Marga Cuerva del Col·legi 
Maristes Igualada han rebut 
un accèssit en el Premi Inter-
nacional d’Innovació Peda-
gògica Jean Baptiste Montag-
ne pel seu treball  Moments 
creatius en família.
Es tracta d’una experiència 
que ja compta amb dos anys 
de rodatge a l’escola i que 
aquest curs tornarà a comen-
çar el dia 28 de setembre.
Els moments creatius són uns 
espais de trobada de pares i 
fills amb els educadors que 
faciliten i proporcionen un 
treball sensorial a través d’ex-
plorar, experimentar, crear i 

imaginar, treballant la interi-
oritat i les emocions des de la 
neurociència. Estan adreçats 
a nens i nenes de 2 i 3 anys.
Es tracta de donar eines i ma-
terials perquè sigui el propi 
infant qui investigui i experi-
menti tenint en compte els 
seus interessos, motivacions, 
capacitats i grau de maduresa.
És un treball plàstic, de 
desenvolupament corporal, 
que  facilita una gran varie-
tat de connexions neurosen-
sorials i ajuda a construir la 
personalitat de cada infant. 
És també un espai de joc, que 
és l’activitat més important 
en el dia a dia dels infants. El 

joc els permet fer descober-
tes de manera inconscient 
i experimentar lliurement, 
amb l’observació i acompa-
nyament dels pares, fent sug-
geriments, donant ànims i 
felicitacions.

Si teniu fills/es entre els 2 i 
3 anys el col·legi Maristes 
Igualada us convida a viven-
ciar aquesta inoblidable ex-
periència.
Pròximes sessions:
Divendres 16 novembre a les 
17,30h.
Dissabte 15 desembre a les 
11:30h.

Dues mestres dels Maristes reben un accèssit en el Premi interna-
cional d’innovació pedagògica Jean Baptiste Montagne

Un cop iniciat el curs, a l’ins-
titut Joan Mercader hem con-
tinuat amb els intercanvis eu-
ropeus, en aquesta ocasió amb 
Alemanya. El dissabte 29 de 
setembre els alumnes de 2n i 
3r d’ ESO de l’INS Joan Mer-
cader van tornar a casa des-
prés d’una setmana d’inter-
canvi amb l’escola Schule am 
Masurenweg, situada a Bad 
Oldesloe (Schleswig-Holstein, 
Alemanya). 
A l’arribada a l’estació de la 
ciutat de Bad Oldesloe, la càli-
da rebuda que vam tenir ja ens 
va deixar clar des de l’inici que 
l’intercanvi seria un èxit. I és 
que tant les famílies que han 
acollit els alumnes del nos-
tre institut com el professorat 
i direcció del centre escolar 
s’han bolcat plenament en 
aquest projecte. 
Les activitats realitzades al 

llarg d’aquesta setmana han es-
tat diverses i variades (tal com 
el clima que hi hem trobat): 
classes a l’escola, una visita 
guiada per Hamburg, una pas-
sejada amb vaixell per Lübeck 
i una presentació del nostre 
institut (presentant també la 
ciutat d’Igualada i Catalunya). 
Hem pogut endinsar-nos a les 
seves aules tenint l’oportuni-
tat de viure el funcionament 
d’un centre escolar alemany. 
Hem conviscut tota la setma-
na amb les famílies de l’escola 
que ens han acollit; i hem tin-
gut l’oportunitat de conèixer 
ciutats com Hamburg, Lübeck 
i Travemünde. Amb tot això, 
l’intercanvi ha permès conèi-
xer a alumnes, docents i pares 
que ens han fet de guies i ens 
han acollit amb els braços ben 
oberts. 
I per acomiadar-nos ens van 

Alumnes de l’INS. Joan Mercader, 
d’intercanvi a Alemanya

preparar un petit sopar de tast 
on vàrem poder degustar les 
delícies gastronòmiques de la 
regió.
Sens dubte ha estat una ex-
periència inoblidable per a 
tots nosaltres: per a conèixer 
una altra cultura, per a prac-
ticar llengües estrangeres i per 
a establir lligams que molt so-
vint  acaben convertint-se en 
veritables amistats.  
Tornem amb unes sensacions 
molts positives i  comptant 
els mesos que queden fins el 
proper setembre per rebre els 
alumnes alemanys al nostre 
institut; això sí, amb un millor 
clima que el del nord d’Alema-
nya!
Ja en tenim ganes!
 Rosa Expósito 

i Marta Mercadé
Professores de llengües - Ins. 

Joan Mercader

Aquest curs iniciem un pro-
grama innovador i disruptiu 
en orientació acadèmica i pro-
fessional per als alumnes de 4t 
d’ESO.
El programa s’ha creat en un 
entorn d’Open Innovation, on 
s’ha demanat assessorament a 
la consultoria AIM SOLO, es-
pecialistes en orientació.
El procés d’orientació inclou 
mètriques de creixement intel-
lectual on establir hipòtesis de 
notes futures per comparar-les 
amb les notes de tall. També 
un potentíssim 360º mitjan-
çant invitació, on s’extreu el 
perfil personal de l’alumne des 
de tots els seus rols. S’avaluarà 
també el talent amagat mitjan-
çant la intel·ligència intraper-
sonal, interpersonal o emoci-
onal, que mostra les fortaleses 
de l’alumne més enllà de les 
notes acadèmiques.
Els orientadors utilitzen les 
eines més avançades en cièn-
cia i tecnologia com algoris-
mes, big data o intel·ligència 
artificial.
L’objectiu que ens hem marcat 
és avançar-se cap a un futur 
que està per inventar, tal com 
diu l’estudi de la Universitat 
d’Oxford que pronostica que 
en les pròximes 2 dècades, el 
50% de l’ocupació total es per-
drà a causa de l’automatització 
i la computerització.
En el mateix sentit, el Phoenix 
Research Institute, en el seu 
informe “Future Work Skills 

2020”, identifica 10 blocs com-
petencials com la principal 
diferència competitiva de les 
persones i les claus per trobar 
una feina en el futur, amb as-
pectes com la intel·ligència so-
cial, el pensament adaptatiu, 
multi disciplina o la mentali-
tat de disseny.
I la formació superior o uni-
versitària actual no tindrà res 
a veure amb el que hi haurà 
d’aquí a uns anys, segons la 
UOC en el seu treball “Ima-
gine the university of the fu-
ture”.
Tot fa preveure que en aquest 
futur tecnològic que està per 
arribar, serà difícil competir 
en reptes matemàtics o idio-
mes amb la intel·ligència arti-
ficial.
Per tant, la clau del futur dels 
joves passarà per una orienta-
ció permanent a llarg termini, 
formació contínua i sobretot, 
entrenament en la millora 
personal.

Nou Projecte d’Orientació 
a 4t d’ESO – Intel·ligència 
artificial a l’Escola Pia
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Dins el projecte d’Escola Ver-
da també treballem el conei-
xement de les plantes i una 
bona alimentació. Amb els 

nens i les nenes de 1r de Pri-
mària hem plantat els enciams 
i els anem cuidant fins que els 
puguem collir i menjar.

L’hort del col.legi 
Monalco

Els nens de P-3 de l’Acadè-
mia hem experimentat amb 
els fruits de la tardor com 
la poma, la pera, els raïm, la 
magrana... A través de l’ob-
servació i els sentits hem 
descobert les seves propietats 
(dimensions, colors, i tacte). 
Ens ha sorprès que algunes 
tenien la pell molt fina i d’al-
tres molt gruixuda i rugosa. 
Unes pesaven molt i d’altres 
molt poc. Algunes tenien pi-
nyols a dins i d’altres no. Al-
gunes es podien xafar amb la 
mà i d’altres necessitàvem que 
les educadores ens les obris-
sin. Un cop tallades hem vist 
com tenien colors diferents, 
i olors variades. Al tastar-les 
les nostres reaccions han es-

tat molt diverses. Algunes ens 
han agradat a tots i d’altres 
només a uns quants. Ha estat 
una experiència d’estímuls, 

Fruits de la tardor  a l’Acadèmia 
Igualada

emocions i sensacions varia-
des que voldrem repetir amb 
les fruites de les altres estaci-
ons de l’any.

Dins de la nostra nova inno-
vadora pedagogia i comptant 
amb un gran equip, hem en-
grescat als nens i nenes pre-
sentant una nova unitat d’in-
dagació, dins de la qual es 
treballaran diferents aspectes 
metodològics.
Comencem amb moltes ga-
nes una gran aventura que es 
portarà a terme durant el pri-
mer  trimestre i aprofitant un 
dels espais més característics 
del nostre centre, “l’Atelier”.
Ens endinsem en la vida i 
obres d’Antoni Gaudí. Co-
mencem preparant un mural 
molt especial, on els infants 
han treballat de valent. L’ob-
jectiu del nostre treball és que 

els nens i nenes aprenguin a 
expressar-se mitjançant les 
seves creacions artístiques. 
Gaudí es fa molt present en 
una gran ciutat tan propera 
com és Barcelona i els petits 
tenen l’oportunitat de viure 
l’arquitectura d’una manera 
molt creativa. 
Amb aquesta unitat d’indaga-
ció, els alumnes aprenen que 
Gaudí va ser un arquitecte 
que, entre altres caracterís-
tiques, va omplir la ciutat de 
colors i va revolucionar la tèc-
nica dels mosaics amb el seu 
característic trencadís. Amb 
una dedicació i una laboriosi-
tat admirable, les seves obres 
són apreciades i conegudes a 

Els alumnes d’infantil de la Institució 
Igualada comencen el curs!

tot el món. 
Poder contrastar, investigar 
i descriure les seves merave-
lloses creacions, sempre des 
de la metodologia Vess, farà 
que els petits siguin capaços 
de treure les seves pròpies 
conclusions, traslladar els 
aprenentatges al seu entorn 
proper, compartir experièn-
cies amb els seus companys i 
gaudir d’un aprenentatge del 
tot significatiu. 
Finalment, es tracta també 
d’inculcar als alumnes valors 
que s’identifiquen amb les 
obres i la vida de Gaudí: amor 
per la feina ben feta, constàn-
cia, esforç i ganes de fer coses 
grans.

Aquesta setmana ha estat un 
plaer escoltar a les classes 
d’anglès d’ESO i batxillerat 
les presentacions o xerrades 
que ens han fet els nostres 
auxiliars d’anglès Rob i  Niels. 
Ens han donat explicacions 
sobre el seu propi país, cultu-
ra i costums. Hem vist fotos i 
vídeos i sobretot hem tingut 
l’oportunitat de millorar la 
destresa de comprensió oral 
dels nostres alumnes. Aques-
tes activitats enriqueixen 
molt la matèria de llengua 
anglesa.

En Rob, la Mailys i el Neils  
són els auxiliars d’enguany, 
van arribar el dia 29 de se-
tembre. Estaran amb nosal-
tres durant tot aquest curs. 
En Rob és internacional, ha 
nascut a Sud Àfrica però ha 
voltat per Austràlia, Alema-
nya i té família i nacionalitat 
Suïssa!  La Mailys és del país 
basc francès  i en Niels an-
glès. Tots tres ens ajudaran 
a estimular l’aprenentatge de 
llengües (anglès i francès)  i 
el coneixement d’altres cultu-
res i altres formes d’entendre 

Presentacions orals dels Auxiliars de 
Conversa a l’Escola Pia

el món. Estaran en contacte 
constant amb els alumnes de 
secundària i batxillerat i en 
Neil també donarà un cop de 
mà a primària.

La setmana passada els alum-
nes de 1er de batxillerat de 
l’Acadèmia Igualada van as-
sistir a una xerrada sobre 
la importància del procés 
d’estudiar, i els hàbits i cos-
tums que han d’adquirir com 
alumnat per millorar el seu 
rendiment. L’esforç i la mo-
tivació; la importància de la 
planificació i l’estudi a casa; la 

relaxació davant els exàmens 
han estat part del contingut 
de la xerrada. L’objectiu era 
capacitar a l’alumne d’habi-
litats i recursos per a l’estudi 
així com conscienciar sobre 
la importància d’una bona 
metodologia d’estudi i sensi-
bilitzar-los sobre els beneficis 
d’un procés d’estudi al llarg 
del curs escolar.

Tècniques d’estudi a 1r de 
Batxillerat de  l’Acadèmia 
Igualada

Els Pollets i els Esquirols van  
fer una “miniexcursió” al jar-
dí de l’escola.
Vam experimentar amb les 
fulles de la tardor que han 
caigut dels arbres, les hem fet 
volar i les hem trepitjat. Hem 
observat el castanyer de l’es-
cola i les castanyes que n’han 
caigut.
Va ser un gran dia!

Tardor a la Llar del 
Monalco
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El comerç de la Torre de 
Claramunt, amb el su-
port de l’Ajuntament de 

la Torre de Claramunt, orga-
nitza un sorteig de 10 entrades 
dobles per a una visita guiada 
al Castell de la Torre el dia 1 
de desembre entre totes les 
persones que omplin i diposi-
tin les butlletes de participació 
en els punts de recollida. D’al-
tra banda, entre totes les per-
sones afortunades també se 
sortejaran el mateix dia de la 
visita, lots de productes cedits 
pels establiments participants.
Així, totes les compres realit-
zades entre el 2 i el 22 de no-
vembre superiors a 5€ rebran 
una butlleta de participació 
al sorteig de les entrades al 
castell i la possibilitat també 
de guanyar productes dels co-
merços locals. Els comerços 
participants són: Farmàcia 
Gemma Cordomí, Materials 
Magriñà, Ca la Pilar, Fleca 
l’Espiga 2, Forn Cafeteria 3x3, 
Materials Pardo, Perruqueria 
el Mirall, Supermercat Bodega 
Anna, Aquí Mismo Aquí Ma-
teix, Infomovil Salva, Cal Vi-
laseca, Super de Pinedes, Flox 

Jardineria i Forn Pastisseria 
La Torre.
El resultat del sorteig es co-
municarà de manera personal 
als guanyadors/es mitjançant 
correu electrònic o al telè-
fon que consti a la butlleta. 
Els guanyadors/es del sorteig 
s’hauran de presentar al Cas-
tell el dia 1 de desembre a les 
11:00h i s’hauran d’identificar 
mitjançant un document ofi-
cial. El premi és personal i in-
transferible i no pot ser canvi-

at per diners en efectiu ni per 
cap altra cosa.  
Aquesta iniciativa està orga-
nitzada per l’Ajuntament de 
La Torre i l’associació La Torre 
Comerç, amb la col·labora-
ció del Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Diputació de Bar-
celona.  La voluntat de la cam-
panya és incentivar la com-
pra de proximitat per tal de 
promoure l’economia local i 
conscienciar a la població dels 
beneficis de comprar al poble. 

La Torre sorteja entrades al Castell per 
incentivar la compra al comerç local 

PIERA / LA VEU 

Nou cicle “Assaig de 
cuines. Reflexions, 
estudis i curiositats 

al voltant de la gastronomia
Els dimecres de novembre la 
biblioteca de Piera enceta el 
2n cicle de converses “Assaig 
de...” que enguany dedica al 
món de la gastronomia
En el marc de la programació 
d’activitats culturals que la 
Biblioteca de Piera ofereix als 
seus lectors i vilatans, el di-
mecres 7 de novembre inau-
gura el 2n cicle de converses 
“Assaig de...” que aquest 2018 
dedica a la gastronomia. Sota 
el títol “Assaig de cuines” el 
cicle, que es durà a terme tots 
els dimecres de novembre a 
les 19h, fomenta la participa-
ció dels assistents a partir del 
diàleg que s’estableix entre 
el professional convidat i el 
moderador amb el propòsit 
d’esdevenir partícips i crítics 
d’aquest món que està tan de 
moda, el de la cuina. 
El cartell s’estrena aquest 
proper dimecres 7 amb la 
Mercè Civera, investigadora 
del grup de recerca Cuina i 
Gastronomia, qui ens par-
larà de la tradició gastronò-
mica. Amb ella explorarem 
com sorgeix el concepte de 
cuina, la seva relació amb la 
gastronomia i els patrimo-
nis alimentaris i com han 
evolucionat i adquirit noves 
dimensions al llarg de la his-
tòria en la marc de la cuina 
mediterrània. 
El dimecres 14 de novembre 
la seguirà en Pep Nogué, di-
rector de “La Fonda” de Ca-
talunya Ràdio qui ens parlarà 
del protagonisme que darre-

rament està prenent el món 
de la cuina i la gastronomia; 
la Neus Elcacho, analitzarà el 
21 de novembre, la cuina de 
les emocions; i finalment, el 
dimecres 28 en Raúl Gil (di-
rector del programa de xef 
d’alta cuina que s’imparteix 
al Culinary Institut of Barce-
lona) farà un repàs a les di-
ferents cuines del món i ens 
aproparà a conèixer què men-
gen i com mengen en altres 
indrets del planeta. 
Les converses són conduïdes i 
moderades pel Jordi Parceri-
sas per a motivar la participa-
ció del públic, qui ha d’esde-
venir part protagonista amb 
les seves reflexions i mirada 
crítica. 
Totes les conferències són 
gratuïtes i de participació 
lliure. 

Contes per nadons a 
la biblioteca
Dimecres 7 a les 17.30h a la 
biblioteca de Piera hi ha pro-
gramada una hora del conte 
per a nadons d’1 a 3 anys. 
Explicat per la Sandra Ros-
si, A dormir Marina... és el 
títol d’aquest sessió familiar 
que cerca iniciar l’infant en 
el món de la narració oral 
a partir de petites històries 
molt visuals i dinàmiques on 
es descobreixen sons, parau-
les i les primeres emocions. 
Tot això amb un fil conduc-
tor, la Marina, que juga al 
jardí. Però... comença a fer-
se fosc i és hora d’anar a dor-
mir! I la Marina no ho vol de 
cap de les maneres. Per què 
ha d’anar a dormir si les jo-
guines volen jugar amb ella? 
Però, les joguines, estan en-
cara despertes? 

