
Com a l’agost, la zona blava no costarà res en les properes dues setmanes.

L’Ajuntament d’Igualada abaixarà 
l’any vinent cinc punts el tipus de l’IBI

  Pàgines 31 a 34

La mesura suposarà que, per primer 
cop en els darrers anys, el rebut de 
l’IBI baixi una mitjana de l’1%

El govern municipal de Castells 
preveu una inversió de 8,4 milions 
d’euros en el darrer any de mandat

Demà 
dissabte, Fira 
de la Cervesa 
Artesana a 
l’Espelt

  Pàgines 10 i 57

Fira vegana 
Naturveg a 
Igualada

Torna el 
Vilashopping 
nit de tapes

  Pàgina 8

  Pàgina 17

La zona blava d’Igualada, 
gratis fins el 9 d’octubre
A partir del dilluns, 24 de 
setembre, les zones blaves 
d’Igualada deixaran d’estar 
operatives durant aproxi-
madament dues setmanes, 
mentre durin les tasques de 
substitució dels parquíme-
tres. 
Així doncs, s’hi podrà apar-
car sense haver de retirar el 

tiquet de control obligato-
ri, tot i que, durant aquests 
dies, es repintaran la pràcti-
ca totalitat de zones blaves 
de la ciutat i, per tant, hi 
haurà prohibicions d’esta-
cionament puntuals que se 
senyalitzaran convenient-
ment. 

  Pàgina 26

Ple de l’Ajuntament. Dimarts aprovarà el pressupost i les ordenances fiscals, més d’hora que mai.
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El Mag Lari 
estrena la nova 
temporada de 
Xarxa

  Pàgina 48
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L’EDITORIAL

A vuit mesos d’eleccions
C omença el darrer curs polític del man-

dat 2015-2019 dels municipis catalans. 
Queden, doncs, vuit mesos exactes per 
a les properes eleccions municipals, que 

decidiran els nous ajuntaments del país. Aquesta 
setmana, l’Ajuntament d’Igualada s’ha afanyat per 
a presentar la seva proposta d’ordenances fiscals i 
el pressupost per a l’any 
vinent. Sota la raonada 
excusa de la bona salut 
econòmica del consisto-
ri, l’alcalde Castells ha 
aprofitat per a anunci-
ar una rebaixa de l’1% 
en els propers rebuts de 
l’IBI, que, no som il·lu-
sos, coincidirà justament  
en l’any de les eleccions...  
No serà, ni de bon tros, 
l’únic govern municipal 
que mirarà d’aprofitar els darrers mesos per a om-
plir d’obres i accions benvingudes els nostres carrers 
o places, en algunes ocasions, també, pel fet que els 
diners promesos en forma de subvencions per ad-
ministracions superiors, sobretot la Generalitat, han 
tardat molt en arribar i els consistoris no volen en-
deutar-se. 

Més enllà de les actituds i formes dels governs con-
sistorials, totes les millores són sempre benvingudes, 
més en un moment de lenta però efectiva recupera-
ció econòmica. En molts casos, a més, suposen tam-
bé la creació de llocs de treball per a molts anoiencs. 
A vuit mesos dels comicis, els partits polítics -i al-
gunes agrupacions independents de veïns- també 

comencen a parlar de 
la preparació de les 
seves candidatures. 
Els temps no són fà-
cils, el país viu una 
situació molt delica-
da i l’Estat, per bé que 
menys, continua esde-
venint una eina de pres-
sió insuportable  sobre 
Catalunya per a que 
l’engranatge institucio-
nal funcioni com seria 

desitjable. Venen setmanes mogudes, i tal vegada això 
pugui afectar més a la generació de les il·lusions neces-
sàries per a entomar la gestió de pobles i ciutats. No és 
estrany -i a la història ens remetem- que les eleccions 
municipals hagin estat el veritable baròmetre, sempre, 
del què vol el país. Tinguem-ho en compte. 

Venen setmanes mogudes, i tal 
vegada això pugui afectar més 
a la generació de les il.lusions 
necessàries per a entomar la 

gestió de pobles i ciutats.
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Clayborne Carson, director de 
l’Institut Martin Luther King Jr. 
d’Investigació i Educació, ha des-
mentit el que publicava ‘El Confi-
dencial’ que havia dit que l’Institut 
hauria mostrat el seu disgust per 
la utilització de la figura de Luther 
King per part de Torra, tot dient “es-
tic molest pel fet que s’hagi afirmat, 
de manera distorsionada, que creia 
que Martin Luther King s’hauria 
oposat al moviment independen-
tista català.  Em sembla admirable 
quan un moviment adopta els prin-
cipis no-violents perfeccionats per 
King i altres líders i el que realment 
em molesta és que manifestants i lí-
ders no-violents siguin reprimits o 
castigats violentament per la policia 
i els funcionaris del govern.”

Joaquim Forn, exconseller empre-
sonat a Lledoners, va dir “no veig 
altra possible sentència que l’abso-
lució.  No hem comès cap delicte. 
Organitzar una consulta no està ti-
pificat al Codi Penal i mai no hem 
fet servir ni hem avalat la violèn-
cia. Fa gairebé onze mesos que soc 
a la presó sense haver estat jutjat. 
No puc deixar de creure que això 
respon més a una voluntat d’escar-
ment que al desig d’impartir justí-
cia.” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, va dir en una entre-
vista a la televisió “L’únic punt que 
uneix els catalans és la idea d’auto-
govern” i va seguir “si prioritzem el 
diàleg, anirem trobant la solució.”  

Pablo Casado, president del PP, 
cada vegada més pressionat pel 
tema del seu màster, va dir “una 
tesi és un document públic que 
acredita un rang i habilita per 
exercir una professió. La tesi té una 
rellevància pública, mentre que els 
meus treballs tenen una dimensió 
irrellevant, ja que eren per a quatre 
assignatures en un curs de doctorat 

no habilitant i per això, les explica-
cions que ha donat al llarg d’aquests 
cinc mesos són suficients i un exer-
cici de transparència que no ha fet 
cap altre polític espanyol.”

Carmen Lamela, la magistrada de 
l’Audiencia Nacional que va proces-
sar per sedició a Josep Lluís Trapero, 
Major dels Mossos, i que va instruir 
la causa del Procés abans que passés 
al Tribunal Suprem (TS), va prendre 
possessió dilluns al matí com a nova 
magistrada de la sala penal d’aquest 
tribunal “pels alts mèrits que con-
corren en la seva persona.”

La Fiscalia del Brabant Való, re-
gió a la qual pertany el municipi de 
Waterloo, no ha aconseguit encara 
identificar qui va col·locar el dis-
positiu al cotxe utilitzat per Carles 
Puigdemont a Bèlgica, i ha manifes-
tat “La investigació continua oberta, 
però no s’ha aconseguit establir cap 
vincle entre el dispositiu i cap per-
sona o entitat que pogués haver-la 
col·locat. Malgrat la sospita que hi 
va haver més dispositius, les indaga-
cions dutes a terme fins ara no apor-
ten cap evidència que ho demostri.”

La primera 
classe
Cada any quan arriba setembre co-
mença el nou curs escolar. Són dies 
de retrobament amb amics i com-
panys, de cues a les llibreries que 
fan l’agost. Les aventures d’estiu són 
narrades de forma èpica o amb nos-
tàlgia, com si ja fossin històries de 
molts anys enrere. El temps és rela-
tiu, va dir un savi físic de nom Al-
bert. Pels qui es dediquen a la do-
cència són dies d’una gran activitat 
i com a formigues atrafegades enlles-
teixen dossiers, confeccionen hora-
ris, s’esgoten en reunions, traginen 
llibres nous i apuren els vells. Enve-
jats i odiats a parts iguals, els docents 
veuen acabar el seu privilegi estiuenc 
mentre els pares respiren alleugerits 
de treure’s de sobre la quitxalla. La 
roda del món i de la vida, sempre en 
moviment. 

El professor enfila el passadís per 
anar a l’aula on l’espera en silenci o 
nerviós un torrent de vida en estat 
pur, indòmit, lliure, sovint sense con-
trol. Soldats sense Napoleó, els joves 
són com un exèrcit a l’altra banda 
del riu. El professor entra i es fa el 
valent. De vegades, es treu la màsca-
ra i mostra l’home o la dona que hi 
ha sota, l’ésser ple de febleses, però 
també d’esperances dipositades en 
el jovent que puja. Els interroga per 
desvetllar-los el saber entre aquelles 
parets que semblen empresonar-los, 
però que són un baluard de la lliber-
tat en un món hiperventilat i que viu 
un present continu. Però és alesho-
res, sovint entre el tedi i la rutina, 
quan es revela el sentit de la tasca 
docent: l’epifania s’encarna en el nen 
innocent que, amb un sincer dubte, 
regala al món una pregunta precisa i 
valuosa, sense resposta encara. És el 
petit miracle de l’aula. L’ensenyament 
no és un cul de sac, és una festa. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815

L’epifania s’encarna en el nen 
innocent que, amb un sincer 

dubte, regala al món una pre-
gunta precisa i valuosa, sense 

resposta encara



R ecordo molt bé aquell 20 de se-
tembre. A primera hora del matí 
els mòbils treien fum: la Guardia 
Civil havia entrat a la Conse-

lleria d’Economia, havia detingut a 14 alts 
càrrecs del Departament i estava escorco-
llant les dependències per trobar-hi qual-
sevol informació relativa al referèndum 
de l’1 d’octubre. Recordo l’anada frenètica, 
com tants, cap a Barcelona. Informacions 
confuses i la sensació que aquell dia era el 
primer de molts.
Molts, moltíssims ciutadans érem al da-
vant de la Conselleria per defensar, pací-
ficament, el nostre dret a vot. Recordo els 
càntics profètics de “votarem, votarem!” 
de centenars i després milers de persones 
concentrades que únicament exigien el seu 
dret a decidir i el respecte a les nostres ins-
titucions i als nostres representants. 
També recordo als dos Jordis, Cuixart i 
Sánchez, avui encara injustament empre-
sonats precisament amb l’excusa d’aquella 
concentració pacífica. Hem pogut veure i 
constatar en moltíssimes ocasions que ni 
en aquella concentració (ni en cap) hi va 
haver un bri de violència, ans al contra-
ri. Hi havia una defensa ferma del nostre 
dret a votar, hi havia una reafirmació total 
amb la democràcia, però no hi va haver ni 
una empenta, ni un cop, ni una agressió. 
Ni “tumults” ni “intimidació”. Però l’estat 
espanyol, a través del seu braç judicial i 
policial, va inventar-se una falsedat fla-
grant per empresonar als líders d’Òmnium 
i l’ANC acusats de “rebel·lió” i  “sedició”. 
Empresonats injustament, arbitràriament 
i vulnerant els drets civils i polítics més 

bàsics de dues persones que no només no 
havien fet res il·legal sinó que havien con-
tribuït en mantenir un clima tranquil i pa-
cífic. Però a l’estat li és absolutament igual 
quina és la realitat, com també li és igual 
esfondrar els fonaments de la justícia en el 
seu propi estat perquè, senzillament, con-
tra l’independentisme s’hi val tot. 
Aquell dia també recordo la detenció dels 
14 alts càrrecs de la Generalitat, entre d’al-
tres els companys Josep Maria Jové, secre-
tari general de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda, Lluís Salvadó, secretari 
d’Hisenda. Era el preludi de la causa contra 
l’independentisme que ha comportat l’em-
presonament injust del Vicepresident Ori-
ol Junqueras, de la Presidenta Carme For-
cadell, dels Consellers Rull, Turull, Forn, 
Bassa i Romeva, i de l’exili del President 
Puigdemont, dels consellers Comín, Ser-
ret, Ponsatí i Puig i de la Marta Rovira i 
Anna Gabriel. 
Aquell 20 de setembre ens quedarà gravat a 

la nostra memòria i història. Recordo que, 
allà, plantat davant de la Conselleria d’Eco-
nomia, pensava que guanyar no només era 
una opció sinó una necessitat. Que tot això 
ho estem fent per un objectiu polític, sí, 
però sobretot perquè no podem acceptar 
ni acatar que es persegueixi, s’empresoni i 
es linxi a un poble que l’únic que vol fer és 
votar. Exercir el nostres drets com a ciu-
tadans, dipositar una papereta dins d’una 
urna. No m’agradaria gens que quan els 
meus fills petits siguin grans hagin d’anar 
a manifestacions per exigir el respecte al 
seu dret a poder votar i decidir lliurement 
el seu futur. Hem d’intentar deixar un país 
millor a les properes generacions, i per 
això tenim el deure de treballar per acon-
seguir un entorn millor, un país millor del 
que ens hem trobat. 
Un any després del 20 de setembre encara 
som amb vosaltres. Amb tots els presos po-
lítics. I no descansarem fins que sigueu a 
casa, lliures i amb la vostra gent.   
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20 de setembre: érem amb vosaltres

#L’enquesta de la setmana

Esteu disposats a disminuir l’ús del vehicle privat 
per reduir la contaminació?

 Sí 45,45%  No 54,55%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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MARATÓ DE DONANTS DE SANG

Demà dissabte, a l’Ateneu Igualadí i sota el lema “La superexperèn-
cia de la donació de sang. Molt més del que dones” es vol assolir 
superar les 600 donacions. Ànims i endavant!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

SENYERA SOSTRETA
Joan Albareda

El passat 11/09/18, en motiu de la Di-
ada, i com anem fent des de fa 13 anys, 
a Ca N’Aguilera (un petit poble dins 
del terme municipal de Piera), cele-
brem el dia 11 de Setembre posant una 
gran bandera a les Ginebres i renovant 
la bandera que tot l’any tenim oneja a 
la muntanya. El diumenge 16/09/18 al 
matí la bandera que posem a terra ha-
via desaparegut. Ens l’havien pres de 
nit, d’amagat...
Estem tristos, enfadats, indignats, però 
cada vegada estem més segurs del què 
volem i que ningú ens podrà robar les 
nostres idees ni la nostra Llibertat.

L’acte de col·locar la bandera es rea-
litza amb la participació de la majoria 
del poble, sobretot mainada que trans-
porta a les espatlles, i amb l’ajuda d’uns 
rucs, la llarga bandera embolicada des 
del poble fins dalt de la muntanya.
Fins i tot aquest acte festiu s’inclou, 
any rere any, en el programa de la Fes-
ta Major de Piera.
De fet aquesta “gent” ens ha estalviat 
la feina de treure la bandera, ja que, 
habitualment no la deixàvem més 
d’una setmana col·locada per evitar la 
possible pluja d’aquesta època de l’any. 
I precisament aquell mateix diumenge 
a la tarda anàvem a plegar-la i desar-la 
per l’any vinent. És per aquest motiu 
que volem utilitzar l’altaveu que ens 

oferiu per fer una crida a aquests vo-
luntaris per agrair-los la feina. Segu-
rament aquell dia com que anaven de 
nit i amb passamuntanyes per prote-
gir-se del gèlid temps que feia, es van 
desorientar i no van poder baixar al 
poble per tornar-la, a part que no són 
hores d’anar a trucar a les cases!!
Aquests voluntaris tenen tan assimilat 
el servei públic que fan i el conside-
ren tan imprescindible que treballen 
les 24h, però sobretot de nit, per tant, 
qualsevol nit poden tornar a venir per 
deixar la bandera, per exemple, a l’en-
trada del poble, quan ens llevem ja la 
trobarem.
Cada any després de col·locar la ban-
dera fem un esmorzar. Si de cas, per 

l’any vinent, també els hi podeu dir 
que estan convidats. Si no poden ve-
nir, perquè al treballar de nit supo-
so que deuen estar dormint, que no 
pateixin, ja els hi deixarem un plat a 
terra perquè quan vinguin afamats i 
assedegats puguin refer-se. Si de cas, i 
per deixar-ho lligat, els hi deixarem la 
teca al costat dels contenidors; quan 
arribin potser s’hauran d’entendre 
amb algun gat, gos o segurament sen-
glar, però com ja estan acostumats a 
tractar amb éssers evolutivament in-
feriors, no tindran cap problema per 
entendre’s.
Aquest robatori l’hem denunciat 
aquest matí a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra d’Igualada. 
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JOSEP M. CARRERAS

Testimonis de la veritat

Sempre m’han fet pensar 
les paraules de Ponç Pilat 
quan, en dir-li Jesús que la 
seva missió en el món era 

donar testimoni de la veritat, li 
pregunta: “I què és la veritat?”. Tot 
seguit, el condemna a morir a la 
creu tot i reconèixer que no li troba 

cap causa. Després d’això, va rentar-se les mans...
Aquests dies plana sobre moltes ments la mateixa 
pregunta: Què és la veritat? Hi ha una sola veritat? 
Sabem què és mentir. És faltar a la pròpia consci-
ència afirmant com a cert allò que positivament se 
sap que és fals. Mentir és enganyar. Sovint es fa per 
aconseguir algun benefici o perquè no agrada la re-
alitat de les coses. Aleshores es construeix una re-
alitat falsa, a mida d’allò que ens agradaria que ha-
gués succeït. Eufemísticament ara s’anomena “post 
veritat”. És a dir, ras curt, una veritat inventada, és 
a dir, una mentida. Per arribar a aquest punt, nor-
malment s’ha de tergiversar el sentit de les paraules. 