Properes activitats de la 
Biblioteca de Piera

ANOIA / LA VEU 

El proper 3 de novembre, el 
portaveu d’ERC al Congrés 
dels Diputats oferirà un doble 
acte a la comarca de l’Anoia; 
Tardà serà al matí de dissab-
te, a partir de les 12:30h, a la 
Plaça de l’Església de Vallbo-

na d’Anoia, en la presentació 
de la nova secció local d’ERC 
del municipi. El republicà es-
tarà acompanyat per la també 
diputada anoienca al Congrés, 
Carolina Telechea. 
L’acte es clourà amb un pi-
ca-pica obert a tothom i un 
dinar posterior, amb reserva 

Joan Tardà, a Vallbona d’Anoia i Carme
prèvia, amb la presència dels 
dos diputats republicans. 
La presència de Tardà a la co-
marca seguirà a la tarda, amb 
un acte al Casal de Carme, a 
les 18:30h, també acompa-
nyat per Telechea. Ambdós 
actes a la comarca són oberts 
a tothom. 

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

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que en data 30 d’octubre de 2018, el Ple municipal ha aprovat 
inicialment el projecte bàsic i executiu d’obres ordinàries de reurbanització de la plaça d’Espanya, 
redactat per l’arquitecte Gemma Vidal Carner, de la companyia Binari Arquitectes, SLP.

El projecte esmentat se sotmet informació pública per un termini de trenta dies, a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes 
que els interessats puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament 
d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer 
les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte d’obres ordinàries  i 
l’estudi  bàsic de seguretat i salut, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou 
acord.

Igualada, 31 d’octubre de 2018
L’alcalde 
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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CALAF / LA VEU 

Calaf continua comme-
morant el centenari 
del naixement de l’es-

criptor Manuel de Pedrolo 
amb activitats ben variades i 
per a totes les edats fins a fi-
nals d’any. La programació 
vol enaltir la seva figura i es-
pecialment, donar a conèixer 
i elogiar la seva tasca d’escrip-
tor de ciència-ficció.
Dimecres el Casal de Calaf 
acollia la sessió de cinefòrum 
amb la projecció de la pel·lí-
cula Segon origen, dirigida 
per Bigas Luna i Carles Porta, 
basada en la novel·la de cièn-
cia-ficció, romàntica i d’aven-
tures d’en Manuel de Pedrolo 
Mecanoscrit del segon origen.
Del 5 al 15 de novembre la 
Biblioteca Municipal acollirà 
una exposició itinerant i gra-
tuïta sobre l’univers de l’es-
criptor, “Pedrolo, més enllà 
dels límits”.
D’altra banda, la Biblioteca 
Municipal també acollirà dos 
actes més. En el marc de la 
trobada del club de lectura de 
Calaf, dimecres 7 de novem-

bre a les 19 h es comentarà la 
lectura de Joc Brut, un llibre 
que permetrà descobrir el 
dramaturg, el narrador, el po-
eta i, alhora, la persona com-
promesa, creativa i intensa 
que era Manuel de Pedrolo.
El divendres 9 de novembre, 
a les 19.30 hores el profes-
sor i escriptor manresà Lluís 
Calderer oferirà conferència 
“L’Univers Manuel de Pedro-
lo”.

Activitats per al jovent
Els nois i noies de l’Institut 
Alexandre de Riquer podran 
conèixer la figura d’en Pedro-
lo a través del concurs de di-
buix anual, vinculat al conta 
contes del 26 de desembre. 
Enguany, la il·lustració haurà 
d’estar inspirada en la figura 
d’en Manuel de Pedrolo.

Any Manuel de Pedrolo a 
Calaf
Al llarg de l’any 2018, Calaf, 
ha realitzat diversos actes que 
han inclòs accions o s’han 
vinculat a la figura d’en Pe-
drolo: el concurs de cartells 
de Festa Major, la lectura de 
relats i sorteig d’una il·lustra-
ció al “Tasta la Plaça!!!”, el text 
del dictat català a Sant Jordi, 
un premi especial Manuel de 
Pedrolo als Jocs Florals, una 
caminada popular a l’Aranyó 
i Concabella, entre ‘altres. 
L’Ajuntament de Calaf amb la 
col·laboració de diverses enti-
tats locals i una comissió, s’ha 
sumat a aquesta celebració, 
promoguda pel Departament 
de Cultura de la Generalitat, 
la Institució de les Lletres Ca-
talanes i la Fundació Pedrolo 
– Espai Pedrolo

Calaf amplia els actes 
de l’Any Pedrolo amb 
activitats per tota la família

CALAF / LA VEU 

El passat dissabte el Ca-
sal de Calaf va acollir 
una xerrada sobre men-

jadors escolars ecològics i de 
proximitat. El públic assistent 
va poder escoltar l’experiència 
dels membres de la coopera-
tiva Doble Via, Gabor Smit i 
David Martínez, una coope-
rativa que gestiona diferents 
menjadors escolars amb uns 
criteris ecològics i de compra 
de productes de proximitat i 
del tècnic de l’Ajuntament de 
Navàs, Jordi Almiñana.
Gabor Smit va començar do-
nant una visió panoràmica 
sobre l’estat dels menjadors 
escolars a Catalunya, un ser-
vei que afirma “corre el perill 
de caure en mans de grans 
empreses que es mouen per 
uns criteris que no afavorei-
xen l’alimentació saludable i el 
desenvolupament territorial”, 
en aquest sentit va denunciar 
l’excés d’utilització d’aliments 
de poca qualitat i congelats en 
els menús dels centres educa-
tius. Per altra banda va apun-

tar a la necessitat d’introduir 
els aliments de temporada 
als menús per tal de reduir la 
seva petjada ecològica. Alho-
ra va explicar el seu model a 
l’hora de realitzar les compres 
als productors, en el que s’esta-
bleix una relació de proximi-
tat i confiança que dóna com 
a resultats unes relacions eco-
nòmiques més justes per totes 
les parts que acaba repercutint 
favorablement en l’economia 
del territori.
David Martínez va posar 
l’èmfasi en els beneficis que 
comporta la gestió coopera-
tiva dels menjadors escolars, 
aconseguir l’apoderament i la 
implicació de cuineres i moni-
tores en el funcionament del 
menjador escolar va afirmar 
“ajuda que aquest sigui un es-
pai educatiu i pedagògic més”. 
Va destacar la importància 
que poden tenir les hores de 
menjador escolar i va recordar 
que “ocupen gairebé un terç 
del temps que els nens i nenes 
passen a l’escola”.
En la seva exposició va deta-
llar algunes eines que els han 

Calaf acull experiències sobre nous 
models de menjadors escolars 
ecològics i de proximitat

ajudat a implicar els diferents 
agents que participen d’un 
menjador escolar. També va 
afirmar que és necessari que 
els nens i nenes s’impliquin en 
el menjador escolar per tal de 
millorar el seu funcionament 
i la seva capacitat educativa. 
Per altra banda Martínez es 
va mostrar molt crític amb 
la jerarquització en la presa 
de decisions que hi ha dins 
d’aquests serveis.
Per últim el tècnic de sobi-
rania alimentària de l’Ajun-
tament de Navàs, Jordi Al-
miñana, va explicar quines 
accions s’han emprès des del 
programa Navàs SA que im-
pulsa l’Ajuntament d’aquest 
municipi, un programa que 
busca dinamitzar i difondre el 
sector agroecològic del muni-
cipi. Entre les accions empre-
ses, va centrar la seva atenció 
en les facilitats i dificultats que 
van trobar a l’intentar intro-
duir els menjadors ecològics i 
de proximitat als centres edu-
catius del municipi. Posterior-
ment, en el torn de preguntes, 
es va poder establir un diàleg 
amb molta participació en-
tre el públic i els ponents on 
es va posar sobre la taula els 
beneficis que podria compor-
tar introduir aquest model de 
menjadors escolars als centres 
de l’Alta Segarra.
La xerrada va ser promo-
guda per l’Ajuntament de 
Calaf i la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra, amb els ser-
veis tècnics de l’Arada, el 
suport de l’Ateneu Coope-
ratiu de la Catalunya Cen-
tral i finançada per la Dipu-
tació de Barcelona.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA BH ENDURO LYNX

75€ al mes 
alumini 

125€ al mes 
carboni

en 24 quotes
 sense interessos.
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MONTBUI / LA VEU 

La jove gimnasta Clau-
dia Garcia, el futbo-
lista Carles Simón i el 

jove jugador d’esquaix Nac-
ho Fajardo van ser escollits 
el passat dissabte com a mi-
llors esportistes de Montbui 
d’aquesta darrera temporada. 
La proclamació es va realitzar 
en el marc de Gala de l’Es-
port, celebrada a la Sala Au-
ditori de Mont-Àgora.   
La gala d’enguany va ser es-
pectacular, amb 420 perso-
nes omplint la sala. Sota la 
presentació de la periodista 
montbuienca Sandra Román, 
va incloure la projecció de 
tres vídeos, en els quals es re-
passaven els 30 anys consecu-
tius de reconeixement als es-
portistes de Montbui, també 
es repassava l’evolució en ins-
tal·lacions del municipi amb 
un vídeo aeri i de la mateixa 
manera es recollien imatges 
dels guanyadors d’anteriors 
gales. 
L’acte va començar amb el re-
coneixement als finalistes es-
colars, que van ser en aquesta 
ocasió Jana Sabaté i Eira Ca-
ballé (AMPA Escola Antoni 
Gaudí), Jana Pérez i Lucía Ro-
dríguez (AMPA Escola García 
Lorca), Montserrat Fajardo i 
Nil Santacana (AMPA Escola 
Montbou) i Claudia García 
(AMPA INS Montbui). 
A continuació es va fer el lliu-
rament de les distincions al 
finalistes que competeixen en 
entitats forànies, i que van l’at-
leta de curses de muntanya del 
CAI Sheila Avilés; el llançador 
màster Josep Maria Lagunas 
(Club Atlètic Igualada), el ne-
dador júnior del Club Natació 
Igualada Àlex Varea, el cam-
pió d’Espanya sots15 d’esquaix 
Nacho Fajardo, el gimnasta 
del Club EGIBA Fidel Serra, la 
jugadora del primer equip del 
CF Igualada Anna Bernadí, 
el futbolista del CE Manresa 
Bernat Benito i el jove campió 
de Taijitsu Gerard Contreras 
(Budokan Vilanova). 
Tot seguit es va fer el reconei-
xement als esportistes d’enti-
tats locals. Així, els finalistes 
de les entitats de Montbui 
van ser Javier Pérez i Manuel 
Del Moral (Club Futbol Sala 
Montbui); Carles Simón i Ge-
rard Manga (UD San Mauro); 
Paula Espinalt i Nel Ferrer 
(Club Tennis Montbui); José 
Ortego (Club Tennis Taula 

Montbui); Eriza Zoe Domene 
i Anna Espinar (Club Hand-
bol Montbui); Josep Pons 
(Club Escacs Montbui); Mar-
tina Ting Gras i Gisela Fontal-
ba (Club Esportiu Montbui); 
Arnau Segura i Iveth López 
(Hoquei Club Montbui); José 
Antonio Muñoz i Vicente 
López (Club Petanca Mont-
bui); Luis Luque Rodríguez 
(Club Agility Rivalcan) i tam-
bé van ser finalistes Lluc Mi-
quel Sáez i Genís Forns (Moto 
Club Montbui). 
I tot seguit es van lliurar dife-
rents mencions especials: una 
menció especial al mèrit es-
portiu a l’equip aleví mixte del 
Club Handbol Montbui, que 
es va proclamar campió de la 
Lliga del Baix Llobregat, des-
prés de completar una mag-
nífica competició. A continu-
ació, l’equip sènior del Club 
Handbol Montbui va rebre 
una menció per haver estat fi-
nalista de la Copa Catalana sè-
nior. Tammateix, es va lliurar 
una menció especial al mèrit 
esportiu a l’equip amateur de 
la Unión Deportiva San Mau-
ro, que va ser campió de lliga 
del grup dotzè de la Tercera 
Catalana. 
També es va fer el lliurament 
d’una menció especial a l’equip 

benjamí “B” de la Unión De-
portiva San Mauro. Aquest 
conjunt va assolir l’ascens des 
des la Tercera i fins a la Segona 
Catalana.
Es va lliurar una menció espe-
cial per ascens de categoria a 
l’equip sènior “B” del Futbol 
Sala Montbui. Tot seguit, es 
va lliurar una menció especial 
per haver pujat de categoria a 
l’equip juvenil del Futbol Sala 
Montbui, que va assolir l’as-
cens a Primera Catalana I des-
prés es va reconèixer a l’equip 
aleví del Futbol Sala Montbui, 
que es va proclamar campió 
de lliga de Tercera Catalana, 
assolint l’ascens a Segona Ca-
talana.
Tammateix es va lliurar una 
menció especial a l’equip in-
fantil de futbol sala de l’AMPA 
Institut Montbui. I també es 
va premiar a l’equip aleví de 
l’AMPA Escola García Lorca. 
La següent menció va ser per 
a la delegació anoienca de la 
Federació Catalana de Futbol 
per l’organització a Montbui 
el passat 12 de juny de la “Nit 
dels Campions” del futbol 
anoienc. Van recollir el trofeu 
el directiu de la Federació Ca-
talana de Futbol Jaume Plaza i 
el Delegat Comarcal de la FCF 
Francesc Borrega.

Tot seguit es va lliurar una 
menció especial al Club Es-
portiu Montbui, en reconei-
xement de la promoció de 
l’esport femení i per l’organit-
zació de la Gimnastrada.
La següent menció especial 
va ser en reconeixement a la 
pràctica múltiple de diferents 
activitats esportives. Per aquest 
motiu es va lliurar una menció 
especial a l’equip aleví femení 
de l’AMPA García Lorca.
La menció a la millor activitat 
esportiva de caire internacio-
nal que s’organitza al municipi 
va ser per al setè Obert In-
ternacional de Tennis Arcadi 
Manchón.
Menció a la millor activitat 
d’esports de motor organitza-
da al municipi, i que és per a 
Moto Club Igualada, que va 
dur a terme de forma exitosa 
l’Enduro de l’Anoia. Van re-
collir i agrair el trofeu Enric 
Ruiz, president del club i Jordi 
Bòria, responsable de la prova.
Tot seguit es va lliurar una 
menció especial en reconei-
xement al 20è aniversari de 
l’Hoquei Club Montbui. 
I, a continuació, es va lliurar 
una menció en reconeixement 
a la millor activitat social. 
Aquesta menció va ser per al 
Club Petanca Montbui, pel 

seu Campionat Social.
I també es va reconèixer amb 
una menció especial a l’àrbi-
tre montbuienc de futbol sala 
Bernardo Simón. 
La menció especial al millor 
àrbitre d’elit va ser per a a Ru-
bén Ávalos Barrera, àrbitre 
anoienc de Segona Divisió.
I la darrera menció especial 
va ser a la ciclista anoienca de 
l’equip Movistar Lorena Lla-
mas, millor esportista femeni-
na, comarcal, en l’esport d’èlit.
Un dels moments més emoci-
onants de la gala va ser l’ho-
menatge a títol pòstum es va 
retre en record a Ciriac Gra-
dos Alamillo, qui fou presi-
dent i alma-màter del Moto 
Club Montbui, i que ens va 
deixar de forma sobtada a fi-
nals de l’any passat. L’alcalde 
Teo Romero va lliurar la men-
ció a la vídua i fills de’n Ciriac, 
persona clau en la promoció 
de l’esport del trial a Montbui. 
Després que es fes públic el 
veredicte del jurat, i per clou-
re l’acte protocol·lari, l’Alcalde 
Teo Romero va adreçar-se als 
assistents recordant “la gran 
tasca que realitzeu les perso-
nes i entitats que treballeu al 
nostre municipi, apostant per 
l’educació en valors a través de 
l’esport”.  

Claudia García, Carles Simón i Nacho Fajardo, grans 
triomfadors de la gala de l’esport de Montbui 

Guanyadors de la Festa de l’Esport Finalistes de les entitats

Homenatge a Ciríac GradosFinalistes escolars



Albert Moreno, bronze a l’Europeu de mitja distància de triatló
TRIATLÓ / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va rea-
litzar els campionats 

d’Europa de Mitja Distància 
de triatló i el triatleta igualadí 
Albert Moreno va aconseguir 
un excel·lent resultat, quedant 
tercer i emportant-se la meda-
lla de bronze. La prova, que es 
va disputar a Eivissa, va estar 
molt condicionada per la plu-
ja, tant que la sortida es va ha-
ver de retardar una hora i mit-
ja i es va haver d’anul·lar una 
volta al circuit de bicicleta.
El podi, a més, va arribar 
després d’una espectacular 
remuntada en el tram de cur-
sa a peu, ja que Moreno es 
trobava a 4 minuts del podi 
un cop acabat el tram de ci-
clisme. Però no només va re-
muntar-los fins a quedar ter-
cer, sinó que va estar a punt 
d’avançar el segon classificat, 
el danès Miki Taagholt, que-
dant a només 9 segons de la 
plata. La medalla d’or la va 

aconseguir l’italià Giulio Mo-
linari amb 2h 51’ 35”.
Ara l’Albert es prendrà un 
temps de descans per enfocar 
amb moltes forces el 2019 on 
espera, com a mínim, tenir 

una temporada amb tants èxits 
com la que ha estat aquesta de 
2018.

Anna Noguera, a tocar del podi
Poc va faltar perquè hi ha-

gués doble podi igualadí en 
aquest europeus de triatló, ja 
que Anna Noguera es va clas-
sificar en 4a posició d’aquesta 
prova. L’anoienca va acusar el 
fred en diversos trams de la 

prova, però a través d’Insta-
gram es mostrava “motivada 
per seguir treballant, aprenent 
i creixent”. Noguera també 
tancava la temporada amb la 
disputa d’aquest europeu.

HOQUEI / LA VEU 

L’equip arlequinat suma 
de tres en tres quan 
juga com a local i en-

cara no coneix la derrota al 
seu pavelló. Dissabte passat 
va sumar una nova victòria, 
la quarta consecutiva a casa, 
contra el Lloret, amb remun-
tada inclosa. Els de la Selva es 
van avançar primer i al mi-
nut vuit guanyaven per 0-2, 
amb gols de Moisés Aguirre 
i David Plaza. Tot i el cop, 
els homes de Ferran López 
van saber gestionar el partit 
i amb el domini del partit i 
un gran exercici de superació, 
van aconseguir signar el 4 a 2, 
amb gols de Baliu, Bars, Mén-
dez i Oriol Vives.
Els primers compassos del 
partit van ser dels visitants, 
que es van avançar per parti-
da doble. Aguirre va obrir la 
llauna amb un gol molt ma-

tiner al minut dos, desviant 
un xut llunyà de David Plaza, 
que precisament va ser l’autor 
del segon gol en un contraa-
tac. L’Igualada però, està de-
mostrant un rigor defensiu 
excel·lent; amb 12 gols encai-
xats en sis partit. Només el 
FC Barcelona, amb 11, el su-
pera com a equip amb menys 
dianes en contra.
Amb el 0 a 2, el partit es va 
posar de cara pel Lloret, que 
podria haver alentit el ritme 
del matx amb possessions 
llargues i un joc defensiu, 
però l’Igualada ho va contra-
restar mb un joc ràpid i in-
tens, a base de contraatacs i 
xuts a porteria. La recompen-
sa no va arribar fins al minut 
16, amb un contraatac que va 
crear Jordi Méndez després 
de robar la bola i va finalitzar 
ell mateix amb una pilota al 
primer pal rasa, que va supe-
rar a Serra. Amb l’1 a 2 es va 

arribar al descans.
A la segona meitat, el par-
tit va ser completament de 
l’Igualada. El capità Ton Ba-
liu va empatar al minut 27 
de penal. El porter titular del 
Lloret, Serra, va veure la tar-
geta blava, però els visitants 

van gestionar bé la situa-
ció, a pesar de les múltiples 
ocasions igualadines. No va 
ser fins a falta de 7 minuts 
del final que Roger Bars va 
aconseguir avançar els arle-
quinats desviant una assis-
tència. I només tres minuts 

més tard, Oriol  Vives va sen-
tenciar amb una canonada a 
l’escaire, que significava el 4 
a 2 definitiu.
Amb 12 punts al sac, 9 d’ells 
aconseguits a casa, l’Igualada 
Rigat finalitza la jornada a la 
zona alta de la classificació. 

L’Igualada Rigat es manté invicte a Les Comes amb 
una gran remuntada (4-2)

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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BÀSQUET / LA VEU 

L’equip sènior femení 
del VdC Bàsquet Club 
Endavant continua 

la seva bona ratxa després 
de la derrota de la primera 
jornada, encadenant la ter-
cera victòria consecutiva, 
aquesta vegada a domicili a 
la pista del C. B. Artés per 
43 a 53.
Partit molt seriós de les no-
ies. De sortida van agafar 
una desena de punts d’avan-
tatge, que van saber mante-
nir al llarg del partit, amb un 

joc coral, sense donar opci-
ons a les jugadores locals.
Només a l’últim quart les 
rivals es van apropar a 4 
punts, 41-45, però aquí va 
sortit l’esperit guanyador i 
amb un parcial de 0-7 van 
tancar el partit.
Van jugar Marina Espejo (6), 
Clara Bargalló (13), Clàudia 
Miramunt (7), Èlia Díez (9), 
Arian Vidal (2), Clara Roca 
(1), Núria Torrens (8), Mar-
ta Gou (4) i Marta Lladó (3). 
Entrenador Sergi García.
Parcials, 9-20, 11-10, 10-7 i 
13-16.

Segueix la ratxa de 
victòries del VdC 
Bàsquet Endavant PERE SANTANO / LA VEU 

Final a la ratxa de cinc victò-
ries consecutives del CF Igua-
lada. Els blaus aconseguien 
empatar per partida doble un 
partit que s’havia posat costa 
amunt contra el Mollerussa, 
l’equip referència de la cate-
goria fins al moment.
Els visitants no coneixien la 
derrota i s’havien mostrat 
molt sòlids durant tot l’inici 
de temporada. A la vegada, 
els de Moha venien amb la 
moral ben alta, acumulant 
cinc victòries consecutives. 
Es preveia un partidàs a Les 
Comes.
No obstant, el començament 
de l’enfrontament va ser el 
menys esperat. Pilota pen-
jada dels lleidatans, que els 
blaus no van saber treure i els 
visitants s’avançaven al mar-
cador. Els igualadins havien 
de reaccionar. I ho van fer de 
la manera que tenen acostu-

mada a l’afició de Les Comes, 
amb un joc de toc i velocitat.
L’equip va tenir calma i tran-
quil·litat, generant ocasions, 
fins que al minut 7, Llobet va 
ser objecte d’un penal que ell 
mateix va materialitzar. Amb 
l’empat el partit es va tornar 
molt més intens, amb un rival 
molt directe i vertical.
Tot i així, quan semblava que 
el partit estava més calmat, al 
minut 20, un xut des de fora 
l’àrea del Mollerussa va tornar 
a posar el partit a contracor-
rent. Va ser el pitjor moment 
dels blaus, que van veure com 
el líder tenia constants oca-
sions que la defensa local va 
solventar ‘in extremis’ i es 
podiar arribar al descans amb 
derrota per la mínima.
A la represa, es va veure un 
Mollerussa molt replegat a 
camp propi, que buscava de-
fensar l’avantatge i esperava 
agafar al contraatac a la de-
fensa local. Es va veure un joc 

molt travat on costava molt 
generar ocasions.
Quan semblava que seria di-
fícil trencar el mur del Mo-
llerussa, Llobet amb una 
magnífica rematada acrobàti-
ca al minut 70, anivellava de 
nou el marcador.
Els locals es van créixer i amb 
un joc trenat van aconseguir 
dominar el ‘tempo’ del partit. 
L’Igualada va disposar d’arri-
bades per aconseguir la victò-
ria, però a les acaballes, amb 
un descontrolat joc, tots dos 
conjunts van tenir opcions 
d’emportar-se el punts.
Al final, repartiment de 
punts i segueix la dinàmica 
positiva dels blaus, que ja 
acumulen sis partits sense 
conèixer la derrota. Els de 
Moha escalen fins a la terce-
ra posició de la classificació 
amb 18 punts. Demà dissab-
te, l’equip es desplaça a Ter-
ra Ferma per jugar davant el 
Lleida B, a les 16:00.

Empat per seguir sumant del 
CF Igualada

PERE SANTANO / LA VEU 

El CF Igualada femení va per-
dre (4-1) el passat cap de set-
mana davant d’un dels equips 
capdavanters de la lliga, el FC 
Barcelona B, i segueixen amb 
cinc punts. I l’inici del partit 
va ser el pitjor possible, quan al 
primer minut de joc, les blau-
grana es van avançar al mar-
cador amb un gran xut que va 
entrar per l’escaire.
L’escenari canviava totalment. 
No obstant, l’equip va seguir 
amb l’idea que es tenia, alter-
nant el replegament amb pe-
tites pressions. Tot i això, al 
minut 15, les anoienques van 
encaixar el segon, que va fer 
molt mal.
A les acaballes de la primera 
part, les blaves van intentar 
avançar línies, per intentar ge-

nerar més perill a la porteria ri-
val, provocant que Laura Mar-
cet pogués reduir distàncies 
amb un xut des de la frontal de 
l’àrea, col·locant la pilota lluny 
de l’abast de la portera local. Al 
descans s’arribava amb un par-
tit molt obert.
A la represa, les de Jordi Tor-
res van seguir amb la mateixa 
tònica, buscant que la dinà-
mica fos positiva. Malaurada-
ment, al minut 55, el Barça va 
marcar el tercer gol, deixant 
molt poques aspiracions a les 
visitants. Tot i l’ensopegada 
del gol, l’equip va seguir com-
petint fins al final, quan es va 
encaixar el quart i definitiu 
gol.
Moment de passar pàgina, per 
afrontar la setmana vinent un 
també difícil enfrontament da-
vant el Seagull, a Les Comes.

El CF Igualada femení 
perd però competeix 
contra el Barça B

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
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HOQUEI / LA VEU 

E l Nacional Catalana 
de l’Igualada Feme-
ní HCP va guanyar a 

un perillós CH Mataró per 
mantenir-se al capdamunt 
de la taula.
Maria Fernández “Pulgui” 
i l’equip sabien que el Ma-
taró, tot i la seva enganyosa 
classificació, competiria fins 
l’últim minut per esgarrapar 
punts de Les Comes. I així va 
ser, però aquest cop els punts 
es quedarien a casa.
En una primera part molt 
igualada les alternatives per 
a ambdós equips serien des-
fetes per les porteres en bo-
nes intervencions. Però les 
visitants s’acabarien avan-
çant a quatre minuts del des-
cans gràcies a un xut exterior 
tocat per una jugadora ma-
taronina que descol·locava a 
la portera Cristina Riba. Tan 
igualat era el partit que ales-

hores eren les igualadines les 
que empataven dos minuts 
després amb un gol de la 
Marta Soler per tornar l’em-
pat al marcador abans del 
descans.
Les igualadines sortien amb 
una marxa més a la sego-
na part i creaven més perill. 
Al minut cinc però, l’àrbitre 
assenyalava penal en contra 
que desfeia la portera Cristi-
na Riba. Dos minuts després 
l’àrbitre mostrava blava a 
Carla Claramunt per una en-
ganxada involuntària de l’es-
tic. La falta directa la desfeia 
també  Cristina Riba empor-
tant-se els aplaudiments de 
l’afició igualadina.
A dos minuts del final del 
partit, el Mataró arribava a la 
desena falta, però les iguala-
dines no aconseguien trans-
formar la falta directa i po-
sava més emoció als darrers 
minuts.
Maria Fernández demanava 

el seu segon temps mort en 
el darrer minut. A la represa, 
i a vint-i-un segons del final 
del partit, Marta Soler torna-
va a marcar per donar la vic-
tòria a l’Igualada i quedar-se 
amb els tres punts.
Amb aquesta victòria, les 
igualadines tornen a empa-
tar a punts amb el CP Vila-
nova al capdamunt de la tau-
la, ja que les vilanovines no 
han jugat per ajornament del 
seu partit.
La propera jornada comen-
ça la segona volta d’aquesta 
primera fase i les igualadines 
rebran la visita d’un perillós 
CP Voltregà que, tot i estar a 
sis punts de les igualadines, 
sortiran per emportar-se els 
tres punts com ja ho van fer 
les igualadines en el primer 
partit de lliga a l’“Oliveras”. 
El matx es disputarà a Les 
Comes en un horari fora de 
l’habitual; serà diumenge a 
les 17:00 h.

Un gol a l’últim minut dona la victòria 
a l’Igualada Femení HCP

FUTBOL / LA VEU 

Gran partit dels blaus 
que van anar de 
menys a més vers un 

Olessa de Montserrat ben 
plantat al terreny de joc i vo-
luntariós en el joc, però es va 
topar amb un Igualada amb 
les idees clares. El numantí 
treball de l’equip va ennuegar 
als visitants, que no van veu-
re porta durant els noranta 
minuts de joc. De totes ma-
neres un altre partit s’hagués 
vist sense l’encert de Lele i 
l’espectacular cop de cap de 
Pep Padró a la sortida d’un 
córner que pràcticament va 
noquejar al rival ja al primer 

temps.
A la segona meitat, els mont-
serratins van anar per el par-
tit, però el bon treball de tot 
el conjunt blau va diluir les 
aspiracions visitants, que van 
veure un Igualada ben con-
nectat en totes les seves línies. 
Un contracop mortífer que a 
peus de Lele va donar la tran-
quil·litat d’assegurar els tres 
punts en joc, Per els de Xavi 
Moyes van jugar, Diego, Far-
ré, Calsina, Manel C., Pep, 
Vicens, Canals, Quim, Pau, 
Ivan, Massip, Solís, Alexis, 
Balcells, Costa, Lele, delegat 
Ramonet. La propera jornada 
els veterans visitaran el camp 
del Sant Climent.

Els veterans de 
l’Igualada es mostren 
molt superiors a l’Olesa

FUTBOL / LA VEU 

La setmana passada la 
igualadina Laura Mas 
Berenguer, jugadora 

del FC Barcelona, va estar 
convocada per la selecciona-
dora espanyola Sub-16, Toña 
Is, per participar en unes jor-
nades de treball a la Ciutat del 
Futbol Las Rozas (Madrid).
Amb només 14 anys, aquest 
ha estat el primer contacte 
de la Laura amb la Selecció 
Espanyola i la seva dinàmi-
ca. La temporada passada va 
formar part de l’equip de la 
Selecció Catalana sub16, que-
dant Campiones d’Espanya a 
Gandia (País Valencià), i al 

2016 de l’equip de la Selecció 
Catalana sub12.
Toña Is va citar un total de 24 
jugadores, entre elles només 

dues catalanes i de dos clubs 
diferents: la blaugrana Laura 
Mas i la blanc-i-blava Aina 
Pagespetit.

La igualadina Laura Mas, convocada 
amb la selecció espanyola sub-16

FUTBOL SALA / LA VEU 

El CFS Capellades es va 
imposar el cap de set-
mana passat al Bellver 

CE. Cal destacar l’absència de 
Cristian Arenas per unes mo-
lèsties en l’escalfament .
Sembla que aquest inici de 
temporada toca patir en els 
partits dels capelladins, que 
aquest dissabte van tornar a 
donar dues imatges diferents 
en cadascun dels dos perí-
odes davant un Bellver ple 

d’experiència i que va saber 
aprofitar els errors dels lo-
cals per anar gairebé sempre 
per davant en el marcador.  
Una 1ª part en la qual es va 
arribar amb un 1-1 al des-
cans. La segona meitat va 
estar marcada per un joc de 
vegades eixelebrat que feia 
moure el marcador constant-
ment fins a arribar al 4-4 on 
els locals van saber remuntar 
malgrat el protagonisme d’un 
col·legiat molest per les criti-
ques del públic.

Remuntada i victòria del 
CFS Capellades contra el 
Bellver
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

E l partit del sènior de 
l’HL Igualada disputat 
diumenge contra Asme 

Tucans de Barcelona va ser un 
matx on el sènior li costà arri-
bar  a porteria i on, l’Asme Tu-
cans, no desaprofità cap opció 
de marcar al porter igualadí.
Tot i això, els igualadins amb 
la seva força característica, i, 
sobretot, les ganes i l’empenta 
que sempre hi posen comen-
çaren a arribar jugades, gols i, 
sobretot, es sentiren més cò-
modes davant la pista minut 
rere minut. No obstant, la der-
rota (5-17) no va fer palessa la 
lluita constant per defensar la 
porteria i fer possible l’arriba-
da dels gols esperats. 
Porteria: Oriol Sánchez
Jugadors: Jaume Doncel, Nil 
Domènech, Albert Mudar-
ra. Edgar Mudarra, Albert 
Muntades, Adam Gràcia, 

Marc Cano

Per la seva banda, tant els 
l’equip benjamí com els 
pre-benjamins es van imposar 
de manera contundent al ma-
teix conjunt barceloní, mentre 
que els infantils van caure der-
rotats per només 2 gols, (4-6)

Igualada, seu de la Lliga Pla-
ta Nacional Sènior

Aquest proper cap de Set-
mana dies 3 i 4 de novembre 
es celebrarà al pavelló de les 
comes a Igualada la segona 
seu de la lliga Plata Nacio-
nal Senior de hoquei Línia. 
Serà un cap de setmana on 
es veurà el millor hoquei 
sènior en aquesta categoria 
i on l’Igualada té el repte de 
seguir augmentant el seu po-
sicionament i seguir lluitant 
per les millors places en la 
classificació.

Àmplia derrota de l’HL 
Igualada contra l’Asme 
Tucans de Barcelona

RUGBY / LA VEU 

E l dissabte a les 8 del 
vespre el femení de 
l’Anoia Rugby Club 

junt amb el Martorell, dis-
putava el seu tercer partit 
de lliga contra el Barça. Es 
presentava un partit sense 
dificultats, on les Hipofúri-

es volien provar noves po-
sicions i donar experiència 
a les jugadores més noves. 
El Barça es presentava amb 
poques jugadores i els 20 
primers minuts es van jugar 
amb 15 jugadores de l’equip 
local contra 13 del visitant; 
la resta del partit es va equi-
librar 12 contra 12 per acord 

entre els entrenadors. Tot i 
la superioritat numèrica, en 
els primers minuts, i tècni-
ca del conjunt de Marto-
rell-Anoia, les noies del Bar-
ça van jugar amb força tot el 
partit, posant les coses més 
complicades del què s’espe-
raven les Hipofúries. El re-
sultat final va ser de 58-0.

L’Anoia Rugby Club femení aplasta al 
Barça en un partit marcat per la pluja

Aquestes Festes 
regala la millor quali-
tat i originalitat amb 
productes selectius 
de la nostra terra i 

tradició
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HANDBOL / LA VEU 

Partit molt complicat 
pels igualadins, ja que 
el contrari, l’Handbol 

Pardinyes de Lleida, és un 
equip que aquesta tempo-
rada juga a primera divisió 
catalana, però que la tempo-
rada anterior jugava a Lliga 
Catalana, una lliga superi-
or de la qual va descendir i 
aquest any s’ha reforçat molt 
amb nous jugadors i amb la 
meta clara de tornar a pujar. 
Només començar el partit 
la superioritat del rival es 
va fer palesa i des de l’inici 
l’Handbol Pardinyes va anar 
sempre pel davant en el mar-
cador. Tot i això l’Igualada 
va plantar sempre cara i les 
diferències en el marcador 
van estar en els primers 30 

minuts entre 1 i 4 gols a favor 
dels lleidatans. Els igualadins 
van patir però van aguantar 
bé el joc agressiu i molt rà-
pid del Pardinyes, acabant 
aquest primer temps amb 
un 11 a 15 pels lleidatans. 
En començar la segona part 
l’Handbol Pardinyes va sor-
tir molt fort i els primers 
5 minuts el resultat parci-
al va ser de 12 a 18, sis gols 
de diferència, que a altres 
equips potser els hagués 
deixat vençuts, però l’Hand-
bol Igualada va continuar 
lluitant i recuperant-se en 
el marcador i al minut 10 
de la segona part el resul-
tat era de 17 a 21, havien 
recuperat 2 gols de diferèn-
cia i el Pardinyes és posaba 
nerviós perquè no hi havia 
manera de deixar enrere els 

igualadins. Van haver de 
forçar la màquina a “tope” 
per poder frenar l’Igualada 
i per descomptat que ho van 
fer però no amb la comodi-
tat que es podien esperar, 
ja que els de l’Anoia fins a 
l’últim minut van lluitar pel 
partit. Final 24 a 29, resul-
tat just amb el desenvolupa-
ment del joc dels dos equips. 
Bon partit del Finques Ar-
gent Handbol Igualada que 
es va enfrontar a un equip, 
l’Handbol Pardinyes Llei-
da, que possiblement serà el 
campió d’aquesta lliga. Els 
jugadors igualadins, tots 
del planter, demostren a 
cada partit que lluiten fins 
a l’últim minut, un bon joc 
i si continuen així poden 
quedar molt ben posicio-
nats en la lliga.