És la tàctica  que utilitzen els prepotents quan no 
tenen raó: canviar el sentit de les paraules i atacar 
l’adversari, sobre tot si el veuen dèbil.
Catalunya està vivint un temps de post veritat. Les 
paraules han perdut el seu sentit propi i s’han posat 
al servei dels poderosos per crear una única línia 
de pensament i castigar els dissidents. No hi ha cap 
sentit d’ètica a l’hora d’acusar. Els acusadors saben 
perfectament que no hi ha hagut violència, rebel-
lió, subversió i molt menys un cop d’estat. Però sa-
ben també que una mentida repetida insistentment 
pot passar per veritat. És una tàctica diabòlica, però 
efectiva. Tenint els mitjans de comunicació al seu 
servei i manipulant les informacions poden crear 
un estat d’opinió favorable als seus punts de vista i 
contrari al dels adversaris. Es vol crear una fractura 
social per justificar una intervenció per la força. La 
persecució dels llaços grocs no te altra finalitat que 
aquesta.
D’aquesta manera es volen aconseguir dues coses: 
d’una banda exculpar els autèntics violents, que 

després d’atacar un poble pacífic han estat premiats i 
condecorats i d’altra banda, es vol justificar l’aplica-
ció d’uns càstigs severs per infondre la por.
Ens enfrontem a unes setmanes (potser mesos) en 
què la pregunta de Pilat planarà sobre la societat ca-
talana. Els judicis i les condemnes poden obeir més 
a interessos polítics que no pas a una aplicació justa 
de les lleis. I no hi pot haver res pitjor que el desig de 
venjança en uns jutges que han vist qüestionada la 
seva actuació. Les decisions dels tribunals estrangers 
han posat en evidència la manca de credibilitat d’un 
estament que hauria de ser totalment imparcial. En 
canvi, per mantenir un prestigi pretesament perdut, 
ha trobat la concurrència del corporativisme més 
tronat, que no accepta cap crítica ni cap error. Ells 
són els posseïdors únics d’una veritat inmmutable, 
però que no respon a uns principis morals sinó al 
manteniment d’un estatus de privilegi i prestigi soci-
al. D’aquesta manera és impossible que hi hagi justí-
cia, perquè no es busca que imperi la veritat sinó el 
triomf de la pròpia arrogància petulant. 
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Vine al cau,
vine a l’esplai
Als agrupaments escoltes i als centres d’esplai 
hi passaràs uns dissabtes a la tarda diferents 
amb un munt d’activitats i una colla d’amics.

jove.cat/vinealcauesplai
#cauesplai



La setmana passada, el 
debat més important a 
Las Cortes Españolas, 
va versar a l’entorn de 

la mòmia de Franco. Dijous es 
va aprovar el decret llei pel qual 
les restes de Franco –el cos del 

dictador- es trauran del Valle de los Caídos en 
data encara per determinar. Dos diputats del PP 
hi varen votar en contra. Digueren que fou un 
error. Tenint en compte el que cobra un dipu-
tado” i que només es tractava d’un sí, un no o 
una abstenció, malament si votaren en contra 
de traslladar la mòmia voluntàriament i encara 
pitjor si es varen equivocar. Les lleis espanyoles 
surten d’aquesta cambra legislativa i així ens va.
Diumenge i a Barcelona, es va viure una mani-
festació d’ultradretans. En aquesta ocasió la con-
vocatòria era per exigir l’ensenyament en castellà 
a Catalunya. Hi participaven persones vingudes 
de tot l’Estat i tot i això no passaven dels dos mil 
els assistents. Segons els convocants es tractava 
de defensar la presència del castellà a l’escola 
catalana i en contra frontalment de la inversió 
lingüística, però com passa en aquesta mena de 
manifestacions, les consignes sempre són les 
mateixes: “Puigdemont al paredón” “No nos en-
gañas, Cataluña es España” i altres de similars.. 
La portaveu dels manifestants era una coneguda 
ultradretana que a Galícia encapçala una campa-
nya contra de la llengua gallega i en favor de l’en-
senyament únicament en castellà. I l’actitud dels 
manifestants va ser majoritàriament d’insults, 
gestos obscens i incultura. Dic incultura perquè 
algunes de les pancartes que aixecaven estaven 
escrites amb greus faltes d’ortografia. Tractant-se 
d’una manifestació en favor de la llengua espa-
nyola, el mínim que es pot demanar és que es 
respecti el que diuen defensar. 
Dimarts passat, i novament a Las Cortes Es-
pañolas, reapareixien les restes de Franco. L’ex-
president Aznar compareixia en una comissió 
d’investigació del finançament il·legal del PP, 
partit que Aznar va dirigir amb mà de ferro du-
rant vint anys. 

Segons la seva sacrosanta Constitución Española 
que ens obliguen a complir (Aznar hi va votar en 
contra) els compareixents en comissió d’investi-
gació han de dir la veritat si no volen cometre un 
delicte. Aznar no solament va mentir descarada-
ment sinó que al mateix temps que reclamava la 
“presunción de inocencia” per a ell i el seu partit, 
considerava als presos polítics catalans “culpa-
bles de rebelión y sedición” vanagloriant-se que 
estiguin empresonats. Fou una mostra d’actitud 
fatxa, insultant i prepotent. Feia venir vergonya 
aliena... als que no som d’extrema dreta.
En només cinc dies de diferència, Espanya ens ha 
donat tantes mostres “d’estimació” que no entenc 
com encara hi ha gent que vol seguir formant 
part d’aquesta Espanya tenebrosa i hostil. Les 
restes de Franco no són al Valle de los Caídos, 
sinó a tota l’estructura de l’Estat. 

Dimarts passat i novament a Las 
Cortes Españolas reapareixien les 

restes de Franco

JOSEP ORIOL JORBA I COSTA

Tenebres
Pàtria, nació, estat, llibertat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Com passa amb moltes 
altres qüestions els con-
ceptes que anomeno a 
l’encapçalament han estat 

objecte d’incalculables vessaments 
de tinta. El meu comentari represen-
ta una gota més a afegir al gran mar 

d’idees al voltant d’aquest àmbit epistemològic. No pre-
tenc, per tant, posar en tela de judici res del que s’ha 
publicat al respecte sinó simplement aportar un escrit 
que coadjuvi a la reflexió.
L’ésser humà, després d’un llarg procés evolutiu i de ma-
duració cognitiva, va acabar constituint-se com el mà-
xim exponent del regne animal atribuint-se la potestat 
de dominar el planeta, governant-lo al seu lliure albir.
Aquesta posició no la va assolir, però, des de la indi-
vidualitat sinó, ans al contrari, des de la col·lectivitat, 
és a dir, des de la posició d’homo politicus. I ho va fer 
a través de la creació de xarxes i estructures socials; 
també polítiques encara que molt primàries i enteses 
en el seu més pur sentit etimològic. Al fer esment de 
la noció política defujo de la idea que ens porta a pen-
sar, de manera quasi indefectible i fent un salt crono-
lògic, en l’habitant de la polis, verbi gratia, en l’ano-
menat ciutadà.  Faig aquest incís per què no m’agrada 
la utilització tan generalitzada i uniformada de les 
nocions convencionals de ciutadania ja que, al meu 
parer, condueixen i manipulen el pensament, assimi-
lant conceptes que, de manera inconscient, descarten 
la realitat d’altres existències humanes com poden ser 
les del món rural, les dels col·lectius transhumants o 
les de les  comunitats silvopastorívoles.
Així doncs l’homo politicus, en tant que dona i home, 
constitueix la cèl·lula vital de la realitat humana del 
nostre planeta on ja no compten tant els individus, 
com passava en èpoques pretèrites, sinó les dones i 
els homes vivint en societat. D’aquesta nova construc-
ció que es va conformant i consolidant mitjançant el 
vincle amb la terra i els lligams que li confereix l’en-
torn, siguin materials o immaterials, sorgeix la noció 
de pàtria, un concepte, haig d’admetre, molt confús i 
convuls. 
Fent un pas endavant en el temps històric apareix el 
concepte nació. Es tracta d’una realitat social, política 
i econòmica entesa com un agregat ètnic individua-

litzat per un conjunt de característiques pròpies. Dit 
d’una altra forma, la nació representa la comunitat 
d’homes i dones solidaritzats per la unitat d’origen, pel 
territori, per la cultura, per la llengua, per la conscièn-
cia col·lectiva i pel destí històric.  Ernest Renan -amb 
una mentalitat decimonònica- definia la nació com 
un plebiscit diari; com si es tractés d’una experiència 
socialitzada democràticament que devia de ser reno-
vada i revalidada. Per a Prat de la Riba la nació era la 
forma intel·lectual de la Pàtria. De manera que podem 
dir que la Pàtria és la Nació sentida i consentida. La 
Nació és doncs el resultat d’una interacció holística de 
factors viscuts amb un sentiment d’homogeneïtat so-
cial i d’interès comú.
Un cop la nació ha assolit els nivells suficients de ma-
duresa necessita, per evitar el caos i la ruïna, unes 
eines i unes estructures que únicament es poden as-
solir a través de l’Estat, entès com l’aparell que gesti-
ona el poder que li ve donat, de manera ineluctable i 
intransferible, per l’autoritat del poble.
Permeteu-me un exemple retrospectiu: durant els mil 
anys d’història medieval l’auctoritas era patrimoni 
exclusiu, Gratia Dei, del Summe Pontífex -cap visible 
i vicari del Fill de Déu a la terra- i per extensió del 
Cos Místic, és a dir, de l’Església. A través d’aquesta 
autoritat el poder espiritual, fonamentat en la teoria 
política de les dues espases del Papa Gelasi I, conferia 
al poder terrenal, fos al príncep al rei o a l’emperador, 
la potestas. A partir de la Baixa Edat Mitja l’escenari 
va anar canviant convertint-se en avantsala d’allò que 
coneixem com els Estats Moderns i les monarquies 
absolutistes. 
Per a tant, salvant les distàncies, tant a nivell tempo-
ral com intel·lectual o de teoria política, l’autoritat de 
la col·lectivitat, fos l’Església a l’època medieval o el 
poble actualment, és l’única realitat social que pot 
conferir la potestas als governants a fi de que aquests 
exerceixin a través de l’Estat allò que s’anomena el 
bon govern. A resultes d’aquest ordre de conceptes i 
d’idees es desprèn el principi que només la societat té 
la clau del poder per l’autoritat que li ha estat donada 
pels segles i mil·lennis d’història humana; una auto-
ritat que ha de fer valdre per viure en llibertat en el 
marc d’un estat democràtic gestionat per un govern 
servidor i lleial a la Res Publica. 
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Marc Castells destaca 
que es destinaran 8,4 
milions a inversions i 
que, pel que fa a l’IBI, 
s’aplicarà el tipus im-
positiu més baix dels 

últims vint anys

La regidora Montse Duch i l’alcalde Marc Castells  -que 
estrenava ulleres-  durant la roda de premsa.

Jaume Alonso Cuevillas, Mireia Boya 
i Olga Arderiu omplen l’Ateneu

REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal 
d’Igualada ha presen-
tat aquest dimecres 

davant dels mitjans de comu-
nicació les propostes de pres-
supost i d’ordenances fiscals 
per a l’any 2019.
Tal i com han explicat l’alcal-
de, Marc Castells, i la regidora 
d’Hisenda, Montse Duch, la 
voluntat és sotmetre-les a la 
consideració del ple munici-
pal en la sessió corresponent 
al mes de setembre, que se ce-
lebrarà dimarts de la setmana 
vinent.
Segons les dades exposades 
avui, el pressupost contempla 
57’4 milions d’euros –un 1% 
inferior a l’any en curs– pel 
que fa pròpiament a l’Ajun-
tament i de 59’5 sumant-hi 
també les empreses munici-
pals i organismes autònoms. 
A més, el pressupost previst 
per al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) seria de 10’4 
milions d’euros. Marc Castells 
ha explicat que “les prioritats 
en aquest pressupost són im-
pulsar Igualada i fer que es-
devingui una ciutat referent 
entre els municipis mitjans 
del país i, sobretot, millorar la 
qualitat de vida i ser al costat 
de les persones”.
En aquesta línia, segons han 
detallat l’alcalde i la respon-
sable d’Hisenda, es preveu 
novament un destacat esforç 
inversor. Dins dels aproxima-
dament 8,4 milions previstos 
per inversions, han destacat 
els 1’4 milions d’euros per a 
l’acabament del nou Centre 
Cívic Nord, 1’2 milions d’eu-
ros per enllestir la recuperació 
de l’antiga Teneria com a nou 
equipament cultural, 1’1 mili-
ons d’euros en el Pla Integral 
de Modernització dels Equi-
paments Esportius Munici-
pals –incloent la renovació del 
tartà de l’Estadi Atlètic, la mo-
dernització de la il·luminació 
de la piscina i les pistes cober-
tes de Les Comes, la redacció 
del projecte de la sisena pista 
i l’acabament de la nova pista 
poliesportiva d’aquest mateix 
complex o diferents accions 
de reforma al seu interior i 
exterior–, al voltant d’1 milió 
d’euros per al Pla de Millora 
dels Barris, 900.000 euros per 
a la Fase 1 del Pla de Moder-
nització del Polígon Industrial 
de Les Comes, gairebé 800.000 
euros per a seguir desplegant 

l’Anella Verda –amb accions 
especialment rellevant al seu 
extrem de Fàtima i Set Ca-
mins– o 450.000 euros per a 
desenvolupar el futur centre 
del disseny i el tèxtil a l’antiga 
Vives Vidal.
També 190.000 euros en mi-
llores als equipaments cultu-
rals municipals i als elements 
patrimonials –els cementiris, 
la Biblioteca Central i el Tea-
tre Municipal l’Ateneu–, uns 
100.000 euros novament per 
al pla de millora dels centres 
escolars públics, 90.000 euros 
per les fases 2 i 3 de la renova-
ció de la calefacció a l’Escola 
Municipal de Música, 25.000 
euros per arranjar noves zones 
blanques d’aparcament gratuït 
o 25.000 euros més per mi-
llores al mercat municipal. Es 
contemplen, a més, recursos 
per a redactar projectes relle-
vants en diferents camps: uns 
300.000 euros per al del nou 
campus universitari de la Salut 
i 30.000 euros per l’avantpro-
jecte d’un futur auditori.
L’alcalde d’Igualada ha recor-
dat, a més, la importància de 
“treballar conjuntament amb 
altres administracions i ins-
titucions a l’hora d’impulsar 
projectes cabdals per al futur 
d’Igualada i que actualment 
segueixen el seu curs”. 
Aquí ha esmentat accions 
com la construcció del futur 
enllaç amb la Ronda Sud, la 
compleció de l’Institut Badia i 
Margarit, la posada en marxa 
del nou Arxiu Comarcal a la 
Plaça del Rei, la modernitza-
ció del polígon de Les Comes 
o el futur Campus Salut de la 
Universitat de Lleida (UdL) 
i l’ampliació dels seus estudis 
universitaris públics a la capi-
tal de l’Anoia.
Castells ha posat en valor 
també que “aquelles regido-
ries que ofereixen uns serveis 
i atencions més propers a les 
persones, com són les d’Ac-
ció Social i Igualtat i d’Entorn 
Comunitari i Cooperació, són 
evidentment una prioritat i 
mantenen una dotació con-

junta propera als 6 milions 
d’euros”. Ha apuntat, final-
ment, que “aquest pressupost 
és el reflex d’una ciutat que 
creix i millora i respon tam-
bé al model en què creiem, el 
d’una ciutat que voreja la xifra 
històrica dels 40.000 habitants 
i que vol liderar els municipis 
mitjans de Catalunya”.
Ordenances fiscals marcades 
per la rebaixa del tipus de l’IBI
En la mateixa compareixença 
de premsa, el govern muni-
cipal ha exposat la proposta 
d’ordenances fiscals per a l’any 
2019. 
Marc Castells ha afirmat que 
“el bon govern que vam in-
troduir a l’Ajuntament des de 
la nostra arribada, ara fa set 
anys, ens ha permès corregir 
la marxa d’una institució que 
vam heretar perillosament en-
deutada i posar en verd, des-
prés de molts esforços, tots 
els indicadors de la seva salut 
financera”.