Bon paper de l’Handbol Igualada 
contra un dels favorits de la lliga

VÒLEI / LA VEU 

Aquest passat dissab-
te, el Jorba Solà IVC 
Masculí, va perdre 

davant el CV Els Monjos, per 
un 0-3, en un partit que es va 
poder anar i créixer a par-
tir del 2n set, que van tenir 
l’oportunitat d’emportar-se’l. 
En el primer es van connectar 
massa tard i un 3er on molts 
errors no forçats van llastrar 
l’equip. Tot i així, l’actitud va 
ser molt bona i quan es van 
concentrar van poder lluitar 
de tu a tu amb el segon clas-
sificat. La setmana que ve es 

desplacen a l’Ametlla del Va-
llès per jugar amb el líder.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení, es va emportar la 
victòria en un partit Dragon 
Khan, on les jugadores igua-
ladines van haver de treure 
el geni per emportar-se final-
ment el partit per 3-2. Tots els 
sets van estar lluitats i la falta 
de connexió puntual va donar 
confiança a les del Castellar. 
La reacció igualadina va ser 
ràpida i efectiva, i van acon-
seguir igualar el matx i final-
ment guanyar el “tie”. Aquesta 
setmana reben a les Comes a 
les 20:00 a l’AAE Montserrat.

Victòria ajustada i 
patida del sènior femení 
de l’IVC

EXCURSIONISME / LA VEU 

El diumenge 21 d’Oc-
tubre es va celebrar 
la  Vertikalm, la darre-

ra prova de la Copa Catalana 
de Curses Verticals al petit 
poble de Sant Privat d’en Bas. 
La prova de 5,2 quilòmetres 
i 975 metres de desnivell 
positiu puja fins al cim del 
Puigsacalm.
El més ràpid en la cate-
goria masculina va ser en 
Marc Traserra amb un temps 
de 42 minuts i 37 segons i la 
primera dona classificada 
va ser l’Ingrid Ruiz amb un 
temps 52 minuts i 26 segons. 
Pel Club Natació Igualada hi 
van participar com a cami-

nador el Jordi Gassó amb un 
temps  d’1  hora i 37 minuts i 
com a corredor el Josep M. 
Moreno que va fer un temps 

de 57 minuts i 53 segons, as-
solint la quarta posició de la 
seva categoria.

Bon final de la Copa Catalana 
de Curses Verticals

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte es va dispu-
tar l’encontre corresponent a 
la quarta jornada de lliga de 
segona estatal entre el CPP 
Igualada i el CN Pampolo-
na. El resultat va ésser del 
tot inesperat, ja que el Club 
Natació Pamplona era el 

cuer de la categoria.
Tot i la derrota, la tempora-
da esta essent molt bona amb 
dues victòries i dues derrotes, 
amb l’objectiu final de salvar la 
categoria.
Per part igualadina veren ju-
gar : Daniel Luco (2), Bernat 
Luco i David Vinyals.

Derrota inesperada 
contra el cuer
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La defensa del Monbús Igualada els 
permet seguir invictes

BÀSQUET / LA VEU 

Després d’una setma-
na amb variïs con-
tratemps, el Monbus 

Igualada arribava amb tota 
la plantilla disponible per 
afrontar el matx contra el 
Castellbisbal. S’esperava un 
partit molt dur i els de l’Anoia 
sabien que la intensitat defen-
siva seria un factor determi-
nant.
El partit començava amb els 
locals molt endollats i l’Igua-
lada que li costava entrar en el 
partit. Però a la que els igua-
ladins van endurir la defensa, 
van poder dominar el partit 
en totes les facetes del joc. I ja 
es va veure en el primer quart 
la mentalitat guanyadora de 
l’Igualada, que ofegava al ri-
val amb un 12-26 d’inici.
L’Igualada no perdonava i se-
guia molt segur al darrere i el 
segon quart va seguir amb la 
mateixa tònica que el primer. 
Tot hi que els igualadins no-
més aconseguien fer 17 punts 
en aquest període, amb molt 
errors a prop de l’anella, dei-
xaven un cop més al rival en 

13 punts. I ampliaven així 
l’avantatge arribant al descans 
25-43.
El tercer quart va estar molt 
igualat. Els igualadins es van 
relaxar a darrere i donava ales 
a un Catellbisbal, que sense 
fer gran cosa, es trobava amb 
un parcial a favor. Els ano-
iencs anotaven 21 punts en 
aquest quart però acabaven 
amb la sensació de no acabar 
de tancar el partit i perdien el 
quart 22-21.
S’arribava als últims amb 
aquesta sensació de no tenir 
la feina acabada i sabent que 
la clau era la defensa i trobar 
avantatges ofensives. El Cas-
tellbisbal, després d’anotar 22 
punts en el tercer quart, veia 
que l’Igualada havia fet un pas 
endarrere en defensa i això 
feia que creguessin encara en 
la victòria. La defensa local va 
fer un pas endavant i això els 
donava molta confiança en 
atac. En els minuts finals un 
triple i tir lliure addicional 
pels locals donava opcions a 
la remuntada, però l’Igualada 
responia amb un altre triple i 
s’enduia la victòria 63-75.

El Monbus C.B.Igualada 
suma la sisena victòria i se-
gueix invicte a la competició. 
Els igualadins, que la jornada 
anterior assolien la primera 
plaça, son ja la millor defensa 
de la lliga encaixant de mitja-
na 65 punts per partit.
Aquesta setmana hi haurà 
doble jornada; ahir dijous es 
va disputar la tornada dels 
quarts de final de Lliga Cata-
lana EBA a Les Comes davant 
el C.B. Valls Nutrion (amb 
edició del diari ja tancada, 
consultar la crònica a ve-
uanoia.cat). I demà dissabte, 
a les 17:45 també a Les Co-
mes, partit de la setena jor-
nada de lliga davant el millor 
atac de la lliga l’Ibersol C.B. 
Tarragona.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (13), Sergi Carrión 
(8), Miquel Benito (6), Edu
Burgès (9), Jordi Torres (3), 
Carles Fons (10), Jaume Tor-
res (3), Pau Camí (3), Alex
Matencio, Edu Tejero (18), 
Roger Pérez (2).

Foto: Joan Guasch / ARXIU

BÀSQUET / LA VEU 

Important victòria a la 
sempre difícil pista del 
Citylift GEiEG UniGi-

rona, una victòria que és va 
construir en un primer quart 
on una encertada defensa i 
sobretot un joc ofensiu molt 
fluid que donava cistelles 
amb facilitat posava una di-
ferencia al marcador que, tot 
i les ratxes de l’equip local, 
aquest cop si que el combinat 

igualadí va saber aguantar.  
Demà dissabte, a Les Comes, 
visita d’un històric com la UE 
Mataró.

Parcials: (8-21) (15-16) (22-
19) (21-15)

Anotadores: Carrasco (9) 
Carner (16), Enrich (-), Soler 
(16), Amatllé (-), Jané (3), La-
molla (4), Aniento (5), Iglesi-
as (-), Gener (3), Tammik 
(15)

Nova victòria com a 
visitant de l’Yvette Pons 
Igualada

La Veu de l’Anoia i el CB 
Igualada renoven la seva 
col·laboració
BÀSQUET / LA VEU 

La Veu de l’Anoia i el 
Club Bàsquet Igualada 
han renovat la col·la-

boració entre les dues entitats 
igualadines. Així, el diari dis-
posarà de dos cartells publi-
citaris al poliesportiu de Les 
Comes, a més de tenir una 
pista al seu nom en el 3×3 
que organitza el club durant 
el mes de juny.

Per altra banda, totes les in-
formacions del CB Igualada 
apareixeran tant a La Veu de 
l’Anoia cada divendres com 
a veuanoia.cat sempre que hi 
hagi alguna novetat, conver-
tint-se així amb un dels mit-
jans de comunicació oficials 
del club.
El conveni el van signar la di-
rectora de La Veu de l’Anoia, 
Pia Prat, i el president del CB 
Igualada, Jordi Balsells.
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MOTOR / J.M. VIDAL 

La darrera prova  de la 
Copa del Món de Ral·
li Cross Country de la 

FIA, Baja Portalegre 500, va 
acabar amb el triomf de la 
parella catalana formada per 
Nani Roma i l’odenenc Àlex 
Haro de Moto Club Igualada 
amb el Mini oficial. 
Roma i  Haro van anar molts 
ràpids amb Mini John Coo·
per Works Rally a la primera 
etapa del divendres, tot i les 
fortes pluges i condicions re·
lliscoses durant els últims 15 
km de la jornada.
A la segona etapa es van clas·
sificar segons i mantenint en 
tot moment el control de la 
carrera per aconseguir arri·
bar com a vencedors.
Aquestes eren les seves parau·
les al finalitzar la prova por·

tuguesa: “L’última etapa no va 
ser fàcil i vam tenir dues pun·
xades dins dels 70km, que ens 
van fer aturar dues vegades, 
però estem contents i és im·
portant provar tot en el cotxe 
davant el Dakar. El Mini John 
Cooper Works Rally va molt 
bé. No era una carrera fàcil, 

era realment revirat i hi havia 
molts arbres, de manera que 
era bastant complicat “.
Amb els deures complerts 
ara Nani Roma i Àlex Haro 
ja estan pensant en el que és 
el seu gran repte i objectiu de 
la temporada, el Dakar peruà 
del 2019.

Nani Roma i Àlex Haro guanyen 
la Baja Portalegre

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumen·
ge 28 l’Igualada 
Club Gimnàstic 
Aula va participar 

en el II trofeu Sicoris a Llei·
da. Van participar amb dos 
gimnastes individuals, Vi·
oleta (infantil) i Maria (ju·
venil) i un conjunt aleví.                                                                                                     
Va ser un gran matinal, en 
què van lluir una vegada més 
al tapís. Aquestes gimnastes 

destaquen per la constància 
i el treball diari. El conjunt 
Aleví Base va poder obtenir 
la tercera posició, molt con·
tentes i amb moltes ganes 
de seguir treballant. En breu 
el conjunt Aleví format per; 
Mar, Gina, Laia, Martina i 
Paula participarà al Campio·
nat d’Espanya que aquest any 
serà a Múrcia.
El club igualadí segueix treba·
llant sense parar i espera lluir 
moltes vegades més al tapís.

Nous èxits per l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El  Club Gimnàstic Ba·
llerina, amb la col.
laboració de l’Ajunta·

ment de Vilanova del Camí, 
va organitzar aquest passat 
diumenge 28 d’octubre, el V 
trofeu de Halloween de gim·
nàstica rítmica en la moda·
litat individual Copa Base i 
conjunts Copa Catalana, amb 
la participació de  210 gim·
nastes de diferents clubs de 
Catalunya.
Les gimnastes, van gaudir 
d’una jornada ritmiquera 
molt diferent, amb un pa·
velló ambientat amb la te·
màtica de Halloween, que 
va donar un ambient molt 
especial durant l’execució de 
tots els exercicis. Una vegada 

van acabar de competir, di·
ferents clubs van participar 
en un concurs de coreogra·
fies dedicades a Halloween 
i muntades per les pròpies 
gimnastes que va donar un 
toc màgic al trofeu, aconse·
guint sorprendre a tots els 
assistents i arrencant grans 
aplaudiments.
Van participar tres gimnastes 
del Club Gimnàstic Balleri·
na en la modalitat individual 
Copa Base, i el conjunt cadet 
base, totes elles van fer una 
gran competició amb els seus 
exercicis i aconseguiren grans 
resultats:
En categoria aleví, amb pilo·
ta, Gisela Ramírez i Carlota 
Zamora, infantil amb cèrcol, 
es proclamaven totes dues 
campiones; Sandra Domín·

guez en categoria cadet, amb 
cèrcol aconseguí una molt 
bona quarta posició.
En modalitat de Conjunt, 
el cadet base format per: Je·
nifer Nieto, Carla Martínez 
Campos, Alba Arévalo, Irati 
Cilveti, Paula Mensa i Carla 
Martinez Salo; van realitzar 
el seu exercici amb una gran 
execució i aconseguiren pro·
clamar·se campiones
Des del club, es vol felicitar 
a les gimnastes participants 
i cos tècnic per la gran feina 
demostrada en les competi·
cions. Agrair la col·laboració 
de familiars del Club, Ajun·
tament de Vilanova del Camí 
i personal de Can Titó: que 
gracies a tots fan possible jor·
nades de gimnàstica tant es·
pecials i multitudinàries.   

Gran èxit i orginalitat al V Trofeu de 
Halloween a Vilanova del Camí

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 21 d’Octubre 
un gruix important de 
patinadors del Club 

Patinatge Artístic Igualada es 
va desplaçar fins a Cardona 
per participar al X Trofeu de 
la Sal, organitzat pel Foment 
Cardoní, un dels clubs his·
tòrics del patinatge artístic a 
Catalunya.
En total van ser 27 els partici·
pants del club, destacant que 
alguns era la primera vegada 
que participaven a un trofeu. 
Tot i així, van assolir uns re·
sultats excel·lents, acumulant 
fins a 8 podis i demostrant 
que el nivell del club augmen·
ta constantment i a totes les 
categories, fruit d’un treball 
rigorós als entrenaments.
Els podis van ser per:
·Ivet Bonet: 2ª en Certificat.
·Berta Roset: 3ª en Iniciació 
A.
·Aina Alburquenque: 1ª en 
Iniciació B Major.
·Gisela Santiago: 3ª en Inicia·
ció B Major.
·Berta Escoda: 1ª en Mini.
·Emma Miravet: 3ª en Mini.
·Marina Laporta: 2ª en Inici·

ació C Major.
·Berta Victor: 2ª en Promoció 
Major.

La resta de participants del 
club, que també van realitzar 
uns magnífics discs, tot i no 
assolir pòdium van ser:
Ainara Varela, Iris Ruiz, Ma·
riona Raurich i Anna Dome·
nech en Iniciació A.
Ana Fernandez i Naia Mariño 
en Iniciació B Menor.
Joana Garriga en Mini.
Gisela Laporta i Abril Llopis 
en Iniciació D Menor.
Monika Kulykova, Claudia 
Vanhecke, Cristina Ramon i 
Ursula Pontnou en Iniciació 
D Major.
Alexandra Burczynska en 
Iniciació C Major.
Arlet Domenech, Beta Torra i 
Ferran Alburquenque en Pro·
moció Menor.
Carlota Romo i Claudia Gar·
riga en Promoció Major.

Les properes setmanes con·
tinuaran els entrenaments, 
per arribar al màxim nivell al 
proper trofeu, que serà el cap 
de setmana del 24 i 25 de no·
vembre a Olost de Lluçanès.

Vuit podis pel CP 
Artístic Igualada al 
Torneig de la Sal
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MÚSICA / LA VEU 

Els primers divendres 
de mes hi ha una cita 
ineludible a les 11 de la 

nit,  el concert de Músiques 
de butxaca al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Enfilant el dar-
rer tram de la temporada, el 
pròxim dia 2 de novembre 
serà el músic i cantant Xarim 
Aresté el convidat d’aquest 
penúltim concert per pre-
sentar el seu tercer disc en 
solitari, Polinèsies. 
De veu esquinçada i aura 
enigmàtica, Xarim Aresté és 
un virtuós de les paraules i 
un poeta de la guitarra. Ha 
col·laborat amb artistes com 
Maika Makovski, Paul Fus-
ter, Sanjosex, Pascal Come-
lade o Josele Santiago, entre 
d’altres, i encara ha tingut 
temps de liderar projectes 
propis com Very Pomelo o 
actualment el més personal, 
que presenta sota el seu nom.
Amb l’anterior disc, La rosa-
da (2015), el cantant i gui-
tarrista de Flix va recollir 
nombrosos premis. Ara ha 
apujat l’aposta amb Polinèsies 
(2017) i  ja recull premis com 
l’aconseguit el passat mes de 
març en  la darrera edició 
dels Premis MIN de Música 
Independent 2018 en la cate-
goria de millor disc de l’any 
en català.  Polinèsies tracta la 

relació que hi ha entre el tot i 
cadascuna de les seves parts. 
De tot allò que hi ha de no-
saltres en els altres i vicever-
sa. Parla de l’aïllament que 
implica la individualitat i, a 
la vegada, de com estem con-
nectats els uns als altres. En 
total, 10 cançons escollides 

entre un centenar, producte 
d’un moment de creativitat 
desbordant.  
El disc s’ha cuinat a Blind 
Recuerdos amb la complici-
tat de Santos Berrocal i Flo-
renci Ferrer, reconeguts pro-
ductors de grups com Love 
of Lesbian o Sidonie, entre 

L’indomable Xarim Aresté presenta “Polinèsies” 
a Músiques de butxaca 

molts altres. 
A Músiques de butxaca, Xa-
rim Aresté vindrà acompa-
nyat de la seva banda: Er-
mengol Mayol  (bateria), 
Ricard Sohn (teclats)  i  Mi-
quel Sospedra (baix)
Divendres 2 de novembre a 
les 11 de la nit, al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros per 
als socis de l’Ateneu, Cine-
club, 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.
Aquest concert compte amb 
la col·laboració especial 
d’Òmnium Anoia.
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
de: 
L’Acústic,  Van Bruc Interna-
tional, Renda Urbana, Ajun-
tament d’Igualada, Cafè de 
l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vi-
deoproduccions, Canal Ta-
ronja, Ràdio Igualada, Info-
anoia.cat, AnoiaDiari, Anoia 
Ràdio, Surtdecasa.cat, Veu 
de l’Anoia i Fruiteria Pilar. 

“Polinèsies” tracta la 
relació que hi ha entre 

el tot i cadascuna de les 
seves parts. De tot allò 
que hi ha de nosaltres 

en els altres i viceversa. 

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

        

 
 
 

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

 
 
 

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

GRAN CONCERT D’ANY NOU Palau De La Música

Dia 13 de gener 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  15.45 hrs.

 Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades 
garantides a la platea
La gira més famosa d'Europa. La Strauss Festival Orchestra arriba la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més 
de 5 milions d'espectadors en tot el món.  Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikve-
rein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el 
Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any és celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta 
de las �ores, El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que 
compassada amb el picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada. El concert es un dels events més esperats de la temporada musical, per 
el seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació de un públic, que any rere any, omples les sales. Per això, hi ha que 
afanyar-se per comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se per els que busquen el regal perfecte per Nadal.



TEATRE / LA VEU 

Festuc teatre presentarà 
una història molt ten-
dra Adeu, Peter Pan.  

L’espectacle es podrà veure 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
el proper diumenge dia 4 de 
novembre, a ¼ d’1 del mig-
dia. Les entrades són a 6 € i 
a 5 € per als socis de Xarxa. 
La venda d’entrades es farà al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
des d’una hora abans de l’ini-
ci de l’espectacle. L’obra es va 
estrenar dintre de la passa-
da Mostra de Teatre d’Igua-
lada, i aquest mes d’agost va 
rebre el premi al millor es-
pectacle infantil de la Feria 
de Teatro de Castilla i León 
celebrada a Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). 

Adeu, Peter Pan, sensible i 
divertit 
A la Maria, una nena amb 
molta imaginació, li encan-
ten els contes, les històries i 
aventures que li explica el seu 
avi, amb el qual passa totes 
les tardes jugant a ser Peter 
Pan. Però de sobte, una nit, 
els nens perduts s’enduran la 
Maria de la seva habitació cap 
al País de Mai Més. Alesho-
res, les aventures les viurà en 
primera persona. Els pirates, 
la campaneta, els indis i tot 
l’imaginari que va escriure en 

James Matthew Barrie passa-
ran a formar part de la seva 
realitat.
Una història molt tendra en 
la qual es plasma una realitat 
actual: el vincle entre els in-
fants i els seus avis, i a més, la 
manera com els pares gestio-
nen aquestes noves relacions 
familiars.
L’Íngrid Teixidó ha adaptat 
el text que compta amb la 
composició i interpretació 
musical de Franki Moreno 
Moreno i l’Orquestra Fireluc-
he. El disseny de titelles i es-

cenografia és de Placton, Joan 
Pena i Elisabet Pané i el vestu-
ari dels titelles d’Olga Cuito. 
El muntatge audiovisual ha 
anat a càrrec de Global Pro-
duction. Del so i la il·lumina-
ció en té cura Jordi Torras, i 
Pere Pàmpols és el director de 
l’espectacle.

Festuc teatre, 15 any de com-
plicitat amb els nens i nenes
L’Íngrid Teixidó i en Pere 
Pàmpols van fundar Festuc 
teatre a Lleida l’any 2003. Una 
companyia d’espectacles fruit 

“Adeu Peter Pan”, de Festuc Teatre, 
somiar és aprendre a volar

La Xarxa porta titelles a l’Ateneu

de les seves inquietuds artís-
tiques i amb l’afany de poder 
fer de la seva passió una for-
ma de vida que els servís de 
plataforma d’expressió per 
poder mostrar les seves cre-
acions.
El seu propòsit ha estat sem-
pre la presentació d’especta-
cles que arribin emocional-
ment a l’espectador, tingui 
l’edat que tingui, això fa que 
en els seus muntatges hi hagi 
un lligam molt fort entre la 
música, la narració i la in-
terpretació per tal d’afavorir 

aquest enllaç.
Tal com diuen: “Aquest fet 
ens ha ajudat a fer el salt i a 
implicar-nos en aquell estil 
d’espectacle que trobem més 
adient en cada moment. El 
nom de Festuc significa pis-
tatxo, quan ens referim als 
“festucs” o el “festuc (arbre 
on es produeixen els pistat-
xos”), però d’altra banda tam-
bé té una sonoritat festiva: 
“festa”. Una festa de festucs! 
Una combinació divertida i 
alhora adient amb el nostre 
principal producte: el teatre 
infantil – juvenil. Festuc Te-
atre som l’Íngrid Teixidó i el 
Pere Pàmpols, a més de tots 
aquells actors, tècnics, mú-
sics, i animadors que donen 
vida a tots i cada un dels nos-
tres espectacles.”
Durant tots aquests anys, la 
companyia ha anat creixent 
juntament amb tots aquells 
espectadors que, com els 
d’Igualada i la comarca de 
l’Anoia empenyen dia a dia 
i fan que aquest somni con-
tinuï essent possible. Entre 
les seves obres podem des-
tacar: La princesa i el pèsol, 
La mongetera màgica, El 
soldadet de plom, El malalt 
imaginari, Una d’aventures, 
Llunàtics, Bugui Bugui, Mr. 
Parfum, Carretó de contes 
i La rateta que escombrava 
l’escaleta. 
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DISSENY / LA VEU 

El passat dimarts 16 
d’octubre els alum-
nes del cicle formatiu 

de grau mitjà d’Artesania de 
complements de cuir de l’es-
cola municipal La Gaspar van 
poder conèixer l’experiència 
del dissenyador de produc-
te igualadí Eduard Graell al 
capdavant del projecte “Con-
trast”.
Contrast és una marca de 
productes d’oficina dissenyats 
pel propi Eduard Graell i 
produïts íntegrament per ar-
tesans de la comarca de l’Ano-
ia. El dissenyador igualadí va 
explicar als alumnes com va 
néixer el projecte i va fer un 

repàs de la seva experiència 
al capdavant de la marca, des 
del procés de creació fins a la 
posada al mercat i posterior 
venta dels propis productes.
Al llarg de la xerrada els 
alumnes van poder repassar 
els diferents aspectes que ha 
de tenir en compte un disse-
nyador o artesà que vulgui 
comercialitzar les seves crea-
cions, repassant les diferents 
etapes per les que ha passat 
Contrast: El procés de dis-
seny i fabricació dels produc-
tes, la creació de la marca, la 
comunicació i la comercia-
lització. En cada una de les 
etapes es va comentar i de-
batre a l’aula les dificultats 
amb les que ha anat topant el 

projecte així com es van com-
partir alguns consells i idees 
mútuament.
Per altra banda als alumnes 
de 1r curs se’ls va plantejar 
el repte de treballar amb cuir 
un dels productes de la famí-
lia Contrast dins l’assignatura 
de “Taller de Pell”. Concre-
tament el producte elegit va 
ser un arxivador d’escriptori 
guardonat als Premis Voila 
d’aquest any. Els alumnes van 
poder experimentar amb el 
disseny original, agafant-lo 
de referència i substituint al-
guns dels materials per la pell, 
comprovant com un canvi de 
material altera les propietats 
estètiques i funcionals del 
producte final. 

Els alumnes d’Artesania de Complements de Cuir de l’escola La 
Gaspar, al projecte Contrast del dissenyador Eduard Graell
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TEATRE / LA VEU 

La companyia de Gua-
dalajara Ultramarinos 
de Lucas visita aquest 

divendres, dissabte i diumen-
ge el Teatre de l’Aurora amb 
el cèlebre i polèmic espectacle 
Nada, un espectacle brillant 
del que se’n parlarà i que qües-
tiona el que importa
i el que no, i ho fa des del punt 
de vista dels joves, posant en 
dubte els valors de la nostra 
societat.
Els quatre actors de la com-
panyia es desdoblen en una 
vintena de personatges per in-
terpretar l’adaptació teatral de 
l’exitosa novel·la homònima 
de Janne Teller, un text tradu-
ït a 26 idiomes, que ha rebut 
nombrosos premis i que sus-
cita interessants debats arreu.
De fet, l’espectacle parteix d’un 
procés de creació fet amb un 
grup d’alumnes de primer de 
Batxillerat de l’IES Pedro Gu-
miel d’Alcalà de Henares que 
els permet gaudir d’un acos-
tament a la temàtica tractada 

des del propi context social 
i cultural dels protagonistes, 
que els permet treballar una 
posada en escena que no deixa 
indiferent a ningú.
El treball amb els joves també 

‘Nada’ un espectacle que qüestiona els valors de la nostra 
societat , aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora

TEATRE / LA VEU 

La Casa del Teatre Nu 
obrirà les seves portes 
a ritme de jazz, soul y 

funky el pròxim dissabte 3 de 
novembre amb la veu de Mrs. 
Brownie, un espectacle en el 
que la companyia Teatre Nu 
ha volgut endinsar-se en el 
món del teatre musical acom-
panyats d’una de les actrius i 
cantants més interessants del 
país: Laura Guiteras. Un es-
pectacle fresc i divertit on el 
llenguatge actoral, la mani-
pulació d’objectes i la cançó 
es combinen a través dels tres 
personatges protagonistes: 
Mrs. Brownie (un titella de 
mida humana), una inferme-

ra (Laura Guiteras) i un vell 
amic pianista (Abel Boque-
ra).
L’espectacle explica la història 
d’una diva de la música negra 
americana que es troba al final 
de la seva vida. Acompanya-
da del seu amic pianista i una 
jove cuidadora, Mrs. Brownie 
viu els seus darrers dies entre 
el record i la nostàlgia que li 
encomanen les cançons que 
la van portar a l’èxit més es-
clatant. Un viatge a mig camí 
entre la vida i la mort, pas-
sant constantment del somni 
a la realitat on la protagonista 
mira amb tendresa i humor la 
humanitat d’algú que, després 
de ser considerat un mite, ha 
d’afrontar el seu final com 

qualsevol altra persona.
Un espectacle proper, desen-
fadat, fresc, tendre, divertit i 
amb un gram de picantor que 
encomana al públic el gaudi 
per la música negra america-
na.
Podeu veure Mrs. Brownie 
a La Casa del Teatre Nu el 
dissabte 3 de novembre a les 
20h. El preu és de 12€ (entra-
da + montadito gratis). Des-
compte de 2€ pels amics de 
La Casa i Gent Gran de Tous, 
acumulables. Podeu reservar 
les vostres entrades enviant 
un mail a teatrenu@teatrenu.
com o bé trucant al 677 519 
625 (María). La Casa del Te-
atre Nu oferirà servei de bar 
pels assistents.

Una divertidíssima aproximació als ritmes de la 
música negra americana a La Casa del Teatre Nu

permet a Ultramarinos de Lu-
cas treballar colze amb colze 
amb adolescents i fer evident 
que els joves tenen sobrada 
capacitat per plantejar-se pre-
guntes que tot sovint, per pre-

judicis, els adults amaguen. A 
Nada tot queda al descobert 
obrint interessants debats 
posteriors.
Nada planteja la història d’An-
tón que el primer dia de classe 

abandona l’aula i decideix no 
tornar mai més a l’institut. Ha 
descobert que res importa i 
per tant, no val la pena fer res. 
S’enfila a un arbre el seu jardí i, 
des d’allí dalt, intenta fer veure 
als seus companys que la vida 
és insignificant. Ells, però, in-
tentaran demostrar-li que sí 
que hi ha coses importants i 
amb significat a la vida.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Nada 
tindran lloc divendres 2 i dis-
sabte 3 de novembre a les 21 
h. i diumenge 4 de novembre 
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.

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

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56



LLENGUA / LA VEU 

La Generalitat de Ca-
talunya dedica l’any 
2018 a commemorar 

Pompeu Fabra, coincidint 
amb el 150 aniversari del seu 
naixement i els 100 anys de 
la publicació de la Gramàtica 
catalana. Els departaments 
de la Presidència i de Cul-
tura, mitjançant la Direcció 
General de Política Lingüís-
tica, impulsen l’Any, amb 
centenars d’actes arreu del 
territori en memòria i reco-
neixement d’aquest excepci-
onal científic, que va codifi-
car i modernitzar la llengua 
catalana, fent-la apta per als 
diversos estils i funcions.
A la capital de l’Anoia, el 
mes de juny, la Biblioteca 
Central va acollir l’exposició 
“Pompeu Fabra. Una llengua 
completa”. La mostra inclou 
vuit blocs expositius que 
presenten de manera planera 
i amena les dimensions ci-
entífiques i socials de l’obra 
de Fabra i els elements prin-
cipals de la seva biografia. 
L’exposició és itinerant i es 
podrà visitar en més de  80 
espais de 50 localitats al llarg 
de 2018 per mitjà del Con-

sorci per a la Normalització 
Lingüística i gràcies a la col-
laboració de les diputacions 
de Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona.
Per continuar amb les acti-
vitats de commemoració del 
filòleg, s’han programat un 
seguit de conferències, que 
divulgaran la figura i l’obra 
de Pompeu Fabra arreu de la 
geografia catalana i consti-
tuiran el cicle de conferènci-
es més gran que s’ha organit-
zat fins ara sobre el lingüista. 
Obertes a tota la ciutadania 
abordaran el personatge tant 
des de la dimensió filològica 
com la social, amb perspec-
tives tant acadèmiques com 
divulgatives, gràcies a la im-
plicació d’especialistes de les 
universitats catalanes i de 
comunicadors de prestigi.
En el cas d’Igualada, la Bibli-
oteca va oferir el 16 d’octubre 
la conferència “Dades i curi-
ositats entorn del “seny orde-
nador de la llengua catalana”. 
Va anar a càrrec de Mònica 
Montserrat, coordinadora 
del Postgrau de Correcció i 
Assessorament Lingüístic de 
la UAB. Junt amb David Pa-
loma, és creadora de la Ruta 
Pompeu Fabra per Barcelo-

na. De manera planera i mo-
tivadora, va explicar  moltes 
dades i curiositats de l’im-
pulsor de la normativa mo-
derna de la llengua catalana. 

Properes activitats
Una altra activitat prevista 
són els Aparadors amb mots 
Fabra. Del 22 d’octubre al 18 
de novembre, deu establi-
ments d’Igualada oferiran a 
l’aparador un espai amb lli-
bres i materials elaborats per 
Pompeu Fabra, juntament 
amb un mot clau, per apro-
par la figura i l’obra del mes-
tre a la ciutadania. Són: Cal 
Perico, Base Pedraforca, Cal-

Commemoració de l’Any Pompeu Fabra a Igualada 

çats Viffer, Aqualata, Papere-
ra Codorniu, Pèl i Ploma, Pas 
a Pas Calçats, Llibreria Lle-
gim...? i Abacus. L’organitzen 
CNL Montserrat i Òmnium 
Anoia, amb la col·laboració 
d’Igualada Comerç. 
El 22 de novembre, a les 
19.30 h a la Biblioteca, po-
drem gaudir del monòleg
“Pompeu Fabra: jugada mes-
tra!”, interpretat per l’actor 
Òscar Intente. Un tennista 
interpel·la el públic de la sala. 
Es pot jugar a tennis sense 
regles? No és possible. En 
l’esport, com en la llengua, 
cal compartir unes normes 
i acceptar-les per jugar bé. 

Pompeu Fabra, un tennista 
apassionat, va proposar unes 
normes per al català que van 
ser acceptades i compartides 
per tothom. Espectacle que 
utilitza la metàfora espor-
tiva per introduir-nos a la 
dimensió científica i huma-
na del geni ordenador de la 
llengua catalana.
Ho organitzen: Direcció Ge-
neral de Política Lingüística, 
Departament de Cultura de 
la Generalitat, CNL Mont-
serrat - Consorci per a la 
Normalització Lingüística, 
Ajuntament d’Igualada - Bi-
blioteca Central i Òmnium 
Cultural Anoia.

IMATGERIA / LA VEU 

Aquest dissabte 27 
d’octubre, l’Associa-
ció Cultural Dessota, 

l’Entitat Gestora de la Imat-
geria Festiva d’Igualada sense 
foc, i amb motiu de l’efemèride 
dels 75 anys que celebren en-
guany els Gegants de la Ciutat, 
va ser la convidada d’honor 
a la XV Ballada de Gegants 
Històrics a l’Interior de la Ba-
sílica de Santa Maria del Mar 
(Barcelona). A l’actuació, va-
ren acompanyar-los l’Àliga de 
la Ciutat, així com els Gegants 
del barri de Sant Ignasi d’Igua-
lada, portats per Dessota.
Malgrat la inestabilitat me-
teorològica, tota la imatgeria 
va poder passejar en cercavila 
pel barri de la Ribera i rea-
litzar la ballada cerimoniosa 
davant l’altar major de la Ba-
sílica mostrant el Ball de l’Àli-
ga de la Ciutat d’Igualada, el 
Ball dels Gegants d’Igualada i 
el Ball Solemne dels Gegants 
d’Igualada.

Les més de 80 persones de 
l’Entitat, que van acompanyar 
la imatgeria de la Ciutat en 
aquesta sortida tan especial, 
van degustar i ser testimo-

La imatgeria festiva d’Igualada a Santa Maria del Mar

nis, a més, dels balls del Dofí 
de Barcelona, de la tradicio-
nal família dels Gegants del 
Pi i, com no podia ser d’al-
tra manera, dels majestuosos 

Gegants de Santa Maria del 
Mar, amfitrions de la festa, 
a qui Dessota vol fer arribar 
el més sentit agraïment a la 
seva gestora, l’Associació Co-

lla Gegantera del Casc Antic 
de Barcelona, per haver tingut 
la immensa oportunitat de re-
sultar les convidades a la seva 
històrica celebració.
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TEATRE /C. MUNTANER 

Demà dissabte ens vi-
siten els únics repre-
sentants de la comar-

ca de l’Anoia, estic parlant dels 
bons amics de l’Agrupació Te-
atral  de Calaf,.
El teatre a Calaf segurament 
es remunta als orígens del ma-
teix Centre Parroquial, però 
no serà fins els voltants del 
1920, amb el Centre Excursi-
onista Calafí, que emprendrà 
amb força, o almenys a partir 
d’aquí en tenim més constàn-
cia.
D’una manera més continu-
ada, a partir dels anys 50 el 
teatre s’identificarà amb el 
nom de l’Esbart Calafí, i més 
endavant, entre l’impàs de 
l’antic Centre Parroquial i la 
construcció de l’actual Casal 
de Calaf, es canvia el nom per 
l’actual: Agrupació Teatral Ca-
sal de Calaf (A.T.C. de Calaf).  
La primera representació és va 
realitzar el 10 de setembre de 
1972 amb El Retaule del Flau-
tista, essent el primer grup 
amateur que representava 
aquesta coneguda obra. 

En els  darrers 27 anys, sota el 
nom d’Agrupació Teatral Ca-
sal de Calaf han representat 
tot un reguitzell d’obres que 
inclouen tot tipus de gèneres: 
des de la sàtira, al drama, pas-
sant per el musical. 