Reducció de cinc 
punts del tipus de l’IBI
En conseqüència, assegura 
que la voluntat del govern de 
la ciutat “passa per moderar 
la pressió fiscal a la ciutada-
nia, en la mesura del possible 
i sempre de manera responsa-
ble” i, per això, avança que el 
govern que encapçala preveu 
una rebaixa de cinc punts del 
tipus de gravamen de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) 
per a l’any vinent, passant del 
0,90 al 0,85. Aquest descens, 
afirma, significarà que “l’any 

2019 l’Ajuntament aplicarà el 
tipus impositiu més baix dels 
últims vint exercicis”.
Això, segons ha ampliat 
Montse Duch, suposarà “que 
l’any vinent els rebuts es re-
dueixin de mitjana un 1% al 
conjunt de la ciutat”. A més, 
ha posat en valor el fet que 
“des de l’any 2011, l’Ajunta-
ment d’Igualada ha reduït el 
tipus impositiu d’aquest im-
post en 17 punts, passant de 
1,02 al 0,85 que tindríem l’any 
vinent, un cop s’aprovi aques-
ta proposta d’ordenances fis-
cals”. Des del govern munici-
pal també s’ha recordat que 
l’Ajuntament mantindrà l’any 
vinent els ajuts per al paga-
ment d’aquest impost, orien-
tats especialment a famílies 
monoparentals, famílies nom-
broses, persones grans i pen-
sionistes.
Pel que fa a les taxes munici-

pals, es proposa un increment 
del 2,9% equivalent a l’IPC in-
teranual entre el juliol de 2017 
i el juny de 2018. I, pel que fa 
a la resta d’impostos de com-
petència municipal –l’Impost 
de l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urba-
na (IIVTNU), l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), 
l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) 
i l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica (IVTM)– 
no es preveu cap increment de 
tipus.
En aquest darrer impost, però, 
hi haurà novetats per als con-
ductors: s’introduirà una nova 
bonificació del 75% per ve-
hicles ECO o amb emissions 
zero i comptaran també amb 
una exempció del 100% du-
rant un període d’estaciona-
ment de 90 minuts a les zones 
blaves de la ciutat.

L’Ajuntament farà l’any que ve inversions per valor 
de 8,4 milions, i baixarà un 1% el rebut de l’IBI

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’advocat de Carles 
Puigdemont, Jaume 
Alonso-Cuevi l las , 

l’advocada Olga Arderiu i 
l’exdiputada de la CUP Mire-
ia Boya van omplir dimecres 
al vespre l’Ateneu, en un acte 
organitzat per l’ANC a l’Ano-
ia, i amb la presència d’un 
gran llaç groc a l’escenari. 
Sota el lema “República, em-
premta de justícia” els tres 
convidats van debatre sobre 
aspectes com els pactes in-
ternacionals, la intervenció 
de l’autonomia i de la de-
mocràcia o la vulneració de 
drets i llibertats.
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Sortegem 6 entrades dobles.
Si vols participar envia un 

mail a:
administracio@veuanoia.cat

amb les teves dades (nom 
i telèfon de contacte) amb 

l’assumpte: CSIO
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L’edició de l’any passat de Naturveg va ser tot un èxit.

Demà dissabte torna la fira Naturveg a l’avinguda Països 
Catlans de les Comes, amb més activitats que mai
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 22 de 
setembre Igualada 
tornarà a ser vega-

na. Després de la bona acolli-
da de l’edició de l’any passat, 
el 2n Festival Naturveg de la 
cultura vegana i 100% vege-
tariana convertirà l’avinguda 
Països Catalans d’Igualada, a 
Les Comes i per un dia, en el 
centre d’atenció de la cultura 
vegana de la ciutat i de tot el 
país. Organitza l’Associació 
d’Establiments Igualada Nord 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada.
Des de les 9 del matí a les 9 
del vespre, Igualada s’omplirà 
d’activitats per a tota la famí-
lia. Així, es podrà gaudir de 
música en directe, tallers i jocs 
infantils, degustació, confe-
rències variades i exposició de 
pintures de diversos artistes 
locals.

Salt endavant de la fira
Naturveg Igualada 2018 fa un 
salt endavant. Gastronomia, 
música, recuperació d’animals 
maltractats, show cookings, 
expositors i xerrades inèdites. 
Naturveg 2018 creix amb ma-
júscules amb més de 20 acti-
vitats. El Veganisme és ja un 
moviment transversal. S’estén 
a tota l’economia, a tots els po-

bles i països, a tota la societat. 
Naturveg fa que Igualada en 
suigui també referència.
El veganisme és tot allò que, al 
segle XXI, es viu amb respec-
te a l’entorn, als animals, a les 
persones o al medi ambient. I 
en tots els àmbits. És alimen-
tació, però també vestir, trans-
port, el dormir o el sabó i la 
cosmètica sense intervingui 
res d’origen animal.
Els actes son gratuïts, però 
es farà una taquilla inversa e 
benefici dels refugis de recu-
peració de cavalls ADE, amb 
un refugi a Rubió i Wildforest 
amb un santuari de recupera-
ció d’animals ara a Collbató 
impulsat per Paola Calasanz.
Un festival familiar i obert a 
tot típus de públic, vegans i no 
vegans. Esport, natura i vega-
nisme confluiran al matí, amb 
UEC Anoia i una caminada 
d’uns 8 quilòmetres amb els 
avituallaments 100% Vegans. 
A partir de les 10, descobri-
rem els secrets de la cuina ve-
gana, natural i sana amb una 
Master Class amb la Sandra 
Galvé (@soclasandra), nutri-
cionista d’Igualada. Més tard, 
a les 12, un show cooking amb 
Marta Ramos, diestista, mare 
de tres fills (@martaramos-
mamislow), que ens ajudarà 
a planificar els nostres hàbits 

quotidians i familiars amb 
perspectiva vegana.
La gastronomia seguirà a les 
16,30 amb Opcinatura, Coca 
Tast, el Cor Verd, Canaletas o 
el Forn Alemany amb berenar 
vegà. També la presentació 
de la nova proteïna vegetal, 
Heura (@foodsfortomrrow), 
un concepte que canvia la 
percepció dels cuiners. I com 
a acte principal un show co-
oking amb la Pilar Ibern (@
lacuinadegavina). Escriptora, 
autora de 8 llibres, pionera en 
la cuina vegetariana, comuni-
cadora, promotora del projec-
te La Cuina de Gavina. Parlarà 
de la cuina de la felicitat amb 
degustació vegana i sense glu-
ten, i presentació un dels seus 
llibres més celebrats, “1001 
receptes veganes per a viure i 
somriure”. 
Però el Veganisme no és no-
mès cuina. És vida i educar. 
Per això Don Relax ens por-
tarà una xerrada sobre com 
descansar y dormir de forma 
natural, amb els especialistes 
valencians José Manuel Mar-
co i Empar Fayos. I Dekimba 
i Grup Torxa faran tallers de 
sensibilització per a infants i 
adolescents.
A les 11 del matí Joan Baza-
ga(@cervesaelsminairons), 
promotor de la primera fà-

brica de cervesa artesana a 
Igualada, Minairons, farà un 
tast de les seves cerveses, to-
tes sense productes d’origen 
animal. I a la tarda, l’enòloga 
del Celler de vins naturals 
Mas Bonans de Piera, Mònica 
Vidal, donarà un xerrada per 
coneixer les diferències entre 
vins vegans, vegetarians i tra-
dicionals.
El Veganisme es respecte a la 
vida i als animals. A Naturveg 
presenten de forma destacada 
dos projectes de recuperació 
d’animals abandonats i mal-
tractats. La jove escriptora i 
influencer Paola Calasanz (@
dulcineaestudios) parlarà del 
seu projecte més personal, 

la Reserva de fauna salvatge 
Wildforest (@reservawild-
forest), ubicat ara al peu de 
Montserrat. Aldo Alcaraz i 
Eugenia Prenafreta portaran 
l’experència d’ADE (@protec-
toradecaballos), històric re-
fugi de recuperació d’equins 
amb un santuari a Rubió.
I com que el Naturveg és un 
Festival, hi haurà música. Al 
migdia un vermut acústic en 
directe amb el cantautor va-
llesà David Bitter. I a la tarda 
l’animació dels Concatrons i a 
l’escenari dos grups musicals 
igualadins joves i promete-
dors, Contracorrent i Les Pas-
tes de la Iaia, dos conceptes 
festius i divertits de versions. 

MATÍ
9.00h Passejada per la Igualada 100% Vegetariana. (9km 
- 3h. Apte per a tothom) Caminada popular pels voltants 
d’Igualada amb la col·laboració d’UEC-Anoia i amb 
punts d’avituallament amb productes vegans. Sortida 
des de l’avinguda dels Països Catalans, 99-101. Productes 
oferts per Cocatast, Cor Verd, Opcinatura,...
10.00h Masterclass amb Sandra Galvé. Show cooking i 
demostració de cuina vegana amb la nutricionista San-
dra Galvé que ens explicarà els secrets de la cuina 100% 
vegetariana. Lloc: Escenari 1.
11.00h La Cervesa artesana també és vegana. Tast de cer-
veses i tapes veganes i xerrada amb Joan Bazaga (Minai-
rons) promotor de la primera fàbrica de cerveses artesa-
nes d’Igualada. (Preu tast de 5 cerveses i tapes: 9 euros). 
Inscripcions al 645787654. Lloc: Escenari 1.
12.00h Show cooking: Menjars vegans per a tota la fami-
lia amb Marta Ramos. Com adapatar de forma natural 
els nostres hàbits a una dieta vegana. La diestista Marta 
Ramos ens portarà receptes veganes aptes per a tota la fa-
milia i ens explicarà com fer una planificació dels nostres 
hàbits de manrea real i natural. Lloc: Escenari 1.
13.00h Vermut musical amb David Bitter. Acústic en di-
recte. Cantautor vallesà que ens portarà les cançons dels 
seus àlbums Casualitats i Esperant que surti el sol men-
tre gaudim de les terrasses de l’Av. Països Catalans. Lloc: 
Escenari 1.

TARDA
16.30h Obertura de l’espai firal a l’Avinguda Països Ca-
talans.
17.00h Konkatrons, animació i batucada. Grup d’ànima-
ció de la Conca d’Òdena que donarà inici al Naturveg. 
Lloc: passeig avinguda Europa i avinguda Països Cata-
lans.
17.00h Exposició de pintures d’artistes igualadins. Lloc: 
Espai firal.
17.00h Jocs Gegants per a la mainada amb DEKIMBA. 
Jugant per canviar el món. Jocs per fomentar la compas-
sió i l’empatia amb els altres animals, per descobrir com 
són realment els nostres companys de planeta amb ma-
terials educatius per entendre les seves emocions. Lloc: 
Espai firal.
17.15h Paola Calasanz i la reserva de rescat d’animals sal-
vatges Wildforest. La jove influencer, escriptora i direc-
tora creativa de Dilcinea estudios, Paola Calasanz, pre-
senta el seu projecte més personal, la reserva WildForest, 
de rescat d’animals salvatges, maltractats, abandonats o 
perduts. Lloc: Escenari Principal Naturveg.
17.15h Espais Gastronòmics amb OpciNatura, Cor Verd 
i Canaletes. Tast de cuina 100% vegetariana i cocktails 
naturals. Lloc: Espai firal.
17.30h L’Heura, la nova proteïna vegetal, amb Bernat 
Añaños de Foods for Tomorrow. Presentació, show co-
oking i degustació de l’Heura, una nova proteïna vegetal 
que reiventa i trenca esquemes per gust i textura. Lloc: 
Escenari 1.

17.30h Tallers amb Agrupament Escolta Torxa La natura 
i els animals. Tallers i activitats d’animació amb l’Agrupa-
ment Escolta Torxa. Lloc: Espai firal.
17.45h Berenar vegà de pa amb xocolats per la mainada 
a càrrec del Forn Alemany. Lloc: espai firal.
18.00h Descans Natural. Com dormir amb matalassos 
vegans. Xerrada a càrrec de José Manuel Marco i Empar 
Fayos, fabricants de matalassos. Lloc: Escenari 2, davant 
carpa de Don Relax.
18.15h Actuació de “Contracorrent· Grup de versions de 
joves igualadins. Lloc: Escenari Principal Naturveg.
18.30h Els Vins naturals i vegans amb l’enòloga Móni-
ca Vidal de Mas Bonans L’enòloga, tècnica en producció 
ecològica i ambientòloga ens parlarà sobre l’elaboració de 
vins naturals, ecològics, vegans i les diferències amb la 
resta de vins de producció tradicional. Lloc: Escenari 1.
18.45h Protectora ADE, Associació de Defensa del 
Equins, un santuari per a cavalls maltractats i abando-
nats a Rubió. Aldo Alcaraz i Eugenia Prenafeta presenten 
el projecte de rescat de cavalls, ases i altres equins que ha 
obert al municipi de Rubió. Lloc: Escenari 2.
19.15h La cuina de la Felicitat amb l’eco-xef Pilar Ibern. 
Escenari central. Show cooking, xerrada i degustació de 
plats vegans i sense gluten, i presentació del llibre “1001 
receptes veganes per a viure i somriure”. Lloc: Escenari 
principal Naturveg.
20.15h Actuació de “Les pastes de la iaia” Tanquem el 
Festival amb aquest nou grup musical, format per de jo-
ves igualadins. Lloc: Escenari principal Naturveg.