Demà dissabte ens presen-
ten la divertida comèdia “Un 
aire de família”
És una divertida comèdia 
sobre una família que es tro-
ba cada divendres per anar a 
sopar plegats a un restaurant. 
Un fet imprevist fa que hagin 
de passar el vespre en el bar 

42 Concurs de teatre amateur de Piera

Meitat de concurs

CULTURA / LA VEU 

Cinc minuts desprès de co-
mençar la sessió que Esteve 
Camps Palmés feia a la ses-
sió d’AUGA ja tot el públic 
de l’Ateneu era dempeus. 
Es tractava d’un exercici de 
postura- braços mirant da-
vant, palmells plans, esquena 
dreta- mentre el conferenciant 
feia entendre la conveniencia 
física de la postura demanada.
El manteniment del cos, l’ali-
mentació, l’esport, la vida ac-
tiva i sana tot plegat arrodonit 
amb les experiències esporti-
ves de l’Esteve que van arro-
donir una tarda molt interes-
sant llargament aplaudida.

I el proper dilluns Marc Illa 
Mestre, exposarà Què és la In-
timitat?.

Esteve Camps posa 
dempeus l’AUGA

d’un dels membres de la fa-
mília, i això desencadena una 
sèrie de situacions que mos-
traran a l’espectador tot allò 
de bo i de dolent que hi ha 
en cadascuna de les persones 
d’aquesta família. Escrita en 
clau de comèdia, el comporta-
ment dels personatges i les si-
tuacions ens faran riure  però 
també ens faran pensar una 
mica en el que està succeint. 
En realitat és una família com 
tantes altres...
Aquesta comèdia esta repre-
sentada amb  dos actes,  i  té 
una durada total de 75 minuts.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana ha finalitzat 
l’exposició “Packaging 

made in Anoia” de la sala l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova 
després d’un mes i mig d’ober-
tura. L’exposició mostrava un 
recull d’embalatges, capses i 
packs de marques conegudes 
internacionalment com ara 
Playboy, Nina Ricci o Borges 
que han estat fabricats per em-
preses anoienques i tenia l’ob-
jectiu principal de mostrar la 
importància del sector a l’Anoia.
L’exposició ha estat tot un èxit 
i ha generat molt interès entre 
els professionals del sector però 

també entre la població, que ha 
descobert el potencial que el 
packaging té a la comarca. En-
ric Sánchez Urdangarín, coor-
dinador del projecte, es mostra 
molt satisfet amb els resultats 
i creu que l’exposició ha servit 
per donar visibilitat al sector del 
packaging i mostrar que és un 
sector molt potent i amb molt 
de camí per recórrer.
En aquest sentit, molts profes-
sionals del món del packaging i 
de les arts gràfiques de tot Ca-
talunya s’han apropat a visitar 
l’Empremta. També ho han fet 
els estudiants de l’escola muni-
cipal d’art La Gaspar que han 
vist en el packaging una opció 
de futur i molts d’altres curiosos 

que s’han interessat per conèi-
xer aquest món.
Àngel Acevedo, responsable de 
l’Empremta i propietari de Grà-
fiques Vilanova, destaca la ne-
cessitat de seguir fent esforços 
per reconèixer el sector de les 
arts gràfiques com a sector de 
referència a l’Anoia i la voluntat 
que la sala l’Empremta seguei-
xi sumant granets de sorra per 
aconseguir-ho.
A l’exposició “Packaging made 
in Anoia” hi han participat nou 
empreses anoienques: Ema-
blajes Vallter, Ferrer Germans, 
Gràfiques Lamolla, Grafopack, 
Graphic Packaging, Igeasa, In-
novapack, Leca Graphics i Uni-
graf Anoia. 

S’acaba l’exposició “Packaging made in 
Anoia”

LLIBRES / LA VEU 

Un any més la Biblio-
teca Central d’Igua-
lada acollirà la ce-

lebració del Club del Llibre, 
una trobada especial amb els 
lectors dels diversos clubs de 
lectura que tenen en marxa 
les biblioteques de l’Anoia. Si 
l’any passat el convidat va ser 
Víctor del Árbol (guanyador 
del Premi Nadal el 2014 amb 
«La víspera de casi todo») en-
guany ho és Llucia Ramis, en 
una trobada que se celebrarà 
el dijous 8 de novembre a les 
7 de la tarda. L’autora mallor-
quina va guanyar l’any passat 
el premi Anagrama de novel-
la en català amb «Les posses-
sions», una història familiar a 
cavall entre Barcelona i Ma-
llorca on el fil conductor és 
la recerca d’un passat que no 
sempre agradarà als perso-
natges.
Ramis, periodista i escrip-
tora, va debutar fa uns anys 
amb «Coses que et passen a 

Barcelona quan tens 30 anys», 
i més tard va publicar «Ego-
surfing», guardonada amb el 
Premi Josep Pla l’any 2014, i 
«Tot allò que una tarda morí 
amb les bicicletes». Aquestes 
són les novel·les que s’estan 
llegint els clubs de lectura de 
les biblioteques anoienques.
El Club del Llibre és un cicle 
literari de trobades amb au-
tors que es duu a terme a la 
Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals. En aquesta nova edició 
hi participen, a més de Llucia 
Ramis, Joan Margarit, Marga-
rida Aritzeta i Mònica Zgus-
tovà, entre d’altres.

Els clubs de lectura de les 
biblioteques de l’Anoia es 
trobaran amb Llucia Ramis 
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Èdip ‘a la Broggiana’
Èdip. Autor: Sòfocles. Versió: Jeroni Rubió. Drama-
túrgia: Marc Artigau i Oriol Broggi. Direcció: Oriol 
Broggi. Amb: Julio Manrique, Carles Martínez, Marc 
Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel Gelabert i 
Clara de Ramon. Producció: Teatre Romea. Teatre 
Municipal l’Ateneu, 28 d’octubre 2018. 19h 

Q ue una mare li digui al seu fill: “Tan de bo 
no arribis a saber qui ets”, mal auguri. Tan 
terrible com les profecies que els oracles 

van fer a Èdip, rei de Tebes. “Matarà el seu pare, es 
casarà amb la seva mare i serà pare dels seus ger-
mans.” Una tragèdia que, per si no fos prou, pagarà 
amb el càstig que ell mateix imposa al culpable dels 
mals de la ciutat, mendicant fins a la mort. Quan no 
saps per quin mar navegues...
És tan magistral la lliçó de Sòfocles i tan pragmàtica 
la necessitat d’Èdip d’arrencar-se els ulls quan, de 
cop, veu la desgràcia que l’envolta que sembla men-
tida com, tot i conèixer la història, tot i la lucidesa 
de recollir-la en tercera persona, tot i el pas de 2.500 
anys, repliquem encara algunes actituds de l’obra. 

Segurament, com moltes altres tragèdies gregues, 
simplement forma part de l’ADN de la humanitat i 
del que ens reserva el destí, incontrolable per més 
que ens hi entossudim. I segurament també, perquè 
hi llegim la vigència i la saviesa, necessitem revisitar 
regularment els clàssics. Aquest mirall que, de fet, 
tenim sempre entre nosaltres. 
La versió d’Èdip d’Oriol Broggi respira tota l’estètica 
a què ens té habituats el director. La meticulosa i 
pausada coreografia grupal, l’espai buit amb esceno-
grafia diàfana composta d’elements ambientals (una 
olivera, unes canyes, uns tamborets de fusta i un im-
mens fons d’escenari que dóna profunditat a l’acció), 
el vestuari atemporal, la música atmosfèrica, el color 
uniforme i especialment la llum... tot està al servei 
de la paraula, d’una declamació que desplega len-
tament el magnetisme dels grans textos universals, 
amb la seva serenor, violència i fragilitat. 
El repartiment –de set actors, integrat també pels 
“habituals” de Broggi i encapçalat per un con-
vincent Julio Manrique a la pell d’Èdip– desdobla 
personatges, alguns dels quals presencien escenes 
sense intervenir-hi, testimoniant –com el públic– la 

malaurança del protagonista. 
Els canvis escenogràfics marquen la divisió del re-
lat en tres actes. Els darrers, amb el desenllaç de 
la tragèdia, són més curts i emotius, especialment 
quan Èdip agonitza al costat de la seva filla i ger-
mana Antígona en un teatre abandonat, “el refugi 
dels homes”; un epíleg prestat d’Èdip a Colonos que 
se suma a altres afegits –de Wajdi Mouawad i Jor-
ge Luis Borges– per fer més entenedora la història 
(en signa la versió Jeroni Rubió i la dramatúrgia és 
del tàndem Marc Artigau-Broggi). No s’escatimen 
detalls en la descripció del suïcidi de Iocasta, ni en 
com Èdip es clava les agulles del seu vestit als ulls, 
però estan més que justificats. El mite reclama dolor.
Tot plegat fa que Èdip (produït pel Teatre Romea, 
Focus) s’emmarqui en un univers que resulta cone-
gut a la família teatrera seguidora de La Perla 29 i 
dels Hamlet, L’orfe del clan dels Zhao i l’enorme In-
cendis, on hi ha molt de Sòfocles... que han fet junts 
Broggi i Manrique. Un terreny segur, un segell pro-
pi, que atrau i satisfà. Que assoleix amb nota. Potser 
només els més exigents esperaran que aquest Èdip a 
la Broggiana els sorprengui amb una troballa més.

LLENGUA / LA VEU 

Un cop per setma-
na, al Local del barri 
del Barri de Xauxa 

d’Igualada s’hi reuneixen els 
membres del grup d’escriptura 
Scriptorium. Allà dediquen la 
tarda a parlar dels textos que 
ells mateixos escriuen, i entre 
tots comenten les coses bones 
i les coses que ho són menys 
amb la intenció final de fer 
una crítica positiva i construc-
tiva, escoltant totes les opini-
ons sempre amb l’objectiu de 
millorar. La qualitat principal 
d’aquest grup d’escriptura és 
la seva heterogeneïtat, cosa 
que afavoreix la diversitat de 
punts de vista sobre un ma-
teix text i ajuda a veure ma-
tisos i detalls que se li poden 
escapar al propi autor. Aquest 
octubre el grup ha començat 
el tercer curs recollint el fruit 
de la feina feta amb dedicació 
i constància, i bona part dels 
integrants de l’Scriptorium 
ha estat premiada en concur-
sos literaris.
Per una banda, aquest cap 
de setmana passat, al centre 
cívic El Coll-la Bruguera de 
Barcelona, es van entregar els 
premis literaris Grau Miró de 

tanka, haiku i relat hiperbreu. 
En aquesta última categoria 
els tres guanyadors van ser 
Rafa Moya (1r premi), Javi 
Fernández (2n premi) i Mar-
garita Molins (3r premi). A 
més a més, Margarita Molins 
va fer doblet guanyant també 
el segon premi en la catego-
ria de tanka. Per altra banda, 
durant el Mercat de Lletres 
d’Igualada es van entregar els 
premis del I Concurs de mi-
crorelat eròtic en català orga-
nitzat per l’APLEC (Associa-
ció Promotora de la Llengua 
Catalana) i els guanyadors, 
dos en aquest cas, van ser Je-
sús Cerezo en el primer lloc i 

Integrants del grup d’escriptors 
igualadins “Scriptorium” fan ple a 
diversos concursos literaris

Georgina Guixà en el segon. 
Tots els relats guanyadors 
d’aquests concursos havien 
estat treballats prèviament a 
l’Scriptorium, i els premis són 
un reconeixement a la bona 
feina que es fa al grup i anima 
els seus membres a seguir tre-
ballant i produint literatura 
en aquesta línia.
Amb la voluntat de seguir 
sent un grup eclèctic i que 
cada trobada sigui més en-
riquidora que l’anterior, 
l’Scriptorium està obert a no-
ves incorporacions per a tots 
aquells que estiguin interes-
sants en escriure, aprendre, i 
fer-ho envoltat d’amics.      

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, aquest 
4 de novembre, a les 

11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i les 
adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió ge-
neral de les qualitats i l’ús de 
l’aigua. Aquí, la col·lecció d’es-
tris i enginys hidràulics es re-
força amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda el visitant 
a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic 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 selec-
ció acurada d’objectes con-
feccionats total o parcialment 
amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i uti-
litats del cuir. L’altre espai de-
dicat a la pell, L’ofici d’adober, 

se centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa genera-
cions. Aquí, eines i màquines 
són els testimonis dels inicis 
manufacturers i de la millora 
constant fins a la implantació 
industrial, que explica la vi-
gència dels processos produc-
tius de les adoberies actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medie-
val 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 trans-
porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada i 
gratuïta al Museu de la Pell

La iniciativa permet fer 
un recorregut guiat pels 
dos edificis que integren

el museu comarcal de 
l’Anoia, Cal Boyer i Cal 

Granotes



Cementiris a Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El primer cementiri documen-
tat a Igualada, era una petita 
necròpolis soterrada a l’inte-

rior de la basílica de Santa Maria. 
Seria entre els segles IV i VII, on hi 
havia la cruïlla de camins, origen 
d’Igualada.
En 1059 es consagrà una església 
romànica, dedicada a Sta. Maria, on 
s’assignà un espai (de trenta passes) 
al seu entorn, amb un cementiri. En 
el segle XIV, es parla d’un “cementiri 
nou”, que estaria situat en el lloc on 
avui hi ha la capella del Sant Crist. 
Després de construir-se l’actual 
església, les restes humanes foren 
traslladades on hi ha la placeta del 

Bruc, davant de Santa  Maria.
El 1819, s’estrenà l’actual Cementiri 
Vell. L’any vinent farà 200 anys de la 
seva inauguració.
Finalment, l’actual Cementiri Nou, 
situat prop del polígon industrial, 
és obra dels arquitectes Enric Mi-
ralles (les seves despulles hi foren 
enterrades) i la Carme Pinós.
Està molt descuidat, tot i que és 
molt visitat per gent interessada en 
la seva arquitectura, procedent de 
diversos països.
Els dos cementiris d’Igualada, en 
2011 foren inclosos en la Ruta Eu-
ropea de Cementiris (55 cementiris 
de 40 ciutats). 
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DISSENYEM / LA VEU 

El passat 23 d’octubre, 
els alumnes de 1r i 2n 
curs del Cicle forma-

tiu de Grau Mitjà d’Artesania 
de Complements de Cuir de 
l’escola la Gaspar van visitar 
la empresa Tous, de joieria i 
complements ubicada al Ba-
ges, Manresa.
En primer lloc els alumnes 
van tenir l’oportunitat de veu-
re de primera mà el departa-
ment de disseny de comple-
ments, on el responsable del 
departament va explicar el 
procés de disseny i la realitza-
ció de prototips. 

Seguidament, la responsable 
del taller, Nuria García, va 
explicar als alumnes els dife-
rents tipus de pells, des de les 
més econòmiques que s’utilit-
zen per fer els prototips,  fins 
a les més cares, com podrien 
ser les exòtiques (cocodril, 
estruç...) que s’utilitzen per 
a la producció de les bosses i 
complements de la coneguda 
marca catalana.
Els alumnes també van 
aprendre el procés de pro-
ducció, des del patronatge i 
la seva col·locació, el tall, el 
muntatge, així com totes les 
eines i maquinària que utilit-
zen a l’empresa per dur a ter-

Els alumnes d’Artesania de 
Complements de Cuir de La Gaspar 
visiten l’empresa Tous

me aquests processos.
La visita va ser molt motiva-
dora pels alumnes, ja que al-
guns d’ells començaran la seva 
formació en entorn laboral, 
l’anomenada FEL, el proper 
mes i durant tot el curs a la 
empresa. És des del curs pas-
sat que l’empresa Tous i l’Es-
cola d’Art i Disseny La Gas-
par van firmar un acord de 
col·laboració per tal que els 
alumnes puguin dur a terme 
les pràctiques i la formació a 
l’entorn laboral a Tous, acon-
seguint així una experiència i 
uns coneixements molt enri-
quidors dins un entorn em-
presarial i real.LLIBRES / LA VEU 

La vuitena edició del 
concurs de microrelats 
de por de la Biblioteca 

Central d’Igualada ha tin-
gut com a guanyadors dos 
igualadins. El primer premi 
se l’ha endut Antoni Llena 
amb el microrelat «L’enemic», 
i ha rebut una capsa regal 
d’experiències turístiques. El 
segon lloc ha estat pel text 
«Solstici», del també igualadí 
Josep Sampere, que ha rebut 
un lot de llibres.
El jurat de l’edició d’enguany 
ha estat format per la direc-
tora de la Biblioteca, Montse 
Lobato; l’escriptora i profes-
sora de llengua catalana Ma-
ria Enrich; i l’exdirectora de la 

Biblioteca, Teresa Miret. En-
guany s’han rebut una trente-
na de microcontes.
Del microconte «L’enemic» el 
jurat en destaca l’originalitat 
de la por que ve d’un mateix 
i no de fora, fet que convida 
a la reflexió sobre l’interior de 
l’ésser humà. 
Pel que fa a «Solstici» n’ha 
destacat el contrast entre la 
tendresa i el poder del mal 
que es concreta en un final 
impactant.
Amb aquesta convocatòria 
del concurs la Biblioteca vol 
esperonar la gent a escriure i 
a donar a conèixer el gènere 
del microrelat. Els textos es 
poden llegir a la pàgina web 
de la Biblioteca: www.biblio-
tecaigualada.cat

Antoni Llena guanya el 8è 
concurs de microrelats de 
por «Uuh!» de la Biblioteca



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Veus que no veus”, un espectacle de “pallasses” molt potent 
i amb un llenguatge desenfrenat que reivindica la figura de la 
pallassa en un món secularment masculí de pallassos teatrals

El Teatre de l’Aurora, amb “Veus 
que no veus”,  ha acollit una obra 
resolta i valerosa: un espectacle 

de “pallasses” –en versió femenina- in-
terpretada per dues pallasses dones, la 
terrassenca Pepa Plana i la igualadina 
Noël Olivé. Dues artistasses que con-
cedeixen a “Veus que no veus” aquella 
saviesa feminista que, a mode d’una 
audaç reivindicació, convida a una pre-
gona reflexió. Efectivament –en opinió 
d’elles mateixes- s’entreveu que encara  
queda molt camí per a frenar el tracte 
desigual de les dones en el món de la 
interpretació.
Aquest “Veus que no veus”, altrament 
un “Vull que em vegis!” és  un espec-
tacle de creació a través del qual es 
planteja què hagués passat si les ante-
cessores d’aquestes protagonistes –pa-
llasses-  haguessin pogut fer de pallas-
ses. Per descomptat, en el món del circ, 
les dones no podien ser pallasses; però 
hi treballaven i exercien altres papers. 
I, és ara que intrèpidament, les dones 
pallasses, denuncien aquella secular i 
injusta insensatesa. Per això, amb ràbia 
criden: Ei! Si em veus, és perquè hi sóc! 
Eh! 
Res té a veure aquesta representació 
amb els típics números de pallassos 
clàssics, que sempre es mouen en el 
mateix context, com a pallassos sovint 
identificables amb una mateixa vesti-
menta clàssica, en funció de cada rol. 
Aquells són d’una altra època i d’aque-
lla societat de règims autoritaris en què 
funcionaven molt les trompades i les 

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.