PROGRAMA D’ACTIVITATS



Maria Senserrich deixa la política
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a igualadina Maria 
Senserrich, portaveu 
del PDeCAT i exdipu-

tada al Parlament i exregidora 
a l’Ajuntament d’Igualada, ha 
abandonat la direcció del par-
tit per iniciar “una nova etapa 
professional” fora de la políti-
ca, segons que indicava en un 
escrit fet públic a les xarxes. 
Senserrich va ser reelegida en 
el càrrec en el congrés que el 
partit va celebrar el passat ju-
liol, tot i formar part del sec-
tor moderat -juntament amb 
la líder del partit en aquell 
moment, Marta Pascal- que va 
perdre el congrés. 
És important destacar que 
l’adéu de Senserrich, una de 
les polítiques igualadines amb 
més projecció fins fa només 
uns mesos, es produeix just 
quan el portaveu del PDeCAT 
al Congrés dels Diputats, el 
vilanoví Carles Campuzano, 
del mateix sector que Senser-
rich, ha estat desautoritzat per 
la direcció del partit en reti-
rar una moció que el diputat 
havia pactat amb el PSOE per 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a diputada igualadina 
d’Esquerra Republica-
na, Carolina Telechea, 

que va entrar poc abans de 
l’estiu a formar part del grup 
d’ERC al Congrés de Diputats, 
quelcom que succeïa per pri-
mera vegada en un segle en el 
cas d’un anoienc, ja sap el què 
és pujar a la tribuna d’oradors 
de la cambra baixa espanyola. 
Dimarts d’aquesta setmana a 
la tarda, durant la sessió ple-

iniciar un diàleg sobre Cata-
lunya “sense impediments ni 
imposicions” dins de la llei.
L’adeu de Senserrich es va 
anunciar a través d’un tuit 
del nou coordinador del par-
tit, David Bonvehí: “La meva 
amiga Maria Senserrich avui 
m’ha comunicat que comença 
una nova etapa professional. 
Gràcies pel teu compromís. 
Després de dos mesos al cap-
davant del PDeCAT vull dir 
que tinc un gran equip. Orgull 
PDeCAT. Ara, a tot arreu on 
som presents tothom conti-
nua al seu lloc”. El diari “Ara” 
publicava una carta de la igua-
ladina en els mateixos termes, 

i agraïa el suport, entre d’al-
tres, de l’alcalde Marc Castells, 
alhora que explicava que “ara 
és el moment d’iniciar una 
nova etapa fora de la política, 
d’iniciar projectes personals 
i d’ajudar al projecte de país 
des de la base”. Castells deia 
dimecres que “la Maria té tot 
el meu suport i desitjo que tot  
li vagi molt bé, es vol dedicar 
més a la seva família i a pro-
jectes personals. La política és 
molt dura i hem viscut un any  
d’extrema dificultat”.
Malgrat intentar-ho des de la 
Redacció, Senserrich ha pre-
ferit no afegir a La Veu cap 
més comentari.

Carolina Telechea, a la 
tribuna d’oradors del 
Congrés de Diputats

nària del  congrés, la vam po-
der veure debatent una Pro-
posició no de llei del Grup 
Parlamentari de Ciudadanos, 
relativa “a la defensa de la ju-
risdicción española y condena 
del acoso separatista contra ju-
eces y fiscales”, un tema d’evi-
dent referència a la situació 
que hi ha a Catalunya. Telec-
hea, que continua formant 
part de l’Ajuntament d’Iguala-
da com a regidora, va defensar 
la postura del seu partit amb 
molta fluïdesa.

5 RAONS PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de prestigi a la teva mida
4a universitat espanyola en docència i 7a en recerca (ISSUE 2015)
Tots els alumnes fan pràctiques en empreses
340 convenis amb universitats de 28 països
Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre

46 MÀSTERS
Àmbits de coneixement:    

SALUT
CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA
GESTIÓ DE SUPERFÍCIES FORESTALS
ENGINYERIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
EDUCACIÓ, SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA
TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
CONSTRUCCIÓ EUROPEA: DRET I ECONOMIA
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SETEMBRE: TEMPS DE CANVIS, IL·LUSIONS I NOUS PROJECTES

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

¿Por qué se encuentra lógico tributar sobre los ingresos y no que el tipo 
de IVA de un Ferrari sea mucho mayor que el de un VW Polo?

EDUARD GRAELL SANTACANA
Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

Manel MaciàEduard Graell

Celebrem la Setmana Europea de la #Mobilitat2018 un bon moment per 
destacar que tenim 51 empreses catalanes que ofereixen solucions de mobi-
litat en l’àmbit de les smart cities i que ocupen 5.643 treballadors. 

#MobilityWeek #MixandMove 

 El procés de canvi personal que experimentem 
al llarg de la nostra vida és similar al que 
experimenten moltes empreses.

El capital humà és un actiu, 
i no un passiu en la comptabilitat 
de l’empresa. 

Arriba setembre i s’acaben les vacances. Després de la depressió dels 
primers dies, quan comencem a refer-nos del cop d’haver de tor-
nar a la feina, queda la iŀlusió de començar un nou curs, energies 
renovades, ens assalten les ganes i la iŀlusió per portar a la pràctica 
aquella o l’altra idea que vam tenir ja fa un temps però que amb 

les presses del dia a dia van quedar relegades a un calaix. Algunes per inviables, 
altres per falta de temps o recursos, altres per simple mandra... a poc a poc, molts 
d’aquests projectes tornaran al mateix calaix dels oblits d’on la iŀlusió momentània 
ens les ha fet recuperar per uns dies.  Però potser, qui sap, alguna d’aquestes idees 
es converteix en realitat i en major o menor mesura ens canviïn la vida: Aprendre a 
tocar un instrument, canviar-se el pentinat o començar un nou projecte professio-
nal. Cadascú la seva, i ja se sap...Tants caps, tants barrets!
Aquest procés de canvi personal que experimentem al llarg de la nostra vida és 
similar al que experimenten moltes empreses. El dia a dia se les menja. És difícil 
treure temps més enllà de la feina rutinària. Tants projectes, tantes bones idees 
aparcades esperant a tenir un moment per desenvolupar... Innovar sempre pot es-
perar.

Però setembre també vol dir inici d’un nou curs escolar i, segons un estudi del 
Fòrum Econòmic Mundial, el 65% dels nens i nenes tindran feines que encara no 
existeixen. A banda de l’impacte en l’àmbit educatiu que això tindrà, aquesta és una 
dada que ens deixa entreveure una idea molt clara: el futur és incert i el món canvia 
més ràpid que mai. Sembla clar que qui no evolucioni es quedarà enrere.  Empreses 
que avui semblen gegants potser demà ja no hi són i feines que avui semblen segu-
res potser demà desapareixeran. 

La immensa majoria d’empreses catalanes tenen menys de 50 empleats 
i en elles el concepte de líder és simplement una accepció més en el 
nostre diccionari. La realitat més palpable és que en aquestes organit-
zacions existeix el dirigent, cap, capatàs, encarregat i la definició més 
suau, el responsable. Naturalment sempre hi ha excepcions però l’usual 

o l’habitual no és la gestió de RRHH de Google, Virgin, Endesa o GM, per exemple, 
sinó la falta d’assertivitat o empatia per part dels abans esmentats. No tan sols s’hau-
ria de millorar el tracte emocional (salari emocional) si no implementar un conjunt 
de mesures d’una nova política de Gestió de Persones. 

Parlo amb treballadors i càrrecs d’empreses, comerços i/o institucions financeres i 
trobar algú que trenqui en mi la trista percepció de la realitat no és en absolut gens 
fàcil. Comprovar quan de lluny queda el que nosaltres defensem en part ens pro-
dueix un profund neguit però alhora es converteix en un objectiu el traslladar els 
beneficis, tant per a l’empleat com per a l’organització, d’una gestió del capital humà 
a l’empresa com  s’implementa en les grans corporacions. O és que hi ha algun tipus 
numèric de llistó de partida per aplicar aquestes modernes metodologies de Gestió 
de Persones a les empreses?

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

LA TRISTA REALITAT

Gent amb idees i ganes d’engegar projectes sempre n’hi ha hagut, n’hi ha avui en dia 
i sempre n’hi haurà. La il·lusió és quelcom humà i ens mou a provar coses noves.  
Ara bé, la innovació, fer una idea realitat, necessita (a banda d’il·lusió) oportunitats 
i recursos. I això... sí, té un cost: Temps, proves, inversió i confiança. Derek Bok va 
dir: “si penses que l’educació és cara, prova amb la ignorància”. Doncs això, por-
tant-ho al terreny de la innovació vindria a ser: si creus que innovar és car, prova a 
no fer-ho. Innovar comporta risc, però el “risc més gran és no prendre’n cap. En un 
món que està canviant tan ràpid, l’única estratègia que et garanteix el fracàs és no 
prendre riscos”, Mark Zukerberg.

Tant a nivell personal com professional faríem bé en no tallar-nos les ales i per-
metre’ns (exigir-nos) treure temps per engegar algun projecte il·lusionant d’aquells 
que esperen en un calaix. Mai se sap l’impacte que pot tenir en un futur ni com pot 
arribar a canviar les nostres vides. 
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MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

La economía catalana bate las previsiones y vuelve a crecer por 
encima de la media española. El crecimiento es una vez más (y 
ya llevamos varios años) mucho más elevado que lo que pronos-
ticaban con grandes titulares los catastrofistas habituales.

EDUARD GRAELL MANEL MACIÀ

Que el nostre teixit empresarial conegui i executi els avantatges d’una nova i eficaç 
gestió dels seus recursos humans (persones) i confiï en donar el pas a considerar 
el capital humà com un actiu, i no com un passiu, en la comptabilitat de l’empresa, 
provocarà, amb absoluta certesa, un increment de la seva competitivitat, la qual 
l’han deixat en mans, en l’actualitat, de les “brillants i elaborades” receptes de tant 
economista neoliberal que vol convertir Catalunya en la Xina del sud d’Europa.
Cal guanyar la confiança del petit empresari i demanar-los un canvi, que el cost és 
mínim i el guany màxim per a tots dos actors que són un: 
empleat  x empresari = empresa. 

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



P #latevaveu

Francesc Esteve i Tomàs  @funkyover

Anna Llobet Solé @llobet_sole

Pauli Villamarín  @Pauli_G

Albert Mateu @almateu

pau corcelles @paucorcelles

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

PSCMasquefa @PSC_Masquefa

Aigua és vida Anoia  @AiguaAnoia

La Bromera @la_bromera

Al final els titulars sobre #Aznar són les picaba-
ralles amb @gabrielrufian i @Pablo_Iglesias_Con 
sempre no s’ha tret l’aigua clara. Això és la políti-
ca, amagar la veritat amb cortines de fum i sem-
bla que ha estat així

@hispanofail_ Bus exprés a BCN 6.30 h, Estació. 
Només hi poden pujar 3 usuaris! Omplen 2n 
bus, semidirecte a Abrera. I encara queden uns 
15 usuaris a terra. El + important: CADA DIA es 
queden usuaris a terra. @ajigualada @marccas-
tells us sobren els motius i us esperen els guanys.

Las miradas se comparten para evitar expli-
caciones... 
#WednesdayMotivation  #FelizMiércoles

Un gran tresor de la ciutat: l’esforç i el compromís 
de l’@epigualada per una educació cohesionado-
ra i sense exclusions. Gràcies per tant!

#KursaalTV3 quina meravella d’història, genial 
haver-la descobert.
Que bonic transformar la il·lusió i la utopia en 
realitat. visca la força de la gent!!!

Sortim de visitar @CarmeForcadell a la presó 
Mas d’Enric, amb Bernhard @vongruenberg i 
@HeikeKeilhofer. No pararem fins que Europa 
reaccioni a l’aberració judicial i el risc per l’estat 
de dret que suposen les acusacions de sedició i 
rebel·lió. #FreePoliticalPrisoners

@socialistes_cat #Masquefa i #Anoia treballem 
per millorar la B224, la via interior més impor-
tant de la comarca que connecta  el centre amb el 
sud i el Baix Llobregat.
@gencat ha oblidat més de 50.000 veïns.

El 27 d’octubre omplim els carrers. Convoquem 
a la gent i als partits a que apostin per la gestió 
pública. L’aigua és un bé comú i no un negoci. La 
vintena d’entitats organitzadores de la manifes-
tació ho tenim molt clar: L’AIGUA? PÚBLICA. 
L’Anoia es mulla per l’#aiguapública!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#43 Joan Roig  @joanroigtarga
Farmacèutic, ferm defensor de la innovació industrial per a la competitivitat de les empre-
ses. Optimista amb una passió: viatjar! per conèixer noves experiències i persones 

Parlar de setembre i cervesa artesana... és parlar 
de l’Espelt.
Aquest dissabte, dia 22, t’hi esperem!!!!

FOTO: Cesc Sales
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Als que ”prenen nota” dels meus tuits per judi-
cialitzar-los algún dia, els vull dir amb tot l’afecte 
que a mi m’agraden molt els musclos. Moules en 
francés. Mosselen en flamenc

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 A presó dos homes per 
robatoris en domicilis de 
Sant Martí de Tous, Collbató 
i El Bruc

Un incendi en una cuina de 
gas fa desallotjar els veïns 
del carrer Clavells

Mor una dona d’Igualada en 
un accident de moto al sud 
de França

Instants de La Veu             @veuanoia

Les zones blaves d’Igualada seran 
gratuïtes mentre es substitueixin
#veuanoiac #Igualada #Anoia

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

M’agradaria, llegir que per 
fi desapareixen els judicis de 
valor pel lloc on has nascut, 
no fer distincions pel lloc de 
procedència. Creure en el 
valor de les persones i en el 
dret fonamental d’asil a tots 
aquells pobles que per neces-
sitat vital es veuen obligats a 
desplaçar-se per tal de poder 
sobreviure i mirar de cercar 
un futur més esperançador.
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La sessió no va deixar 
indiferent al nombrós 

públic d’inversors 
assistent que va poder 
conèixer interessants 
projectes en els quals 

participar

El Fòrum d’Inversió d’Igualada es perfila com a referent 
per a emprenedors i inversors
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Museu de la Pell va 
acollir divendres, 14 de 
setembre, el III Fòrum 

d’Inversió d’Igualada, punt de 
trobada d’empreses i empre-
nedors que cerquen finança-
ment, empresaris que busquen 
solucions per als seus reptes 
de creixement i innovació, i 
inversors que cerquen els mi-
llors projectes on participar. 
Aquesta és la tercera edició 
del Fòrum d’Inversió d’Iguala-
da, que GC Consultoria, l’àrea 
de consultoria de Grup Car-
les, juntament amb la xarxa 
d’inversors Economistes BAN 
del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya organitza, amb 
l’objectiu principal doncs, de 
donar l’oportunitat a empreses 
i emprenedors amb projec-
tes de creixement, de presen-
tar-los davant inversors de ca-
pital d’una forma directa, però 
sempre amb l’acompanyament 
de la consultora igualadina.
L’èxit obtingut en les edicions 
anteriors ha portat a GC Con-
sultoria a repetir l’experiència 
per ajudar a impulsar econò-
micament noves idees de ne-
goci.

Set projectes 
de diferents àmbits
L’acte va comptar amb la parti-
cipació de set projectes de di-
ferents àmbits, tres dels quals 
són empreses de l’economia 
tradicional amb un enfoca-
ment molt innovador, i els 
altres quatre, startups de base 
tecnològica, els quals van te-
nir l’oportunitat de donar-se a 
conèixer davant d’un nombrós 
públic d’inversors i diversa re-
presentació dels consistoris de 
la comarca.

El fòrum començà amb la pre-
sentació de l’acte per part del 
director general de Grup Car-
les, Xavier Carles, que va ex-
pressar la satisfacció i el repte, 
alhora, que suposa la celebra-
ció del la tercera Edició del 
Fòrum d’Inversió, renovant 
l’aposta de Grup Carles per 
organitzar un fòrum d’aques-
tes característiques a Igualada. 
Xavier Carles també va insis-
tir en el valor afegit d’aquest 
acte, consistent en la rigorosa 
selecció dels projectes que s’hi 
presenten i també el segui-
ment posterior per aconseguir 
posar d’acord les necessitats 
financeres dels projectes amb 
els objectius i el perfil de cada 
inversor. Al seu torn, Joan 
Domènech, president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
explicà els objectius d’aques-
ta associació, especialment 
donar suport als empresa-
ris, i va agrair a Grup Carles 
aquesta iniciativa perquè les 
finalitats que persegueixen 
són compartides. Finalment, 
el Primer Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Pont, va refermar el compro-
mís d’aquest consistori amb 
els objectius de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena per 
a la promoció d’activitats em-
presarials, la qual cosa encaixa 
plenament amb les directius 
d’aquest Fòrum.
L’acte continuà amb la inter-
venció de l’economista i cap de 
l’àrea de GC Consultoria, Mar-
ta Alsinella, que va entrevistar 
el CEO Roberto Reol, de Fre-
quent Driver, un dels projectes 
que van tancar la seva ronda 
d’inversió amb èxit gràcies als 
fòrums d’edicions anteriors, 
i que van convertir una idea 
en una realitat. Roberto Reol 

va explicar en directe com ha-
via estat la seva experiència, 
què el va motivar a formar 
part d’aquest equip, tenint en 
compte que té una trajectòria 
professional de molt d’èxit en 
el món de les startups, donat 
que va formar part de l’equip 
de Privalia des dels seus inicis. 
Roberto també va fer esment a 
la importància de la perseve-
rança i la capacitat per supe-
rar els obstacles que no estan 
previstos al Business Plan per 
tirar endavant el projecte.
A continuació, les economis-
tes Dolors Navarro i Marta Al-
sinella, persones que formen 
part de l’equip de GC Consul-
toria, van presentar el Club de 
l’Inversor, un lloc de trobada 
amb inversors que compartei-
xen afinitats, on poder apren-
dre i aprofundir sobre temes 
econòmics i financers amb 
l’objectiu que totes les perso-
nes tinguin una educació fi-
nancera que els permeti agafar 
el timó de les seves finances i 
prendre decisions sobre la ges-
tió dels seus diners de forma 

reflexiva, informada i cons-
cient. Van finalitzar la seva 
presentació amb la coneguda 
dita: “Si no controles els teus 
diners, algú ho farà per tu”.
Pol Font, president d’Econo-
mistes BAN va cloure l’acte 
insistint en la importància 
d’aquest tipus d’actes per aju-
dar l’ecosistema emprenedor 
a tirar endavant projectes i 
diversificar les inversions, 
valorant molt positivament 
la col·laboració d’ambdu-
es entitats i les iniciatives 
que han sortit, Grup Carles 
i Economistes BAN, en les 
tres edicions i l’èxit en elles 
obtingut.
La firma igualadina va fer 

palès el seu compromís amb 
les pimes i els emprenedors 
amb aquesta iniciativa, que 
en la seva tercera edició es 
consolida ja a la comarca, 
conscients que en la situa-
ció actual els emprenedors 
s’han convertit en els agents 
claus per recuperar el creixe-
ment econòmic i empresarial 
i aconseguir un nou model 
productiu més sostenible.
La sessió no va deixar indife-
rent al nombrós públic d’in-
versors assistent que va poder 
conèixer interessants projec-
tes en els quals participar.
L’acte va finalitzar amb una 
trobada de networking entre 
els emprenedors i empreses 
que van presentar els seus 
projectes i els possibles in-
versors, en el qual es van po-
der establir els primers con-
tactes interessants per tancar 
alguna operació.
GC Consultoria va comp-
tar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Economistes BAN i BStartup.

L’Hospital canviarà el TAC les properes dues setmanes, 
i mentrestant les proves es faran en una unitat mòbil
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consorci Sanitari de 
l’Anoia, dins del seu 
pla d’inversions, posa-

rà em marxa un nou equip de 
Tomografia Axial Computada 
(TAC) a l’Hospital d’Igua-
lada, amb unes prestacions 
tecnològiques més avançades. 
L’actual “escàner” de l’hos-
pital igualadí és el de l’inici 
d’aquesta instal.lació, i ja es va 
adquirir de segona mà.

El procés de canvi serà del 24 
de setembre al 14 d’octubre. 
Durant aquest dies es dispo-
sarà una unitat mòbil de TAC 
per tal de poder continuar 
amb aquestes proves diagnòs-
tiques quan siguin necessàries 
per als nostres pacients i ga-
rantir, així, la continuïtat en 
l’assistència sanitària.
Aquesta unitat mòbil estarà 
instal·lada al mateix recinte 
del centre, davant de la sor-
tida entre l’Àrea de Diagnòs-

tic per la Imatge i la sortida 
d’emergència de Farmàcia (c/
Lecco).
S’han adequat tots els circuits 
interns i externs que hauran 
de fer, aquests dies, els usua-
ris i els professionals i inten-
tarem minimitzar al màxim 
les molèsties que això pugui 
comportar.
Es preveu que la nova ins-
tal·lació quedi completament 
i en ple funcionament el 15 
d’octubre. 



El concurs premiarà al 
guanyador amb una 

pop-up Store gratuïta 
en l’edició d’hivern del 
Rec.0, que tindrà lloc 

del 7 al 10 de novembre

La manifestació es va presentar dimarts a la tarda a Igualada.

El proper 27 d’octubre Igualada acollirà una manifestació per 
demanar la gestió pública de l’aigua a l’Anoia
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D iverses entitats de 
l’Anoia s’han unit per 
convocar una mani-

festació d’abast comarcal per-
què la ciutadania i els partits 
polítics es mullin per la gestió 
pública de l’aigua. La manifes-
tació, que tindrà lloc a Iguala-
da el dissabte 27 d’octubre a la 
tarda, començarà a la Plaça del 
Rei a les 18.30h i finalitzarà a la 
Plaça de l’Ajuntament. 
Les entitats convoquen a la ciu-
tadania d’Igualada, Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt, municipis on la gestió es 
du a terme de manera
irregular perquè no hi ha con-
tracte de concessió, i també a la 
ciutadania de Piera i Masque-
fa, on el contracte de concessió 
acaba el 2022. Així mateix, les 
entitats convocants també con-
viden a tota la ciutadania de la 
resta de municipis de la comar-
ca de l’Anoia a sumar-s’hi.
Sota els lemes Mulla’t per l’ai-
gua pública i L’aigua és un bé 
comú, no un negoci, les entitats 
volen generar debat en la ciu-
tadania i animar-la a recolzar 
la causa de la gestió pública de 
l’aigua perquè, sostenen, “el de-
bat sobre la gestió del servei de 
l’aigua és cabdal i ha d’ocupar 
la centralitat del debat electoral 
del 2019 en la mesura en que 
la gestió pública o privada del 
servei de l’aigua serà una deci-

sió que prendran els consisto-
ris i, per tant, els representants 
polítics de la ciutadania”. 
Així mateix, la manifestació 
tindrà una primera capçalera 
amb les entitats convocants i 
totes aquelles entitats que s’hi 
vulguin afegir en les properes 
setmanes, i una segona capça-
lera amb els representants de 
partits polítics que es compro-
metin amb la gestió pública de 
l’aigua, especialment, als repre-
sentants de partits d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Piera, Mas-
quefa i la Pobla de Claramunt.

Tres anys de debat sobre 
l’aigua a la comarca
Al desembre de 2015 l’entitat 
Aigua és vida Anoia destapà 
que Aigua de Rigat gestionava
l’aigua a Igualada, Vilanova del 
Camí i la Pobla de Claramunt 
sense contracte de concessió 
des de 1921 i, per tant, de ma-
nera irregular. 
Aigua de Rigat és una empresa 
amb un 68% d’accions d’Ag-
bar, una empresa de la mul-
tinacional francesa Suez, i un 
32% d’accions de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb uns beneficis 
anuals de 500.000 euros. En 
aquest sentit, Aigua és vida 
Anoia recorda que “des de fa 
tres anys, quan vam destapar 
les irregularitats, els tres ajun-
taments han fet molt pocs pas-
sos per resoldre el problema i 
les úniques demandes que han 

acceptat són encarregar una 
auditoria del servei i no pujar 
el preu de l’aigua fins a regular 
el servei”.
L’entitat també recorda que la 
primera part de l’auditoria es 
va fer pública fa mesos, xifrant 
el cost de la remunicipalització 
per part dels ajuntament en 
un màxim de 1.600.000 euros 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
650.000 euros pel de Vilanova 
del Camí i 350.000 euros pel de 
la Pobla de Claramunt. 
Des d’Aigua és vida consideren 
que els tres ajuntaments han de 
fer els passos necessaris per re-
gularitzar el servei i proposen 
que els tres municipis creïn 
una empresa mancomunada 
pel servei d’abastament muni-
cipal de l’aigua i que tinguin 
com a objectiu gestionar l’ai-
gua del municipis de la comar-
ca que ho vulguin. En aquest 
sentit, l’entitat sosté que “man-
comunar els serveis entre dife-
rents municipis faria més efici-
ent la gestió i ja que seria una 
demanda molt clara per part 
de municipis com la Pobla de 
Claramunt, amb equips tècnics 
poc nombrosos” i demanen la 
subrogació dels treballadors 
d’Aigua de Rigat “per tal d’asse-
gurar i millorar els drets adqui-
rits dels treballadors”.

A Piera, l’aigua més 
cara de Catalunya
A Piera finalitzarà el contracte 

de servei d’aigua amb Anaigua, 
empresa filial d’Agbar, el 2022. 
Anaigua és l’empresa més gran 
de les 11 empreses que gesti-
onen el servei d’aigua als 19 
nuclis urbans de Piera, submi-
nistrant aigua a quasi la meitat 
dels pierencs.  Diverses entitats 
i associacions de Piera recalque 
que “Anaigua cobra a Piera l’ai-
gua més cara de tot Catalunya i 
manté el sistema d’aforaments, 
un sistema injust que en la ma-
joria de casos no se’ls hi permet 
canviar per comptadors amb el 
pretext que no hi ha prou pres-
sió a la xarxa”. Argumenten 
que “els pierencs hem pogut 
comprovar com Anaigua no ha 
fet una correcta renovació de 
la xarxa d’aigua i la prova son 
les múltiples avaries i la manca 
de pressió que no permet posar 
comptadors”. Igualment sos-
tenen que “l’ajuntament haurà 
de gastar els diners públics en 
modernitzar la xarxa de molts 

quilòmetres de canonades però 
a Piera ja tenim una empresa 
pública (IPSA) amb prou ex-
periència que gestiona l’aigua 
del polígon industrial.
Les entitats convocants de la 
manifestació són: Aigua és 
vida Anoia, Plataforma d’Afec-
tats per l’Hipoteca (PAH) de 
l’Anoia, Associació de Do-
nes de Piera, Dispiera, Som 
Energia Grup Local, Mocart, 
CCOO Anoia, CGT Anoia, 
Banc del Temps de Piera, Som 
Energia Anoia, Local d’Acció, 
Associació Juvenil la Coll@
nada, Cooperativa Integral de 
l’Anoia, Casal Popular d’Igua-
lada, Jovent Republicà Anoia, 
ARRAN Igualada, Jovent CGT 
Anoia, la Gran Pagesada, Cal 
Cuta, CSA Delícies, Ca la Fou, 
SEPC Igualada, Associació de 
veïns de Piera: Can Claramunt, 
Castell de la Ventosa sector B, 
Can Canals, La Venta i Can 
Mussarro.

En marxa el concurs Rec.0 i 080 Barcelona Fashion 
de dissenyadors i marques emergents
REDACCIÓ / LA VEU 

E l festival Rec.0 i el 080 
Barcelona Fashion con-
voquen la tercera edició 

del concurs Rec.0 /080 Barce-
lona Fashion que fomenta la 
presència de dissenyadors i 
marques emergents en la pro-
pera celebració del Rec.0, que 
tindrà lloc a Igualada del 7 al 
10 de novembre.
Dins de les accions que es du-
ran a terme en el festival, desta-
ca aquesta iniciativa conjunta 
entre el 080 Barcelona Fashi-
on i Recstores, que premia al 
guanyador del concurs amb 
una pop-up Store gratuïta en la 
zona de disseny independent 
durant els quatre dies de Rec.0. 
El 080 Barcelona Fashion de 
la Generalitat de Catalunya, a 
través d’aquesta acció, torna a 

estar al costat del Rec.0, amb 
l’objectiu de donar suport i vi-
sibilitat al talent emergent del 
sector de la moda a Catalunya.
El concurs es vehicula a tra-
vés de Facebook, on els dis-
senyadors i marques podran 
presentar els seus treballs des 
d’avui i fins el proper 18 d’oc-
tubre. Els primers deu fina-
listes es decidiran per votació 
popular i, d’entre aquests,  un 
jurat professional format per 
la dissenyadora Txell Miras, la 

periodista de moda, Peté Soler, 
un membre del 080 Barcelona 
Fashion i un membre de Recs-
tores, escolliran tres finalistes 
d’on, finalment, sortirà el gua-
nyador o guanyadora. 
El lliurament del premi tindrà 
lloc el 25 d’octubre a la botiga 
NU#02 de Barcelona, i comp-
tarà amb la presència del jurat, 
finalistes i altres representants 
del sector de la moda.
La marca de moda emergent 
113 Maison va ser la guanyado-
ra de la segona edició d’aquest 
concurs de moda.

Edició d’hivern del Rec.0
L’edició d’Hivern del Rec.0 
tindrà lloc del 7 al 10 de no-
vembre, i comptarà amb un 
centenar de marques de moda 
en més de 50 antics espais in-
dustrials transformats en pop 

up stores de moda; una vinte-
na de concerts i, una àmplia 
oferta gastronòmica amb 40 
food truck. 
En la darrera edició, cele-
brada el passat mes de maig,  
van passar pel Rec.0 més de 
120.000 persones i hi van 

participar un centenar de 
marques i dissenyadors, en-
tre els quals firmes i creadors 
habituals de la passarel·la 080 
Barcelona Fashion. La prope-
ra edició del Rec.0 es presen-
tarà el proper 27 de setembre 
a Barcelona.
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L’exposició “Packaging 
made in Anoia” a la 
sala L’Empremta vol 
mostrar la importàn-
cia que el sector té a la 

nostra comarca

Enric Senserrich i Carme Riera, durant la presentació.

Igualada celebrarà el 29 de setembre 
el Dia Internacional de la Gent Gran
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada serà l’encarre-
gada d’acollir aquest any 
2018 els actes del Dia In-

ternacional de la Gent Gran 
a l’Anoia. Després que Òdena 
en fos l’escenari en la darre-
ra edició, en aquesta ocasió 
la capital de la comarca agafa 
el relleu organitzatiu d’una 
jornada que cada any aplega 
centenars de persones proce-
dents de bona part dels muni-
cipis anoiencs i que involucra 
nombroses entitats per a fer-la 
possible.
N’han avançat els detalls la 
tinent d’alcalde d’Acció Social 
de l’Ajuntament, Carme Riera, 
i el president de l’Associació 
de la Gent Gran d’Igualada, 
Enric Senserrich. Els actes tin-
dran com a epicentre la Plaça 
Castells i l’Escola Pia i les acti-
vitats arrencaran a les 12h del 
migdia.
La benvinguda per a tots els 
assistents l’amenitzarà l’Agru-
pació Folklòrica Igualadina 
i, a continuació, a partir de 
les 12:30h, s’oferirà una visita 
cultural guiada per a conèixer 
l’edifici de l’Escola Pia, una 
excel·lent oportunitat per a 
descobrir els trets més distin-
tius d’aquest simbòlic edifici 
igualadí, com la seva façana, 
el claustre o el santuari, entre 

altres.
A les 14h, al poliesportiu de 
l’escola, arrencarà el dinar de 
germanor, una proposta que, 
l’any passat a Òdena, va aple-
gar més de 300 comensals i 
que a Igualada s’espera que 
torni a tenir una important 
acceptació i, fins i tot, que es 
pugui superar aquesta xifra. 
La cloenda, després del dinar, 
anirà a càrrec del grup Barto-
meu & Sheila, que oferiran un 
ball popular.
Les persones interessades a 
assistir-hi poden adquirir els 
tiquets per aquesta jornada, 
al preu de 18 euros, en aquella 
entitat que prefereixin: a l’As-
sociació de Gent Gran d’Igua-
lada (Pg. Verdaguer, 67), a la 

Federació de Jubilats i Pensi-
onistes de Comissions Obre-
res (Pg. Verdaguer, 122), a la 
Fundació Privada Àuria (Av. 
Andorra, 28) o en qualsevol 
entitat de gent gran de l’Anoia.
Aquesta és una iniciativa or-
ganitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comar-
cal de l’Anoia i el Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, amb 
la col·laboració de l’Associa-
ció de Gent Gran d’Igualada, 
la Fundació Àuria, la Federa-
ció de Pensionistes i Jubilats 
de CC.OO., l’escola de cuina 
L’Atelier, el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
i l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina.