PARAULES + 
ELEMENTS NATURALS 
= EMOCIONS
Maite Franquesa.
Un conjunt de petits quadres rea-

litzats agafant en préstec les parau-
les dels qui saben escriure. A partir 
de l’emoció que produeixen aquests 
mots, l’autora ha creat imatges amb 
elements naturals i un traç molt sim-
ple.
Del 22 d’octubre al 5 de desembre al 
Punt de lectors de la Biblioteca Cen-
tral.

SHADOWS & WOODS
Exposició d’obra gràfica tridimensi-
onal de Maria Pujol.
Del 20 d’octubre al 25 de novembre 
a Artèria, espai d’arts.

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.

L’ART EN ELS 
CEMENTIRIS: 
POBLENOU I MONTJUÏC
Fotografies de Miquel Solà i Rossell 
que mostren la bellesa dels grans 
mausoleus que la burgesia catalana 
va encarregar a principis de s. xx a 
grans arquitectes.
Del 30 d’octubre al 23 de novembre 
a la Sala d’exposicions de la Biblio-
teca 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.

INSTANTS
Nuria Riba Bosch i Jordi Torreci-
llaPremi Igual’ART 2017
Després de l’execució del mural 
dels Moixiganguers el passat mes 
de maig, arriba la segona fase del 
projecte INSTANTS 
Del 26 d’octubre a l’11 de novem-
bre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

EXPOSICIONS
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bufetades, a més de les ridiculitzacions i 
les burles alienes. Ara, en aquest espectacle 
les claus són unes altres  perquè els temps 
també han canviat, sense oblidar el món 
màgic i de mofa del circ.
A partir de les anomenades representaci-
ons clàssiques, l’obra s’endinsa i reinter-
preta aquells números típics del circ amb 
la voluntat d’embolicar-los dins d’una his-
tòria que conté altres petites històries o 
situacions tan satíriques i còmiques com 
sensiblement impregnades dels mateixos 
daltabaixos vitals, servint-se del seu perso-
nal i singular llenguatge de pallasses. Així, 
les dues “pallasses”, des dels propis rols -de 
la Cara Blanca i  l’Augusta- van plantant 
cara a la seva dura quotidianitat, un dia a 
dia de neguits i preocupacions marcat per 
una adversa precarietat i moltes situacions 
d’injusta incomprensió, empeses  però per 
un interior humanament ric i ple d’espe-
rança. I, és des de la manera genuïna que 
tenen aquestes “pallasses” de parlar i fer-
se entendre, que va guanyant cada cop més 
interès el seu discurs mitjançant el joc di-
vertit i aquells gags que tant valen per fer 
riure;  si bé no tot és riure.
Vet aquí, doncs, al capdavall aquest còctel 
clamorós que, dirigit per Joan Arqué, et 
presenta a dues dones del nostre temps com 
a unes autentiques heroïnes en proposar-se 
sobreviure a tots els desafiaments derivats 
de la seva pròpia categoria de “pallasses”. 
Tot plegat en un moment on el paper de 
la dona, a les arts escèniques, està sota la 
atenta mirada de l’opinió pública, deixant 
en conseqüència una assignatura pendent 
i reparadora a les institucions públiques.



VERMUT MUSICAL
Piera

Vermut amenitzat pel grup acústic GIVE, 
de Piera. Dins els actes de celebració del 
Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violencia envers les dones.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al bar del 
Foment.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

El Palau dels Comtes de Plasencia és un 
gran casal, conegut popularment com la 
Casa Gran, es troba documentat ja des 
del segle XII en que apareix la domus de 
Montbui ubicada dins de la sagrera de la 
capella de Santa Coloma
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
Major.

DILLUNS 5

CONFERÈNCIA
Igualada 

Marc Illa i Mestre. “Del secret a la vergo-
nya: Què és la intimitat?”
Nietzsche va dir que l’ésser humà estima la 
màscara: viure immers en la societat por-
ta a la necessitat de fugir d’allò públic i a 
ocultar-se dels altres, és a dir, a tenir se-
crets. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 6

HORA DEL CONTE
Igualada 

“En tastaolletes”, a càrrec de Rosa Fité
Un conte molt divertit per fomentar el 
consum de fruita entre els infants. Inclou 
un petit tast de fruita al final!
Dimarts a les 6 de la tarda a al Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 2 

TEATRE
Igualada

“Nada” de Janne Teller
Un jove puja dalt d’un arbre i no en vol 
tornar a baixar. Un impactant espectacle 
basat en l’exitosa novel·la homònima de 
Janne Teller, que qüestiona el que importa 
i el que no, i ho fa des de punt de vista dels 
joves i adolescents posant en dubte els va-
lors de la nostra societat.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada

Xarim Aresté. Presenta el tercer disc en so-
litari, ‘Polinèsies’, un viatge per un univers 
alhora íntim i col·lectiu, on cada cançó és 
una illa formada per mil illes diferents,.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DISSABTE 3

TEATRE
Igualada

“Nada” de Janne Teller
Un jove puja dalt d’un arbre i no en vol 
tornar a baixar. Un impactant espectacle 
basat en l’exitosa novel·la homònima de 
Janne Teller, que qüestiona el que importa 
i el que no, i ho fa des de punt de vista dels 
joves i adolescents posant en dubte els va-
lors de la nostra societat.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PORTES OBERTES
Igualada

Portes obertes al Museu de la Pell i Cal 
Granotes
Durant la Setmana del Turisme Industri-
al, el Museu de la Pell fa jornada de portes 
obertes, amb entrada gratuïta, per donar a 
conèixer tots els espais permanents.
Del 3 a l’11 de novembre al Museu de la 
Pell.

TEATRE
Calaf

“The little night cabaret”
Un fabulós recorregut pels millors núme-
ros de la història del cabaret europeu, els 
grans musicals de Broadway i el Music 
Hall americà.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Casino

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

L’església de Santa Margarida, que domina 
part de la plaça Major de Montbui, s’ori-
ginà quan, ja al segle XVI, l’antiga capella 
de Santa Coloma mostrà clars símptomes 
de deteriorament. Així doncs, a inicis del 
segle XVII es construí l’edifici actual, su-

fragat en part pels comtes de Plasencia
Dissabte a les 12 del migdia a la plaça 
Major.

DIUMENGE 4  

TEATRE
Igualada

“Nada” de Janne Teller
Un jove puja dalt d’un arbre i no en vol 
tornar a baixar. Un impactant espectacle 
basat en l’exitosa novel·la homònima de 
Janne Teller, que qüestiona el que importa 
i el que no, i ho fa des de punt de vista dels 
joves i adolescents posant en dubte els va-
lors de la nostra societat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA
Igualada

Cada primer diumenge de mes i en el marc 
de la Setmana del Turisme Industrial, el 
Museu ofereix una visita guiada gratuïta a 
tots els espais: Univers de pell, L’ofici d’ado-
ber, L’Home i l’Aigua, i a l’adoberia de Cal 
Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell.

TITELLES
Igualada

“Adeu Peter Pan” amb Festuc Teatre
La Maria és una nena amb molta imagina-
ció, li encanten els contes, històries i aven-
tures que li explica l’avi, amb qui passa les 
tardes jugant a Peter Pan. Organitza Xarxa 
Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SARDANES
Calaf

Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal

MÚSICA
Igualada 

Concert del Quartet Ophir que ens oferi-
ran constarà de tres obres ben contrasta-
des d’estil: L.V. Beethoven (1770- 1827), 
Quartet nº 6 en Si bemol mayor op.18; J.
Turina (1882 – 1949), La oración del Tore-
ro Op. 34 i J.M Guix (1965-), Three Haikus 
for String Quartet.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Auditori de 
l’Escola de Música.

DIMECRES 7

MÚSICA
Igualada 

Rec Street Music
Concerts i activitats paral·leles durant 
el Rec.0 Experimental Stores: festival de 
moda, cultura i gastronomia.
De dimecres a dissabte al barri del Rec.

CONTES PER A NADONS
Piera 

“A dormir Marina...” La Marina juga al jar-
dí. Comença a fer-se fosc i arriba cantant 
la lluna. Després de sopar la mare diu que 
és hora d’anar a dormir, però la Marina 
no ho vol de cap manera! Amb la Sandra 
Rossi .
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

XERRADA
Piera 

“Reflexions, estudis i curiositats al voltant 
de la gastronomia, amb el guiatge de la 
Mercè Civera Pérez. S’explorarà com sor-
geix el concepte de cuina, la seva relació 
amb la gastronomia i els patrimonis ali-
mentaris i com han evolucionat. Entrada 
lliure..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

TALLER
Masquefa 

‘La gota d’aigua’, segons Raimon Panikkar
A càrrec d’Inés Castel-Branco. Activitat 
familiar adreçada a famílies amb infants 
entre 3 i 5 anys en motiu de la commemo-
ració del centenari del naixement de Rai-
mon Panikkar..
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda la Biblioteca.

DIJOUS 8

CLUB DEL LLIBRE
Igualada 

Llúcia Ramis
L’autora es trobarà amb els participants 
del clubs de lectura de les biblioteques de 
l’Anoia per parlar d’obres com les Les pos-
sessions, Tot allò que una tarda morí amb 
les bicicletes i Egosurfing, entre d’altres.
Dijous a les 7 de la tarda a al Biblioteca 
Central.

AGENDA
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Freddie Mercury
Estrena • Bohemian Rhapsody

RAMON ROBERT / 

Ambientada en un període que 
va des de mitjans dels anys 70 
(el primer disc de Queen seria 

editat el 1973) fins a principis dels 90 
(Freddie Mercury va morir de malal-
tia l’any 1991), aquest biopic ofereix un 
retrat de l’icònic grup de música pop-
rock i es concreta en la vida del cantant 

i líder de la banda, Freddie Mercury. 
La pel·lícula pretén mostrar de manera 
cronològica com es va formar aquest 
popular grup anglès, els anys previs a 
la fama i els inicis de Freddie Mercury 
en el món musical. Una de les parts 
centrals del film recull el Live Aid de 
1985, un concert benèfic que Queen va 
oferir a l’estadi de Wembley, en el que 
també hi van col·laborar altres estrelles 
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Llums i ombres
El racó del Cineclub •  Trinta lumes

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 8 de novembre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema, el 

Cine-club presenta la producció espa-
nyola del 2017 Trinta lumes, dirigida 
per Diana Toucedo.
El títol fa referència als trenta focs que 
hi ha al llogarret de la Galícia profun-
da en què transcorre l’acció d’aquest 
film, barreja de ficció i documental 
i què mostra una terra bella i antiga, 

un lloc on encara continuen presents 
antigues tradicions i supersticions 
lligades a l’esoterisme i al misticis-
me, un lloc en què és possible veure 
els esperits com volten per les cases 
abandonades que la petita Alba recor-
re amb el seu amic Samuel, abans de 
desaparèixer misteriosament.
Aquest film forma part de la 26ª Mos-
tra de films de dones que arriba un 
any més a la nostra comarca i la sessió 
tindrà caràcter gratuït.

Halloween 
Estrena •  La noche de Halloween

RAMON ROBERT/ 

Als anys 70 del segle passat es 
van fer moltes pel·lícules de 
terror, la majoria, avui en dia, 

completament oblidades. No és el cas 
de La noche de Halloween (1978) amb 
la que el cineasta John Carpenter gai-
rebé va inventar el slasher, o sigui les 
pel·lícules d’assassins psicòpates i rei-
teratius. Feta amb pocs diners, aque-
lla pel·lícula va donar molts beneficis 
en taquilla i es convertiria en un títol 
imprescindible i antològic del gènere. 
El gran èxit va originar continuacions 
i imitacions, que en cap cas assolirien 
el nivell de la obra original.
Quaranta anys després, i comptat amb 

el propi John Carpenter fent tasques de 
producció executiva, i alhora recupe-
rant a Jamie Lee Curtis en el paper de 
Laurie Strode (la jove cangur de 1978 
es ara una dona de seixanta anys), ens 
arriba una nova seqüela d’aquella pel-
lícula.  Ara, l’icònic personatge inter-
pretat per la filla de Tony Curtis arriba 
a la confrontació final amb Michael 
Myers, la figura emmascarada que l’ha 
perseguit des que va escapar de la ma-
tança que ell, el psicòpata criminal, va 
fer la nit de Halloween, fa quatre dè-
cades. Cal assenyalar que aquesta sa-
tisfactòria seqüela conserva i reactiva 
l’esperit, el clima i la tensió del magní-
fic psycokiller de 1978.

del rock.
Encara que oficialment realitzada per 
Dexter Fletcher, bona part del rodat-
ge de la pel·lícula va ser dirigit per 
Bryan Singer. Molt discrepant amb els 
productors i amb el actor Rami Malek 
(aquest en el paper de Freddie Mer-
cury), el reputat Singer va estripar el 
seu contracte i tot seguit abandonaria 
els platós de rodatge. Bàsicament, Bo-

hemian Rhapsody és una espectacular 
celebració de Queen, de la seva músi-
ca i del seu electritzant cantant Fred-
die Mercury.  Estrenada a Londres fa 
una setmana, alguns crítics britànics  
han assenyalat la superficialitat del 
guió, però gairebé tots han coincidit 
en destacar la magnífica interpretació 
de Rami Malek i algunes emotives se-
qüències musicals.



BOHEMIAN RHAPSODY
Estats Units. Drama biogràfic. De Bryan Singer. Amb 
Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy.  
La pel.lícula narra el meteòric ascens a l’olimp de la música 
del grup musical angles Queen a través de les seves icòni-
ques cançons i el seu carismàtic líder, Freddy Mercury, mort 
per malaltia quan el grup es trobava al cim de la popularitat 
mundial.

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN
Espanya. Drama. De Mar Targarona. Amb Mario Casas, 
Richard van Weyden, Alain Hernández.
Amb l’ajuda d’un grup de presoners espanyols que lide-
ren l’organització clandestina del camp de concentració de 
Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa al labora-
tori fotogràfic, arrisca la seva vida en planejar l’evasió d’uns 
negatius que demostraran al món les atrocitats comeses pels 
nazis

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS
Estats Units. Fantasia. De Lasse Hallström i Joe Johnston. 
Amb Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Mor-
gan Freeman
Tot el que Clara vol és una clau que obre una caixa que conté 
un regal molt valuós de la seva mare morta. A la festa anu-
al dels Drosselmeyer troba una pista que el porta a la clau, 
però aquesta desapareix en un món paral·lel. Allà, en aquell 
món, Clara viurà increïbles aventures..

   CAMPEONES
Espanya. Comèdia. De Javier Fesser. Amb Javier Gutiérrez, 
Juan Margallo, Luisa Gavasa.
 Marcos, un entrenador professional de bàsquet, es troba 
un dia, enmig d’una crisi personal, entrenant a un equip 
compost per persones amb discapacitat intel·lectual. El que 
comença com un problema s’acaba convertint en una lliçó 
de vida...

LA NOCHE DE HALLOWEEN
Estats Units. Terror. De David Gordon Green. Amb Jamie 
Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Milers Robbins
Han passat quaranta anys. Laurie Strode, ara una dona ma-
dura, arriba a la confrontació final amb el psicòpata Michael 
Myers, la figura emmascarada que l’ha perseguit des que va 
escapar de la matança que ell va fer la nit de Halloween, fa 
quatre dècades..

TRINTA LUMES 
Espanya. Documental. De Diana Toucedo.

 Un relat entre el documental i la ficció que transcorre en un 
poblet de Galícia on “la vida no s’acaba, sinó que es transfor-
ma en una altra cosa”. El film acompanya els habitants d’un 
llogaret a la serra d’O Courel (Lugo) en les seves rutines di-
àries, intantando, al mateix temps, captar un fet impercep-
tible: els morts estan entre els vius i, de vegades , és possible 
que els vius desapareguin..