L’eurodiputat Francesc Gambús i 
l’economia circular, divendres a la UEA
REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Anoia Circu-
lar de la Unió Empresa-
rial s’obre al panorama 

europeu per conèixer, de la 
mà de l’eurodiputat Francesc 
Gambús l’estat de Catalunya i 
Europa en matèria de circula-
ritat
Conèixer l’estat de les empre-
ses anoienques en matèria 
d’economia circular, analitzar 
la gestió dels residus, els pos-
sibles recursos, les mesures de 
circularitat i sostenibilitat que 
apliquen.... Són alguns dels 
objectius del projecte Ano-
ia Circular de la Unió Em-
presarial de l’Anoia. Però cal 
ser conscients que no estem 
sols. L’economia circular és un 
canvi essencial de model eco-
nòmic que afecta transversal-
ment tots els sectors i a tots els 
països i territoris del món. 

Una exposició mostra 
la indústria del 
packaging fet a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

U na cinquantena de 
persones van assistir 
el passat dijous 13 de 

setembre a la inauguració de 
l’exposició “Packaging made 
in Anoia” de la sala l’Emprem-
ta de Gràfiques Vilanova. 
L’exposició mostra un recull 
de capses, packs i embalatges 
fabricats a casa nostra i que 
són utilitzats per marques tan 
conegudes com Playboy, Nina 
Ricci o Borges.
A la inauguració, Àngel Ace-
vedo, responsable de l’Em-
premta de Gràfiques Vilano-
va, va remarcar la voluntat 
que la mostra té d’homenatjar 
i reconèixer el sector de les 
arts gràfiques com a sector 
de referència a l’Anoia. Enric 
Sánchez Urdangarin, impul-
sor del projecte, va destacar 
la importància de la formació 
i va demanar un grau FP cen-
trat en el packaging, ja que les 
empreses del sector necessiten 
gent formada.
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells va 
qualificar el packaging com 
a sector d’èxit i va recollir la 
demanda d’implementar una 
formació que pugui satisfer la 
necessitat de professionals del 
sector. En el torn de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Paula 

Arias va reiterar la mancança 
de gent formada. Finalment, 
Joan Tort, membre del Comitè 
Executiu del Gremi d’Indús-
tries Gràfiques de Catalunya, 
va remarcar la importància 
que té el sector a nivell nacio-
nal i va afirmar que “el packa-
ging té encara una llarga vida 
per recórrer”.
Coincidint amb l’exposició, 
Gràfiques Vilanova ha impul-
sat també una taula rodona 
que tindrà lloc aquest dissab-
te 15 de setembre a les 7 de la 
tarda. La taula comptarà amb 
les ponències d’Enric Sánchez 
Urdangarín, expert en packa-
ging i director del projecte; 
Ana González, directora de 
disseny a Graphic Packaging 
i Antoni Cortadelles, Respon-
sable Comercial Export a Gra-
fopack.
L’exposició “Packaging made 
in Anoia” es podrà visitar fins 
l’11 d’octubre a la sala l’Em-
premta (carrer Santa Maria 
12) a Igualada i compta amb 
una mostra de capses i em-
balatges de les empreses ano-
ienques: Embalajes Vallter, 
Ferrer Germans, Gràfiques 
Lamolla, Grafopack, Graphic 
Packaging, Igeasa, Innova-
pack, Leca Graphics i Unigraf 
Anoia.
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteressa-
dament l’espai a la ciutat per 
tal que s’hi puguin realitzar 
activitats i exposicions di-
vulgatives relacionades amb 
el món de les arts gràfiques i 
vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.

I és precisament per conèixer 
quin és l’estat de Catalunya i 
Europa en aquest canvi que 
l’eurodiputat del Parlament 
Europeu Francesc Gambús, 
és el convidat al 3r Esmorzar 
Circular de la UEA, un acte 
gratuït obert a tothom. Serà 
el divendres 28 de setembre al 
matí a la UEA.
Gambús, que ha treballat el 
paquet legislatiu sobre eco-
nomia circular i l’informe de 
legislació ambiental veu l’eco-
nomia circular com “un can-
vi de model productiu sota 
el paradigma de la sostenibi-
litat, centrat a reaprofitar els 
nostres recursos, fer la nostra 
economia sostenible i mante-
nir la capacitat de creació de 
riquesa d’aquesta economia 
sostenible”.
L’esmorzar circular del proper 
28 de setembre amb Fran-
cesc Gambús, respon a un 

dels principals objectius del 
projecte Anoia Circular de 
la UEA, apropar l’economia 
circular i els seus elements a 
l’empresarial i societat, per tal 
de propiciar el canvi cap a una 
economia més circular, res-
pectuosa i eficient. 
En l’any que la UEA porta de 
projecte s’han visitat a més de 
50 empreses i s’han realitzat 
trobades, reunions i tallers 
que donen bona mostra de 
la conscienciació creixent i 
la implicació de les empreses 
i la societat cap a aquest mo-
del econòmic, però encara hi 
ha molt camp per recórrer. En 
aquesta línia aquesta tardor 
arrenca el projecte “Connexi-
ons” amb taules especialitza-
des amb l’objectiu de estudiar 
i detectar possibles projectes, 
iniciatives i accions de simbio-
si industrial i cooperació entre 
empreses. 



Amb els nous parquí-
metres es podrà pagar 
amb el telèfon mòbil i 

també tindran moneder 
electrònic, entre d’altres 

millores

Les zones blaves d’Igualada seran gratuïtes del 24 de 
setembre al 9 d’octubre per la renovació dels parquímetres

  IGUALADA  | 17Divendres, 21 de setembre de 2018

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del dilluns, 24 
de setembre, les zones 
blaves d’Igualada dei-

xaran d’estar operatives durant 
aproximadament dues setma-
nes, mentre durin les tasques 
de substitució dels parquíme-
tres. Així doncs, s’hi podrà 
aparcar sense haver de retirar 
el tiquet de control obligatori, 
tot i que, durant aquests dies, 
es repintaran la pràctica totali-
tat de zones blaves de la ciutat 
i, per tant, hi haurà prohibici-
ons d’estacionament puntuals 
que se senyalitzaran conve-
nientment. 
L’empresa municipal d’apar-
caments SIMA duu a terme 
aquesta tardor la renovació de 
tots els aparells de control per 
un nou model més modern, 
que oferirà de sèrie noves 
funcionalitats com ara el mo-
neder electrònic o l’aplicació 
de pagament mitjançant dis-
positius mòbils. La represa de 

REDACCIÓ / LA VEU 

U na igualadina de 41 
anys d’edat, resident 
a Barcelona des fa 

força temps, va morir dissabte 
en un accident de moto a les 
rodalies de la població fran-
cesa de Nimes. La víctima és 
Lorena Pérez Garcia, treba-
llava en iniciatives de caire 
social i havia estat professora 
de Dret.

la mecànica habitual està pre-
vista per al dilluns, 8 d’octubre 
i, durant els primers dies d’ar-
rencada del nou sistema, els 
agents de zona blava informa-
ran els usuaris de les novetats 
en el servei i del funcionament 
dels nous aparells.
És la primera vegada que la 
zona blava de la ciutat és gra-
tuïta de forma global en un 
període no vacacional. Recor-
dem que, des de fa anys, du-
rant pràcticament tot el mes 
d’agost la zona blava no fun-
ciona.
A Igualada, actualment, tro-
bem un total de 415 places de 
zona blava i 23 parquímetres. 
Aquestes places les trobem a:
- Carrer Sebastià Artés (entre 
carrer Joan Maragall Plaça 
d’Espanya).
- Plaça Espanya.
- Carrer de Santa Caterina ( 
entre Rambla nova i carrer del 
Carme).
- Rambla General Vives.
- Carrer Sant Jordi.

- Carrer de la Soledat (entre 
Plaça del Rei i carrer de la Tri-
nitat).
- Carrer Esquiladors.
- Carrer Concepció (entre pla-
ça del Rei i trs. Sant Jaume).
- Carrer de Joan Maragall (en-
tre carrer Sebastià Artés i San-
ta Caterina).
- Passeig Verdaguer banda 

nord vorera central (entre car-
rers d’Esquiladors i Santa Ca-
terina).
- Passeig Verdaguer banda sud 

(entre carrers Santa Caterina i 
Sant Vicenç).
- Av. M. Montaner (entre av. 
Andorra i crta. de Manresa).
 

Una igualadina mor 
en un accident 
de moto a França

Els fets van tenir lloc a les 
5 de la tarda de dissabte, a 
l’avinguda Salvador Allende. 
Sembla que l’accident es va 
produir quan la motorista 
va intentar esquivar un altre 
vehicle i va perdre l’equilibri, 
xocant contra un semàfor, ex-
posava el diari francès Midi 
Libre. A la moto hi havia 
també una altra persona, que 
va patir ferides greus i va ser 
traslladada a l’hospital.
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Marta Hernández, Àngels Prat, Fermí Capdevila, Mireia Claret i representants d’entitats.

Programa d’activitats

La marató demà a l’Ateneu vol arribar a les 600 donacions de 
sang, amb un tot un dia ple d’activitats
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Igualada acollirà una nova 
edició de la marató de do-
nació de sang, demà dis-

sabte a l’Ateneu Igualadí. En 
aquesta ocasió el lema és “la 
superexperiència de la donació 
de sang. Molt més del que do-
nes”, i el repte és superar les 600 
donacions al llarg del dia, en el 
que hi haurà moltes activitats. 
Dilluns, durant la presentació,  
la tècnica a la Catalunya Cen-
tral del Banc de Sang i Teixits, 
Marta Hernández, explica-
va que “Catalunya necessita 
cada any un miler de donaci-
ons de sang, amb la qual cosa 
és extremadament important 
la conscienciació de la gent i 
que vingui a aquestes campa-
nyes”. A la presentació també 
hi eren la presidenta de l’Ate-
neu, Mireia Claret, el regidor 
de Salut Pública Fermí Cap-
devila, i la portaveu de l’Asso-
ciació de Donants de Sang de 
l’Anoia, Àngels Prat, així com 
representacions d’entitats que 
han ofert la seva col·laboració 
amb la marató, com la Mútua 
Igualadina de Previsió Social 
o les Dones de les Tardes dels 
Dimecres. 

Del 10 del matí 
a 10 de la nit
La Marató de Donació de Sang 
es durà a terme de 10 a 22 h, 
al Teatre de l’Ateneu. La cam-
panya, organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits (BST), compta 
amb la implicació de l’Ajunta-
ment d’Igualada, l’Associació 
de Donants de Sang de l’Anoia, 
MIPS Fundació i espera comp-
tar amb el màxim d’implicació 
de les entitats, empreses i parti-
culars del municipi.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a CUP Igualada or-
ganitza una festa per 
l’educació pública avui 

divendres 21 de setembre a 
la Plaça Pius XII.  L’esdeveni-
ment, que arrencarà a les sis 
de la tarda, serà amenitzat pel 
conegut actor igualadí Joel 
Grau i comptarà amb tallers 
infantils. L’acte serà públic i 
obert a tothom i tindrà com 
a objectiu reivindicar el paper 
central i cohesionador de l’en-
senyament públic a la ciutat 
alhora que comptarà amb un 

Durant el dia hi haurà diferents 
activitats organitzades per en-
titats, per donar suport a la 
Marató i convertir-la amb una 
jornada festiva.
Prat afirmava que “donar sang 
no fa mal, és un acte cívic i 
solidari, i ens agradaria molt 
poder arribar en aquesta oca-
sió a les 600 donacions de sang 
a Igualada”. De fet, la capital 
de l’Anoia va ser pionera en 
aquest tipus de maratons, i ha-
bitualment és dels llocs on més 
participació hi ha.

Donar sang, un hàbit cívic
De forma general, pot donar 
sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i que com-
pleixi les següents condicions:
- Tenir més de 18 anys
- Pesar 50 quilos o més
- En cas de ser dona, no estar 
embarassada
Per donar sang no cal estar en 
dejú.
Des de 2002, el BST organitza 
maratons de donació de sang 
per tot Catalunya. Cada any 
se’n fan unes 60. S’hi involucra 
tot el teixit associatiu i les ins-
titucions dels municipis amb 
l’objectiu d’afavorir la consci-
enciació de la necessitat de do-
nar sang.
Les maratons volen fer viure 
l’hàbit de la donació de sang 
com una festa familiar i cívica, 
de compromís social. Gràci-
es a la mobilització, es poden 
duplicar o fins i tot triplicar les 
donacions recollides en una 
campanya habitual. Des de 
l’inici de les maratons, més de 
110.000 persones s’han solida-
ritzat activament amb la dona-
ció de sang.

Dades curioses

Durant el matí:
• Xocolatada per als donants
Durant tot el dia:
• Sorteig d’una TV LED LG 
32”, Full HD amb TDT HD 
gentilesa de Mútua Igualadi-
na de Previsió Social, entre 
tots els donants.
11:00h La cercavila de la Ma-
rató! Amb el Mal Llamp, els 
Petits Diables d’Igualada, i 
l’Ass. Esportiva Hoquei Línia 
Igualada! (Sortida des de la 

Plaça de l’Ajuntament)
12:00h Acte d’agraïment de la 
Marató
12:30h Actuació de dansa (Es-
pais d’Art)
12:45h Exhibició de Swing 
(Swing Anoia)
Durant la tarda:
• Xocolatada per als donants 
(Ass. de Veïns de St Crist)
18:30h Actuació de dansa (Es-
cola Sweet India)
19:00h Actuació de dansa 

oriental i tribal (Escola Luna 
Mora)
• Suport en l’organització (Les 
dones de les tardes dels dime-
cres)
... I altres sorpreses a confir-
mar, anima’t a participar !
Serveis
· Refrigeri especial (amb la 
col·laboració de comerços 
d’Igualada)
· Marcador electrònic (temps 
i hora donants).

El Banc de Sang ens ha propor-
cionat als periodistes algunes 
dades curioses. Per exemple, 
una de cada 10 persones que 
entra a un hospital necessitarà 
una transfusió sanguínia. De 
cada donació se’n beneficien 

com a mínim tres persones, 
ja que se n’obté concentrats 
d’hematies, plaquetes i plasma. 
Podem donar sang més d’una 
vegada l’any. En concret, les 
dones poden donar-ne 3 vega-
des l’any i els homes 4.

La sang es necessita sempre 
i tothom en pot donar desti-
nant només 20 minuts del seu 
temps. Donar sang ha d’esde-
venir més un hàbit, que no una 
activitat de solidaritat puntual i 
extraordinària. 

La CUP organitza avui un acte per reivindicar l’escola pública
punt d’informació amb les pro-
postes de la formació en matè-
ria d’educació al municipi.

Més Escola Pública
Sota el lema Més Escola Públi-
ca, els cupaires volen assenya-
lar la necessitat de repensar i 
enfortir el teixit educatiu pú-
blic de la ciutat ja que, recor-
den, “Igualada només disposa 
de 5 escoles de primària pú-
bliques, d’un total de 14, totes 
elles molt allunyades d’àm-
plies zones de la ciutat, espe-
cialment del centre”. 
La CUP es reuneix amb les 

AMPAs públiques
El passat dimarts 18 de se-
tembre, la CUP Igualada es 
va reunir amb les AMPAs 
d’escoles públiques d’Igua-
lada per compartir anàlisis 
i propostes educatives amb 
aquest important col·lectiu 
de la comunitat educativa. La 
reunió ha estat valorada molt 
positivament pels cupaires 
perquè, argumenten, “ens ha 
permès poder contrastar el 
punt de vista de les AMPAs 
sobre les necessitats escolars, 
sovint molt allunyada de la 
visió que té l’actual govern de 

l’Ajuntament d’Igualada”. 
En aquest sentit, la CUP 
Igualada recalca la importàn-
cia de les AMPAs, “les quals 
vetllen i satisfan voluntària-
ment importants necessitats 
de l’escola pública com la reu-

tilització de llibres, el control 
dels menjadors escolars o les 
activitats extraescolars, tas-
ques que els permeten tenir 
una visió més propera sobre 
la realitat de l’ensenyament 
públic a la ciutat”. 