   LA MUSICA DEL SILENCIO
Itàlia. Biografia. De Michael Radford. Amb Toby Sebasti-
an, Antonio Banderas, Jordi Mollà
Biopic sobre el tenor i músic italià Andrea Bocelli. Tot i ha-
ver nascut amb un greu problema de vista que finalitzarà en 
ceguesa, Bocelli supera tot tipus d’obstacles, guiat per grans 
ambicions cap a la seva gran passió, la música.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA NOCHE DE HALLOWEEN 
Dv: 20:30
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 18:15

TRINTA LUMES (Mostra de films de 
dones)
Dj: 20:00

1/BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
1/BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:40

2/LA NOCHE DE HALLOWEEN 
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dm: 18:15/22:45
2/LA NOCHE DE HALLOWEEN (VOSE) 
Dm: 20:30
2/JOHNNY ENGLISH 
Dg: 13:05

3/ HUNTER KILLER  
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:25/22:45
Ds: 15:40/18:00/20:25/22:45
Dg: 12:15/15:40/18:00/20:25/22:45
Dm: 18:00/20:25

4/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 
REINOS
Dv Ds Dll a Dj: 17:10/19:15
Dg: 13:00/15:05/17:10/19:15
Dm: 17:10/19:15
4/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dv a Dj: 21:15

5/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 
REINOS
Dv Dll Dc i Dj: 18:05/20:10/22:10
Ds: 16:05/18:05/20:10/22:10
Dg: 14:05/16:05/18:05/20:10/22:10
Dm: 20:10/22:10
5/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 
REINOS (VOSE)
Dm: 18:05

6/ SMALLFOOT
Dv i Ds: 17:45
Dg: 13:50/17:45
6/ SMALLFOOT (en català)
Dg: 11:55
6/ LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Dv a Dj: 19:50
6/ VENOM
Dv a Dj: 21:55
6/ CHRISTOPHER ROBIN
Ds i Dg: 15:45
6/ MATAR O MORIR
Dll Dc i Dj 17:45
6/ MATAR O MORIR (VOSE)
Dm 17:45

7/ PESADILLAS 2: NOCHE DE 
HALLOWEEN
Dv Dll a Dj: 18:15/20:15
Ds: 16:20/18:15/20:15
Dg: 12:30/14:25/16:20/18:15/20:15
7/ FIRST MAN
Dv a Dll Dc i Dj: 22:15

8/INFILTRADO EN EL KKKLAN 
Dv Dll Dc i Dj: 16:55/19:35/22:30
Ds: 16:30/19:10/21:50
Dg: 13:30/16:30/19:10/21:50
Dm: 19:35
8/INFILTRADO EN EL KKKLAN (VOSE)
Dm: 19:35

SALA AUDITORI

EL CASCANUECES
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:30

SALA PETITA

BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 18:15/20:40
Ds i Ds: 16:15/18:40/21:00

CAMPEONES  
Ds: 18:00 
LA PROMESA  
Ds: 19:50
Ds: 19:40
LA MÚSICA DEL SILENCIO  
Dg: 18:00

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)



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

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

ROSA PUJADÓ /ARACELI MAS 
ROSA Mª PONT/ MONTSE CASTELLS

SERGIO LOPEZ DOMINGUEZ

ROSER VILA

MONTSERRAT MARIMON MARTA VALLS FARRE JOSEP MARÍ I LLACUNA

VENTURA MONTES

ELSA CARPI

             JOSEP ORPINELL / MONTSE PUIGGRÓS 
ROSA Mª MORROS / Mª ANGELS MONLLOR OLIVER

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor 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 29/11/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades 
queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Una hora a vista de pagès i en dues paraules / 2. Activitat financera 
d’allò més rendible. Mal de ventre a l’enèsima potència / 3. Mitja parella. Assemblea curial 
amb ànim pacificador. Per alumini val / 4. Digerir per la banda contrària. Antigues mone-
des de duro de drings molt musicals / 5. Tot un escrit al diari fet d’un sol mot. No n’hi ha 
cap com la Fitzgerald / 6. Dos quarts de tres. Hormona segregada per una cortina al sol / 
7. Composició musical psicològicament desequilibrada. Xaval, estàs fet un pastor! / 8. De 
l’instrument capaç de seguir el fil. Irlandès abans d’arribar a Amèrica / 9. Alguna Pregunta 
Graciosa? Pel ludòpata és una temptació. Trident desmanegat / 10. Trencar pel carrer de la 
cansalada. Germans sense lligams de sang / 11. L’altra mitja. Tan moix que no té ni ganes 
de volar. Marc de marc / 12. Un hi llança llavors i una altra en recull música. Desmereixeria 
la confiança / 13. Enorme pedrot per albirar el passat balear. Els poetes hi amarren noies 
desconegudes.
VERTICALS: 1. Es veu que valen molt, però no passen de vint-i-quatre. Perspicaç / 2. Gasta 
més que el temps. Entri sense manies ni miraments. Vocalitzen la cosa / 3. Explicat amb 
rodolins i il·lustracions. Taca tan fosca que oculta el granell / 4. Tan exòtic com el cranc o 
el capricorn. Hidrocarbur presentant-se a l’alcaldia / 5. Nivell d’aplanament. Sap totes les 
tafaneries de l’aviari, i les explica. Marxa de Santanyí / 6. I entra a Espolla. Rojor, vermellor 
de cara. Bót desmuntat / 7. La seva millor companyia era una colometa. Agressió intole-
rable al miocardi / 8. Observa des del centre d’Agullana. És una afecció urinària, però a la 
cúria es cura / 9. Agror de caràcter ioguresc. Fer això és la millor manera de dutxar-se amb 
els orins / 10. La cosa pública. Cantar virtuts, lloances i excel·lències. La cesa pública / 11. 
Escarrassar-se per sobreviure al trànsit de Taüll. Si els àrabs estan units es deu en part a ell 
/ 12. Condiment de carn i peix que s’elabora a cops de maluc. A molts restaurants el pa sol 
arribar a taula així.

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

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 4 persones)

· Castanyes cuites 
o rostides i pelades 200 g
· Ceba tendra petita 1
· Porro 1
· Mantega o oli d’oliva 15 g
· Patata pelada i trossejada 140 g
· Vinagre de poma o Jerez 5 ml
· Brou de verdures 
o aigua (quantitat aprox.) 
400 ml
· Farigola sec o fresc al gust
· Nata líquida necessària
· Oli d’oliva verge extra
· Pebre negre mòlt
· Sal
· Julivert fresc (opcional)
· Ou (opcional)
· Pebre vermell dolç al gust
· Ou un per persona (opcional)

Crema de castanyes

Elaboració

Preparar primer les castanyes 
en el cas de partir del fruit cru, 
rostint-les al forn, sobre el foc, 
al microones o coent. Pelar bé 
retirant també la capa interna. 
Picar el porro rentat i la ceba 
tendra.

Escalfar la mantega en una 
cassola i ofegar les dues ver-
dures amb una mica de sal, 
deixant que es facin sense 
presses. Quan estiguin trans-
parents, afegir les castanyes 
amb la patata pelada i trosse-
jada, salpebrar lleugerament 
i donar unes voltes. Afegir el 
vinagre, saltegeu un parell de 
minuts i afegir la farigola.

Cobrir amb el brou o amb ai-
gua, portar a ebullició, tapar i 
deixar coure a foc lent uns 30 
minuts, remenant de tant en 
tant. Quan les verdures esti-
guin tendres, triturar molt bé. 
Afegir un raig de nata líquida 
al gust i corregir de sal.

Servir amb un ou escalfat amb 
el rovell melós, pebre vermell 
dolç, julivert fresc i un rajolí 
de bon oli d’oliva verge extra.



Novembre
2: Commemoració de tots els fidels difunts.

3: Martí de Porres; Ermengol; Pere Almató; Sílvia; Malaquies 
4: Carles Borromeu; VidaL; Agrícola; Fèlix de Valois

5: Zacaries i Elisabet (o Isabel); Magne; Bertil·la.  
6: Sever,; Lleonard.

7: Ernest; Florenci; Carina; Severí,  
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; Deodat I, papa  

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

El cant de «La vall del 
riu vermell” a càrrec 
d’un grup de cantaires 

de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada suposà el comiat 
a l’Antonieta Soteras Pons, 
dissabte passat dia 27 a l’es-
glésia de la Sagrada Família 
on familiars i amics varen as-
sistir a la missa en sufragi de 
la seva ànima. La cerimònia 
fou presidida per Mn. Xavier 
Bisbal. La nostra compatrícia 
que vivia a la residència de les 
Germanetes dels Pobres de 
Barcelona, havia mort aquella 
mateixa setmana a Barcelona, 
als 74 anys,
L’Antonieta va contraure als 
catorze anys una poliomielitis 
greu que la deixà tetraplègica 
i l’obligà a quedar prostrada 
per sempre en una cadira de 
rodes. Posteriorment, cir-
cumstàncies familiars, princi-
palment la mort de la mare, el 
1990, van fer que anés a viure 
a Vic, on les Germanetes dels 
Pobres li van obrir les portes 
de la seva llar. A la capital 
d’Osona és on va començar a 
escriure i fruit d’aquesta in-
quietud l’editorial Claret li va 
publicar dos llibres de poesia 
i prosa “Lluminosa solitud” 
(1992) i “L’esclat de l’ànima” 
(1999).

De molt jovençana l’Antonie-
ta va formar part de la Coral 
de Santa Maria, i l’entitat —a 
la que sempre indirectament 
hi ha estat vinculada— li va 
dedicar actes de reconeixe-
ment i afecte. Recordem el 7 
de juny de 1992 al teatre del 

Record per a l’excantaire Antonieta 
Soteras Pons

Cercle Mercantil, el 13 no-
vembre de 2014 en el Cicle 
de Poetes de la Coral de Santa 
Maria, a l’auditori de la Bibli-
oteca Central; i l’11 de juny 
del 2015 al teatre de les Ger-
manetes dels Pobres de Bar-
celona.

E l dia 27 d’octubre, va 
morir a Vic, el sacer-
dot diocesà Jordi Vila 

Febrer, que nasqué  el 22 de 
novembre de 1931, també a 
Vic.
Dilluns passat, dia 29 
d’aquest mes, a l’església par-
roquial, de sant Pau, de Man-
lleu, de la qual el difunt, n’era 
rector, va tenir lloc la Missa 
exequial, per la seva ànima.
Recordem la seva estada pas-
toral a Igualada, que desen-
volupà a la parròquia de la 
Sagrada Família i al Barri de 

Montserrat. La seva tasca es-
piritual -juntament amb Mn. 
Climent Rodergas- l’enca-
minà molt de cara el jovent, 
promovent el moviment Jú-
nior d’A.C., amb moltes acti-
vitats, culturals, esportives i 
espirituals
Uns pocs igualadins, que 
tingueren notícia de la seva 
defunció, van assistir a l’es-
mentat funeral.
Va saber-nos greu no poder 
assistir-hi donat que, dit sa-
cerdot, fou qui celebrà la 
nostra unió matrimonial i, 

al cap de 25 anys, va presidir 
les nostres Noces d’Argent. 
Motius de salut l’impediren 
d’assistir a la commemoració 
de les d’Or.
Un altre família igualadina, 
la Brunet- Pàmies, si que va 
poder gaudir de la seva assis-
tència en llurs celebracions 
matrimonials (plata i or).
Després de la seva fecunda 
vida ministerial, ara tindrà el 
seu merescut repòs etern. Al 
cel sia!

Josep Elias Farré

En el traspàs de Mn. Jordi Vila

El dissabte dia 10 , a la 
missa de 2/4 de 8h del 
vespre a l’Església dels 

Caputxins, se celebrarà un 
ofici per l’ànima de la Sra. 
Ramona Sanvicente i Lledó, 
vídua del conegut blanquer 
Joan Noguera i Font, tras-
passat  l’any 2006.
Organitzat per les colles sar-
danistes que fundà el seu ma-
rit , Gais dansaires i Amistat 
, es preveu una gran assistèn-

Missa per la Sra. Ramona

ESGLÉSIA / LA VEU 

Amb motiu del cin-
què aniversari del 
pontificat del papa 

Francesc, el cineasta i do-
cumentalista Wim Wenders 
ha preparat el documental 
«Papa Francisco, un hom-
bre de palabra». La direcció 
ha anat a càrrec del cineasta 
alemany i ha estat coproduï-
da per la Santa Seu.
El documental relata el dia 
a dia del Sant Pare. No so-
lament presenta la feina de 
Bergoglio al capdavant de 

cia pels nombrosos amics i 
amigues que la parella cone-
gué per la seva intensa vida 
cultural, religiosa i social. 

l’Església, sinó que també 
difon les seves idees sobre 
justícia, immigració, ecolo-
gia, pobresa, materialisme o 
el paper de la família.
D’altra banda, mostra un 
diàleg del món amb el Pon-
tífex. Respon a preguntes de 
grangers, refugiats, nens, im-
migrants, gent gran, presos, 
gent desfavorida.
Les preguntes dels fidels són 
la columna vertebral de la 
pel·lícula, que també mostra 
les passes del papa Francesc 
en molts dels seus viatges ar-
reu del món.

Sobre la pel.lícula “Papa 
Francisco, un hombre de 
palabra”
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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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
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 2: MR SINGLA 
Pujadas, 47

DISSABTE  3: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 4:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101ÚNICA 

FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 5: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 6: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 7: SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 8: MISERACHS
Rambla Nova, 1



                 de LAURA LLUCIÀ
Presidenta d’Igualada Comerç

Divendres, 2 de novembre de 2018

“A Igualada 
manquen espais d’oci 

per als joves”
Soc, des de fa pocs mesos, presidenta d’Igualada Comerç. Graduada 
en Periodisme i Relacions Públiques, i en Gemmologia, estic casada 
i tinc dos fills. Continuo el negoci familiar de Llucià Joiers, que 
recentment ha celebrat el seu 70è aniversari.

Ja fa temps que estaves vinculada a Igualada Comerç, 
com a membre de la junta directiva. Ara la presidència 
és un pas endavant. Què suposa aquest fet?

Representa tot un repte. És veritat que ja estava vinculada 
a l’entitat, i des de fa dos anys la implicació era màxima. Ara, 
seguint els estatuts de l’entitat i el règim intern, tocava canvi de 
presidència. Gairebé m’ho he trobat al damunt, com aquell qui 
diu. Personalment em fa molta il·lusió, soc botiguera de tota la 
vida, ja em ve de família, i defenso el comerç local. El comerç 
de la ciutat està passant un moment molt difícil, i m’agradaria 
donar-hi un aire d’optimisme, i crear sinergies amb altres enti-
tats de la ciutat.

Quan he parlat sempre amb presidents anteriors, deien que 
un dels grans reptes era fer d’Igualada una capital comercial. 
Em parlaven de referents com Manresa, o més darrerament 
Vilafranca, que s’emportaven clients igualadins, i això era un 
problema recurrent. Això continua essent així?

En tenim molts, de problemes. Existeix aquest, sí, però també 
tenim el problema d’Internet, el dels centres comercials...  En 
relació a les ciutats a la vora que són potents a nivell comercial, 
l’avantatge és que l’accés és fàcil per a tots, vull dir que també per 
a que ells, vinguin cap a Igualada. Ens ve gent de fora, més que 
abans, però també se’n va molta gent d’aquí. A vegades es diu 
que des d’Igualada Comerç ens oposem a les cadenes de marca, 
i això és fals. Al contrari, ens agradaria que vingués més comerç 
i més marques importants. Això porta més gent. Sempre.

L’alcalde diu que vol fer d’Igualada la capital comercial de la 
Catalunya interior. Estem lluny o prop, d’això?

S’han fet passes molt endavant. Hi ha molt canvi generacional 
en el nostre comerç, amb molta gent jove, hi ha botigues real-
ment boniques, el comerciant s’ha adaptat moltíssim, les noves 
tecnologies ja no fan tanta por com fa uns anys... però potser 
encara falta que ens ho creiem més. A vegades veus com es cri-
tica el comerç d’Igualada abans d’hora, podríem dir. Però hi ha 
molta, molta gent que s’ho està treballant molt, s’ha fet i s’està 
fent un esforç important per esdevenir un comerç capdavan-
ter. Falta creure’ns-ho més. Abans es deia que a Igualada no es 
feien coses, i ara ningú pot dir-ho, això. Nosaltres mateix fem 
esdeveniments de tot tipus, al llarg de l’any, però veus que una 
part s’apunta de seguida, i la resta els costa de moure’s. Hem 
d’intentar canviar-ho.

La Botiga al Carrer és un bon exemple d’èxit.

Està superconsolidada, amb 44 edicions que ja portem. És un 
èxit, sense dubte. La setmana vinent farem la Festa del Vi, i 
aquest any hem creat la Festa de la Cervesa. També Made in 
Igualada, hem aconseguit que l’Ajuntament ens cedeixi el  Pati 
del Museu de la Pell durant els dies del Rec.0. No es tracta de 
competir amb el Rec.0, sinó aprofitar-lo per a mostrar el comerç 
de la ciutat. 

Deies que també voleu acostar-vos a les entitats de la ciutat. 
Com?

Sí, ens agradaria crear algun tipus de vincle. Per exemple, que 
les entitats de dansa, o bé l’Escola de Música, participessin en 
les nostres activitats. Es podria fer un concert o una exhibició al 
mateix Pati del Museu, aprofitant el Made in Igualada. Es trac-
taria d’unir forces i ajudar-nos entre tots, si fos possible. També 

amb les altres entitats comercials de la ciutat. 

Es diu que Igualada Comerç treballa només pels del centre 
d’Igualada, que no arriba a la resta de barris.  

Estem intentant obrir-nos més, sí. Per exemple, la Botiga al Car-
rer sempre es feia només a la rambla i els carrers del centre... Ara 
ja es fa al Passeig Verdaguer. La intenció és arribar a quants més 
llocs d’Igualada, millor.  També tenim molt bona relació amb les 
entitats comercials de la comarca, estem en contacte permanent.

Els horaris comercials són avui un problema per a molta 
gent. Creieu que caldria fer-hi alguna cosa?

Anirem bé tots quan totes les coses vagin al mateix ritme. Quan 
la televisió, per exemple, no comenci tan tard els programes 
d’èxit. A nosaltres ens agradaria fer una prova pilot a Igualada. 
Per exemple, d’obrir durant una setmana a les tardes a les 4.30 i 
tancar a les 8. Els botiguers tanquem molt tard.

Aviat hi haurà dos grans supermercats més, Lidl i Bonpreu. 
Hi ha tant mercat a Igualada i la Conca per a tanta oferta?

Hi ha una oferta excessiva de supermercats. En canvi, manquen 
d’altres coses. A Igualada es fan moltes coses, sí, però manquen 
llocs d’oci, sobretot per a la gent jove. Una sala de cinema és 
insuficient per a una ciutat com Igualada. Estem molt contents 
amb l’Ateneu, és clar, però creiem que hi hauria d’haver-ne més. 
Abans a Igualada i l’entorn hi havia sales de jocs, una bolera... 
Caldria fer menys supermercats i més espais d’oci.

Igualada ja és Ciutat Europea de l’esport 2019... com Fuenlabrada, Soria, Granada, Paggaio, Conventry... Millor afegir-nos a l’alegria 
municipal pel reconeixement d’ACES. I no cal fer massa cas del que es diu, perquè també hi ha qui explica que Igualada pot ser aviat 
una potència en competicions de tir, basant-se en el fort increment de venda d’armes de foc a la nostra comarca. Són de totes mides i 
calibres, encara que una volta es gestionen els permisos, la majoria no surten de les cases. Hi ha qui sospita, que tot plegat no és per 
l’afany de practicar l’esport o per un major interès per la cacera, sinó per les pors que van lligades a les incerteses polítiques. Ens 
hem acostumat massa a que les “realitats” vagin lligades a les notícies que emanen les autoritats, que sovint només volen dibuixar 
un escenari meravellós i callen el que no els interessa. I són els ciutadans qui fan el progrés i les millores. Alegrem-nos d’aquest re-
coneixement, encara que la “ciutat europea” no sigui una “exclusiva”, sinó una bandera i un diploma compartit. Els mereixements 
esportius de la ciutat són seguir batallant, perquè d’això sí que ens podem sentir orgullosos.

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

TERRA IGNIS REV
Nucli HR
Viscoelàstic 2cares
Reversible
Viscografè

Molles ensacades
Viscoelàstica 2 cares
Reversible
Viscografè

kit curve
somi l2 3d

kit curve
somi l2 3d

a partir de 335€ a partir de 475€

oferta vàlida fins al 31 de desembre

Matalàs Matalàs