Atrets per l’ecosistema 
al voltant de la indús-

tria de la pell,  em-
preses d’arreu del país 
s’han posat d’acord per 

crear un nou clúster 
de la pell català

David Bueno.

El conseller Ernest 
Maragall participarà 
avui en una trobada 
d’ERC Anoia a 
Igualada

Quaranta empreses del país creen Leather 
Cluster Barcelona, amb capital a Igualada
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La  Federació Comarcal d’ERC 
Anoia organitza una trobada 
amb el conseller d’Exteriors de 
la Generalitat, Ernest Maragall, 
per avui divendres 21 de se-
tembre, a les 20 hores, a la sala 
gran del Restaurant Canaletes 
d’Igualada. 
L’acte, al qual s’ha de confirmar 
assistència enviant un correu a 
anoia@esquerra.cat, serà una 
conversa amb el conseller Ma-
ragall, que estarà acompanyat 
per la diputada anoienca al 
Congrés dels Diputats, Caroli-
na Telechea. 
Amb la trobada, també es dona-
rà a conèixer el capítol 3 “Una 
nova etapa” de la Ponència de 
la Conferència Nacional per la 
República Catalana que ERC va 
aprovar el passat 1 de juliol. 

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu d’im-
pulsar el sector de 
la pell a Catalunya, 

més de 40 agents i empreses 
d’arreu del país s’han agrupat 
per constituir Leather Cluster 
Barcelona.
Leather Cluster Barcelona, 
neix per a representar els in-
teressos del sector de la pell 
català i té com a objectiu prin-
cipal sumar, coordinar i dina-
mitzar els esforços de totes les 
empreses i agents de la cadena 
de valor de la indústria de la 
pell a Catalunya, per augmen-
tar-ne la competitivitat, millo-
rar-ne l’eficiència i impulsar 
el creixement del negoci con-
junt.
El nou clúster de la pell cata-
là té la seva capital a Igualada, 
bressol i punt de referència 
de la pell únic al món. Igua-
lada ha jugat des de sempre 
un paper clau en el desenvo-
lupament de la indústria ado-
bera a Catalunya, a Espanya i 
a Europa, formant part de les 
directives de les associacions 
nacionals i internacionals.
La capital de l’Anoia, gràcies a 
l’impuls del projecte Igualada 
Capital Europea de la Pell de 
Qualitat, liderat per l’Ajunta-
ment, ha sabut crear un eco-
sistema de cooperació em-
presarial, educativa, científica 
i mediambiental, al voltant de 

la indústria de la pell que ha 
atret empreses adoberes cata-
lanes i altres representants de 
la cadena de valor de la indús-
tria per formar Leather Clus-
ter Barcelona.
La creació de Càtedra A3 in 
Leather Innovation, la posa-
da en marxa del nou Campus 
Universitari i la construcció 
de l’Adoberia Bella, han do-
nat un valor afegit decisiu a 
les empreses adoberes que 
han estat més competitives 
augmentant la seva capacitat 
d’atraure clients de tot el món.
A l’impuls de l’Ajuntament 
d’Igualada per un dels sectors 
industrials més representatius 

de la ciutat, han sumat esfor-
ços el Gremi de Blanquers i la 
Unió d’Adobers de Catalunya 
(UDAC) que han incorporat 
al clúster les empreses ado-
beres,de l’indústria química 
i de la sostenibilitat, així com 
altres associacions empresari-
als de tot Catalunya per crear 

Leather Cluster Barcelona.

300 milions d’euros de factu-
ració i 1.200 treballadors
Els associats de Leather Clus-
ter Barcelona tenen una factu-
ració agregada de més de 300 
milions d’euros, donen feina 
a més de 1.200 treballadors i 
exporten més d’un 80% de la 
producció.
Sota la direcció de Jordi Vidal, 
el clúster té la intenció d’incor-
porar nous associats i és obert 
a totes les empreses i agents de 
la cadena de valor del sector 
de la pell: des del món de la 
ramaderia fins al de la manu-
factura, disseny i moda.

Dimecres, inauguració 
oficial del curs escolar
REDACCIÓ / LA VEU 

El proper dimecres, 26 de se-
tembre, a les 18:30h la Sala 
Andrés Calvo de l’Institut 
Pere Vives Vich acollirà l’acte 
d’inauguració del curs escolar 
2018/19 a Igualada. 
En serà protagonista David 
Bueno, doctor en Biologia i 
professor de Genètica a la Uni-
versitat de Barcelona (UB), 
que pronunciarà la conferèn-
cia titulada Sorpresa! Què li 
agrada aprendre al cervell?. A 
continuació, com és tradició, 
es durà a terme l’homenatge 
i reconeixement als mestres i 
professorat de la ciutat que es 
jubila aquest any. 
L’acte l’organitzen el depar-
tament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Grup de Mestres de l’Anoia, 

Sorteig de 10 vals 
de 200€ per compres 
a La Masuca

L’Associació de Botiguers de la 
Masuca sorteja aquest més de 
setembre 10 vals de compra 
per valor de 20€ cadascun en-
tre totes les persones que vin-
guin i comprin al Mercat de la 
Masuca d’Igualada.
Durant aquesta setmana i fins 
el proper dissabte 29, els boti-
guers i paradistes membres de
l’associació regalaran partici-
pacions per guanyar un dels 
deu vals de compra per valor 
de 20€ cadascun. El sorteig es 
farà a primers d’octubre entre 
totes les butlletes participants. 
En total, l’Associació de Boti-
guers de la Masuca repartirà 
500€ en compres. Les partici-
pacions s’aconseguiran després 
de cada compra en les botigues 
associades. Un cop efectuat el 
sorteig, l’organització es posarà 
en contacte amb els guanya-
dors per fer entrega dels pre-
mis. 

en col·laboració amb l’Institut 
Pere Vives Vich, que celebra 
actualment els actes del seu 
50è aniversari.
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D es del 21 de setem-
bre, i fins al juny, 
l’EAP Igualada Urbà 

oferirà cada mes un espai on 
durant dues hores pares, ma-
res i professionals sanitaris 
aprendran, compartiran i de-
batran sobre la criança dels 
fills. Aquest cicle vol ajudar a 
l’apoderament de les famílies 
en la cura dels seus infants, 
perquè puguin gaudir-ne la 
criança i perquè puguin afron-
tar, ben informats i amb els re-
cursos més adequats, les dife-
rents etapes de creixement.
L’objectiu és que les xerrades 
-adreçades a famílies d’in-
fants adscrits a l’EAP Igualada 
Urbà- esdevinguin un espai 
de divulgació de temes bàsics 
de salut infantil, amb opció de 
debatre i compartir experièn-
cies. Alhora, facilitaran també 
que la relació amb els professi-
onals sanitaris vagi més enllà 
de la consulta que fan al centre
d’atenció primària, i que ma-
res i pares puguin rebre con-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 30 
de setembre tindrà 
lloc la tercera edició 

de l’American Party Harley 
Davidson al Kiosk del Rec 
d’Igualada.
Seguint la tradició per tercer 
any consecutiu i cada vega-
da amb més participants, els 
igualadins Maribel Garcia i 
Josep Moix reuniran més de 
100 motos de la mítica mar-
ca de tots els punts del país, 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de fa 26 anys 
Caprabo compar-
teix amb les famílies 

un moment únic en la vida, 
l’arribada d’un nadó, gràcies 
al seu Programa d’Ajuda a las 
Famílies Benvingut Nadó. El 
programa es concreta en l’en-
trega a les famílies d’una ca-
nastreta amb producte bàsic 
per al nadó.
Caprabo renova la imatge 
de la seva canastreta amb un 
disseny actual en tons blaus, 
amb il·lustracions que reme-
ten a París, amb un format de 
maleta de viatge, un viatge en 
el qual Caprabo vol compartir 
protagonisme amb les famí-
lies. La canastreta inclou un 
talonari de descomptes per a 
activitats familiars, comerços 
especialitzats i cultura.
El Programa d’Ajuda a les Fa-
mílies Benvingut Nadó és una 
iniciativa d’acció social pione-
ra. El programa inclou vàries 
iniciatives de suport a la famí-
lia, però la més destacada és 
l’entrega d’una canastreta amb
producte per al nadó en el 
moment del seu naixement. 
Les famílies poden sol·licitar 
la canastreta de manera gra-

tuïta. Des de que va néixer el 
programa l’any 1992, Caprabo
ha repartit més d’un milió de 
canastretes.

Com sol·licitar la canastreta 
Benvingut Nadó
Per sol·licitar la canastreta 
només és necessari tenir la 
targeta client de El Meu Club 
Caprabo. A partir d’aquí es 
pot sol·licitar la canastreta a 
través de la web o del telèfon 
93 261 60 60. Des de l’any pas-
sat també existeix l’opció de 
realitzar una pre-reserva.
Si els pares no tenen la Targe-
ta Client de Caprabo poden 
sol·licitar-la online a la web de 
Caprabo. Els tràmits per obte-
nir-la són immediats.
Caprabo, companyia de 
supermercats de referència, 
va néixer a la ciutat de Barce-
lona l’any 1959. És l’empresa 
de supermercats més antiga 
d’Espanya. Té una xarxa de 
330 supermercats, ubicats en 
el teixit urbà de les zones es-
tratègiques de Catalunya i 
Navarra. Caprabo destaca per 
la seva innovació, la qualitat 
del servei i personalització de 
l’oferta. Representa el super-
mercat urbà de prestacions 
amb el major número de re-

ferències per metre quadrat, 
que combina l’oferta d’estalvi 
amb l’oferta en marques més 
àmplia del mercat.
Cada dia, més de 200.000 per-
sones compren en els super-
mercats Caprabo. Més d’un 
milió de clients de Caprabo 
utilitzen la seva targeta client 
Caprabo amb regularitat. 
Caprabo és pionera en la ven-
da d’alimentació per Internet a
través de Capraboacasa i ha 

estat la primera empresa de 
distribució en llançar al mer-
cat una app de compra. Des de 
2007, Caprabo forma part del 
Grup Eroski del qual suposa el 
20% del negoci.
El Compromís Empresarial 
de Caprabo es concentra en 
l’ajuda a les famílies, a través 
del seu Programa d’Ajuda a 
les Famílies Benvingut Nadó; 
el foment de l’alimentació sa-
ludable, amb el seu Programa 

Caprabo renova la seva coneguda canastreta “Benvingut Nadó”

Tria Bo, Tria Sa; les iniciati-
ves de Solidaritat i la cura del 
Medi ambient. Compta amb el
Programa de Microdonaci-
ons, que dona als Bancs d’Ali-
ments els productes que diàri-
ament deixen de ser aptes per 
a la venda, però són aptes per 
al consum.
Als supermercats Caprabo de 
l’Anoia també es pot adquirir, 
totes les setmanes, La Veu de 
l’Anoia.

Xerrades al CAP Igualada Urbà 
sobre l’atenció i cures als fills

sells i recomanacions en un 
entorn més amè i relaxat.
Les xerrades es fan un cop al 
mes, els divendres de 4 a 6 
de la tarda, a l’Aula Blava del 
CAP Anoia i les sessions  que 
hi ha programades són les se-
güents:
- El vincle o la relació d’afer-
rament (21 de setembre).
- Les “itis”: com reconèi-
xer-les i combatre-les (26 
d’octubre).
- Desenvolupament infantil 
(allò que és normal, tot i que 
no ho sembli) (23 de novem-

bre).
- Son infantil (i malsons dels 
pares?) (21 de desembre).
- Pinzellades de fisioteràpia 
respiratòria (18 de gener).
- Les rabietes i les tècniques 
de comunicació (22 de fe-
brer).
- Què és l’alimentació dirigi-
da per l’infant, alimentació 
amb sòlids o, en anglès, baby-
led weaning? (22 de març).
- Àpats en família, més que 
menjar (26 d’abril).
- Accidents i urgències (24 de 
maig).

El 30 de setembre, torna 
la Party Harley Davidson

i també Andorra i Àustria. 
Durant la trobada es podrà 
gaudir de diferents activi-
tats com sorpreses esporti-
ves, cursa de taulons, llan-
çament de bota o camperes, 
i concurs de tatus. També 
es podrà escoltar música en 
viu i gaudir de un bon menú 
especial Harley. Tots els que 
vulguin assistir amb les seves 
motocicletes de la marca se-
ran benvinguts, així com els 
que vulguin  veure per un dia 
la “cultura Harley”.



Igualadins al Congrés d’Amics del Ferrocarril d’Europa
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FRANCESC FARRÈS / LA VEU 

C om cada any a pri-
mers de setembre 
es fa el Congrés  

d’Amics del Ferrocarril  a un 
lloc d’Europa diferent, aquest 
any s’ha celebrat a Viena la 
capital d’Àustria.
Prop d’una vintena de cata-
lans i una vuitantena d’afi-
cionats de diferents llocs, 
ens hem trobat per gaudir 
de trens i de Viena, Linz i la 
Fira de Wels. El mateix dia 
d’arribada es va fer l’obertu-
ra del congrés a les oficines 
de la ÖBB ( Companyia fer-
roviària austríaca) se’ns va 
donar la benvinguda oficial 
amb directius de l’empresa i 
presidents de les associacions 
austríaques. 
Ja l’endemà començaren les 
visites; cap a Linz falta gent 
i amb tren especial hi vàrem 
arribar. Després els altres 
dies, tramvies, trens i tots els 
temes relacionats. El temps 
ens va acompanyar sentint 
potser massa calor per el lloc 
a on estàvem. Es fer un viatge 
amb tren especial a la mun-
tanya de Semmering, a on 
hi passen els trens amb una 
alçada considerable i un pen-
dent del 2’6 %, quasi el límit 
que pot pujar un tren normal. 
Allà els trens de mercaderi-
es, a part de que eren molt 
llargs, portaven dues mà-
quines degut al pendent tant 
pronunciat. Actualment s’està 
construint un túnel per salvar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l mes d’octubre s’inicia 
la campanya de vacu-
nació de la grip. Els 

professionals sanitaris recoma-
nen la vacunació als pacients 
de qualsevol edat que pateixen 
determinades malalties cròni-
ques (diabetis, respiratòries, 
del cor...), a les embarassades i 
a les persones grans. La vacu-
nació s’aconsella perquè, en cas 
d’agafar la grip, aquestes perso-
nes tenen més riscos de com-
plicacions com, per exemple, 
una pneumònia, un empitjora-
ment de la malaltia crònica, un 
part prematur en cas d’emba-
ràs que pot haver de necessitar 
hospitalització, etc.
Per tal que tota la ciutadania 

aquest desnivell. Visitàrem 
l’exposició a on s’expliquen els 
detalls. Austria és un país que 
ha optat pel tren, vàrem po-
der “atipar-nos” de trens de 
tot tipus i carregats amb tots 
els elements que es puguin 
transportar. En un dels viat-
ges el vàrem fer amb un Re-
gio-Rail, tren semblant a un 
Ave del nostre país, però que 
passa per les línies convenci-
onals, van a més de dos-cents 
km/h., hem de confessar que 
ens fan enveja i tot tant net, 
bon servei i una puntualitat 
això si , com el nostre Carrilet 
que per això, per ser puntual, 
en podem estar orgullosos. 
A Linz hi ha una muntanya 
amb un monestir que és com 
un Montserrat per ells i puja 
un tramvia també amb fort 
pendent i que un cop a dalt 
gaudeixes d’una vista impres-
sionant, també un dia vàrem 
dinar en un Museu enmig de 
màquines de trens i vagons, 
tota una aventura trenera...
Per Viena, ciutat senyorial, 
els palaus i parcs. Tot pas-
sejant  poguérem constatar 
que és realment la ciutat de la 
música per excel·lència. Tea-
tre de l’Òpera, monument a 
Mozart i a la fira de Wels, 18 
associacions de corals i balls 
tradicionals, ens ho varen fer 
viure intensament. Seria molt 
llarg d’explicar-vos tot el que 
vàrem visitar...igual com la 
xocolata austríaca, humm-
mm... que bona.
Com que alguns lluíem llaços 

grocs, molts vienesos ens feien 
notar la seva adhesió a la causa 
catalana. El sopar de cloenda es 
va fer en una torre de comuni-
cacions amb més de 150 mts. 
Va ser un sopar ”d’altura” on 
hi ha un restaurant que cada 
30 minuts, ens donava la volta 
sencera. Amb les  vistes noc-
turnes ens vàrem fer una idea 
clara de la grandària  de Viena 
i el gran Danubi que majestu-
osament acarona la ciutat. Una 
setmana de bona harmonia i 
bona companyia que tots và-
rem poder viure tot esperant 
l’any vinent que els suïssos ens 
prepararan moltes sorpreses, 
com ens va anunciar ja el seu 
president. Doncs a fer guardio-
la i fins l’any que ve...

L’ICS farà activitats per augmentar 
les vacunacions contra la grip

estigui ben informada sobre 
la grip, la prevenció i el trac-
tament, i sobre la vacunació, 
els professionals de l’ICS es-
tan treballant en uns pòsters 
i tríptics informatius que es 
repartiran en diferents punts 
dels centres sanitaris. Aquest 
material informa, molt didàc-
ticament, sobre les diferències 
entre grip i refredat, sobre les 
conseqüències de la grip, que, 
en alguns casos, poden arribar 
a ser greus, i sobre els avantat-
ges i resultats de la vacunació.
Els professionals també volen 
apropar-se als pacients a tra-
vés d’altres activitats, fora de 
l’àmbit sanitari, per això s’estan 
preparant diverses actuacions 
comunitàries, com, per exem-
ple, xerrades a casals, centres 

cívics, festes locals...
L’objectiu de la campanya és 
que cada pacient prengui la de-
cisió sobre la vacunació sobre 
la base d’una informació clara 
que ajudi a resoldre els dubtes 
que el pacient pot tenir. El mis-
satge de la campanya és molt 
clar: cal que es vacunin totes 
les persones que són d’algun 
col·lectiu de risc o conviuen 
amb un familiar o contacte, 
molt proper, també de risc. La 
vacunació és la millor mesura 
per evitar hospitalitzacions i, 
fins i tot, la mort.
L’Organisme Mundial de la 
Salut va establir l’objectiu que 
l’any 2010 s’havia de vacunar el 
75% de la població de risc. Ara, 
la taxa a la Catalunya Central 
és del 39,21%.
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Cuina dels records a la residència Pare Vilaseca.

El Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 
ha iniciat un projecte 

d’intercanvi d’experièn-
cies viscudes per les per-

sones grans ateses als 
seus centres, mitjançant 

tallers de cuina

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls avis i àvies expliquen 
en tallers de memòria 
els seus records de re-

unions familiars i entre amics 
al voltant dels àpats i la seva 
experiència personal viscuda 
a través dels sabors i les emo-
cions. Es fa un treball conjunt 
entre els professionals del 
CSSI i els avis, documentant 
la riquesa gastronòmica de les 
receptes per posteriorment 
cuinar-les en tallers de cuina 
en el mateix centre. Aquesta 
activitat provoca un estímul 
de la memòria i connecta 
amb els records viscuts a tra-
vés dels sentits de la vista, l’ol-
facte, i el gust, ja que la cuina 
amb la família i els amics, en 
entorns socials, està estreta-
ment lligada amb la memòria 
i la identitat personal. 

Al·licient i estímul
El projecte suposa un al·lici-
ent i estímul pels avis i àvies 
i també crea un enllaç entre 
generacions, ja que hi partici-
pen familiars i voluntaris, po-
sant en alça la història i els va-
lors de les persones grans com 
la convivència, i les relacions 
socials i afectives. La fotògra-
fa Marina Méndez participa 
com a voluntària fent fotos els 
dies que es fan els tallers de 
cuina.
Les aportacions dels avis i 
àvies mitjançant les activitats, 
vivències i records, permeten 
preparar documentació sobre 
les receptes, arrels, costums, i 
cultura mitjançant els records 
associats a les experiències 
dels nostres avis. 

“La cuina dels records”, una interessant projecte d’intercanvi 
d’experiències de la gent gran

Aviat un llibre de receptes
El projecte preveu preparar 
un  llibre de receptes, la “Cui-
na dels Records”, del que se 
n’imprimiran còpies pels par-
ticipants i per les persones in-
teressades. El llibre vol fer un 
reconeixement i agraïment 
als nostre avis i àvies, perso-
nes que amb estima i paci-
ència ens entreguen un tros 
d’història personal i familiar 
al voltant d’una recepta de 
cuina compartida amb gran 
goig en els fogons de les se-
ves llars. Amb aquest llibre es 
pretén agrair-los la dedicació, 
tradició, i bon gust. 

200 beneficiaris de 
4 centres diferents
Els beneficiaris del projecte 
són unes 200 persones de 4 
centres del CSSI: Residència 
i centre de dia Pare Vilase-
ca, Centre de dia Montserrat, 
Hospital de dia Sant Jordi i 
Centre de dia Mar i Cel de 
Piera. Es tracta de persones 
grans institucionalitzades, en 
fase inicial o mitja de la ma-
laltia d’Alzheimer, i que es 
veuen beneficiades per l’esti-

Arròs amb seitons de la Brígida, al Centre de Dia Montserrat.

mulació cognitiva, despertant 
i millorant la seva memòria a 
través dels sentits en els ta-
llers de memòria i de cuina, 
aportant la seva experiència 
viscuda, sentint-se part im-
portant d’aquest treball con-
junt, tant enriquidor des del 
punt de vista emocional i 
afectiu. 
Un exemple és l’Antonia 
Hernández, atesa a l’Hos-
pital de dia Sant Jordi, i la 
seva recepta d’arròs amb llet. 
Aquesta recepta es va propo-
sar perquè en les sessions de 
reminiscència que es fan pe-
riòdicament, l’Antònia sovint 
recordava el boníssim arròs 
amb llet que feia la seva mare. 
Quan se li preguntava si en-
cara el feia ens explicava que 
com que al seu marit i al seu 

fill no els agradava, ella va 
deixar de fer-lo i, per tant, de 
menjar-ne. Al final ha estat 
precisament la col·laboració 
del seu fill, que ha fet l’esforç 
de recollir i lligar els records 
de la Antònia en una recepta, 
el que ha permès de dur a ter-
me el taller. Tots dos, marit i 
fill, van adaptar la seva agenda 
per acompanyar l’Antònia en 
la elaboració de l’arròs amb 
llet. Un altre exemple és l’ar-
ròs amb seitons preparat al 
Centre de Dia Montserrat per 
la Brígida i altres persones del 
centre.
Els objectius del projecte són 
diversos: Estimular la memò-
ria del avis i àvies dels cen-
tres mitjançant els tallers de 
memòria a càrrec dels tècnics 
del CSSI.  Portar a terme la 

recepta en els tallers de cui-
na, íntegrament per l’avi o 
àvia, connectant l’experiència 
mitjançant els sentits amb els 
records, amb la intenció d’es-
timular la memòria. Fomentar 
la capacitat de coordinació, 
interactuació, i sociabilitat 
dels avis amb els voluntaris, 
familiars i tècnics. Integrar les 
receptes reflectint les diferents 
cultures i riqueses culinàries. 
Deixar imprès un treball testi-
moni de l’art tradicional i fa-
miliar culinari relacionat amb 
la identitat pròpia de cada avi, 
amb el propòsit de preserva-
ció per les pròximes generaci-
ons d’uns records, emocions, 
tradicions i saber fer culinari, 
ja que per avançar cap al futur 
és necessari mirar i entendre 
el passat.

L’Antònia Hernández, preparant arròs amb llet
 a l’Hospital de Dia Sant Jordi.



Diumenge, a Sesolive-
res, es farà un brunch 
(esmorzar-dinar) amb 
productes de l’Anoia

El Consell Comarcal concedeix 1.400 ajuts de menjadors escolars
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REDACCIÓ / LA VEU 

M ostra’m Igualada és 
l’espai i el moment 
per confluir amb 

l’atmosfera perfecta la gent de 
tot tipus de status social, cul-
tural i polític, que conviuen 
en una mateixa ciutat o poble, 
per tal de trobar-se i compar-
tir, en definitiva recuperar el 
concepte de fer vida social.
El seu promotor, Josep Maria 
Planella, de l’empresa Desig 
Esdeveniments, ens explica 
que “la societat actual, està 
immersa en una dependèn-
cia excessiva dels afers més 
quotidians, i és privada sovint 
d’espais distesos on cuidar les 
relacions socials en la mesura 
que es voldria. El que es co-
neix com fer vida social s’està 
perdent, però es evident que 
hi ha una necessitat vital i que 
falta trobar l’excusa perfecta 
per practicar-la”.
Espais de relació social són 
sovint necessaris per a mante-
nir un determinat estatus, uns 
vincles de convivència i/o un 
punt de trobada per descon-
nectar, per relacionar-se i per 
conèixer, viure i gaudir del 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Ense-
nyament del Consell 
Comarcal de l’Anoia ha 

rebut per aquest curs 18/19,  
1.795 sol·licituds de beques 
d’ajut per als menjadors esco-
lars, de les quals ha concedit 
1.122 de 3,03 € per dia, 237 
de 6,06 i 46 a alumnes amb 
necessitats especials. Queden 
per confirmar 54 beques per 
falta de documentació, hi ha 
hagut 5 baixes i se n’han dene-
gat 331.
Com a novetat d’aquest any, 
les resolucions de les beques 
s’han notificat a les famílies 
sol·licitants a través de missat-
ge de text de mòbil. Les dades 
també es poden consultar a 

l’E-Tauler del Consell Comar-
cal des del 4 de setembre i als 
centres de la comarca.
D’altra banda, les 43 Rutes de 
Transport escolar de l’Anoia 
han engegat aquest setembre 
sense incidències remarca-
bles, amb un total de 1.482 
usuaris diaris. Cinc empreses 
s’encarreguen de la gestió de 
les rutes, tant les de transport 
escolar obligatori i No obli-
gatori, així com també de ru-
tes de transport adaptat, que 
estan dividides en set zones: 
centre comarca, d’Argençola a 
la Pobla de Claramunt, de Ca-
brera d’Anoia fins a la Torre de 
Claramunt, dels Hostalets de 
Pierola fins a Piera, de Bellprat 
a Miralles, de Calaf a Torà i del 
Bruc als Hostalets de Pierola.

Neix Mostra’m Igualada, per recuperar les relacions 
socials a través dels productes de l’Anoia

que passa a l’entorn.
Per altra banda, les activitats, 
esdeveniments, fets destacats, 
projectes i les iniciatives que 
es porten a terme per les di-
ferents entitats, a l’igual que 
els productes i serveis que 
ofereixen les empreses, sovint 
no tenen plataformes que no 
siguin les merament publici-
tàries on donar-se a conèixer, 
exposar-se i/o mostrar-se en 
directe.
L’esdeveniment que proposen 
les empreses Desig Esdeveni-
ments i Sesoliveres, és “una 
plataforma de relació social i 
punt de trobada entre els ciu-
tadans i els diferents grups, 
empresarials, polítics, socials 
i culturals que formen Igua-
lada. També serà una opor-
tunitat per conèixer el que ha 
passat i el que passara aquesta 
tardor/hivern a Igualada en 
els diferents àmbits, com la 

cultura, l’esport, l’empresa...”, 
explica Planella.
Els encarregats de presentar i 
donar a conèixer què passarà, 
seran els amfitrions, persones 
de referència en cada àmbit. 
Sesoliveres disposarà de tota 
la finca perquè els assistents 
puguin gaudir-ne i moure’s 
pels diferents ambients que 
es crearan i personalitzaran. 
Planella afegeix que “es pro-
mourà un ambient familiar, 
divertit i agradable. Que joves 
i no tan joves es trobin a gust 
i en gaudeixin. Es potenciarà 

l’anada amb cotxe, a peu, amb 
moto, amb bicicleta.... Està 
previst de fer-ne dues edici-
ons a l’any, ara al setembre i 
també al març.

El brunch
El brunch (un neologisme a 
partir de la unió de breakfast 
(esmorzar) i lunch (dinar)) 
consisteix en un àpat realitzat 
al matí entre l’esmorzar i el di-
nar. Se serveix per regla gene-
ral en un període que va des 
de les 10 a les 13 hores. És un 
àpat típic dels països anglosa-

xons, que als Estats Units va 
ser introduït pels britànics el 
1896. Avui en dia es pot em-
prar la paraula per definir un 
dinar a darrera hora del matí.
Mostra’m Igualada es farà en 
format brunch i amb l’exclusi-
vitat de productes de l’Anoia. 
La gastronomia de la comar-
ca de l’Anoia és molt rica i 
diversa. L’aposta de Mos-
tra’m Igualada es la d’agluti-
nar l’oferta de productes que 
ofereix la comarca en aquest 
esdeveniment, per mostrar el 
seu potencial. 

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

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

www.nonameschool.com

ANGLÈS Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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CARMEL·LA PLANELL/ 

A propòsit d’una llarga 
i afectuosa conversa 
amb la Maria Castell-

tort i Camps vaig poder gau-
dir un cop més del plaer d’in-
ternar-me en un versemblant 
reialme de les essències que 
era aquell temple de la bellesa 
i dels perfums, d’ A Cal Gas-
par; un espai en què –encara- 
se’m feien irresistibles aquelles 
prestatgeries vestides ordena-
dament de les més exquisides 
fragàncies capaces de temptar 
els més exigents gustos i pres-
supostos. Durant una bona 
estona, em vaig perdre mig 
extasiada entre les aromes d’al-
gunes marques expressament 
elaborades per als amants 
dels perfums més  singulars 
i inimitables i dels excel·lents 
elixirs de bellesa personal. Se-
guidament, amb una mena de 
nus a la gola, vaig acompanyar 
a una Maria, emocionada, en 
la seva eloqüent recordança de 
tants i tants capítols de la vida 
d’ A Cal Gaspar. 
La Perfumeria A Cal Gaspar 
ha tancat portes, definitiva-
ment, i s’ha acomiadat de tot 
d’Igualada, coincidint amb la 
darrera edició de la Botiga al 
carrer d’aquest setembre, per 
a convertir-se en un “memo-
rable temple del perfum i de 
la cosmètica”. Inaugurada, en 
un llunyà 1865, originària-
ment en qualitat de  Barberia; 

on hi feia de barber l’oncle 
del pintor modernista Gaspar 
Camps, va assistir a l’època 
en què bigotis i barbes conce-
dien un aire senyorívol a tots 
els clients i en què era costum 
portar al barber els cabells 
tallats per a la confecció per-
ruques i  postissos destinats a 
guarnir les diverses escenifica-
cions teatrals de la ciutat.  Se-
guidament, va ser el seu nebot, 
en Josep Camps, qui va heretar 
el negoci;  i, aquest, al costat 
de la seva muller, Agustina, 
van ser dels primers a ampliar 
l’oferta de productes de bar-
beria i perruqueria -d’homes- 
fins a transformar en qüestió 
de mesos el negoci de barberia 
en una incipient i afamada per-
fumeria al cor de la capital de 
l’Anoia, conformant-se com a 
un dels establiments més antics 
de la ciutat. El senyor Josep, 
popularment senyor “Papitu”, 
no tardaria a introduir nous 
productes per al tractament 
cosmètic del pèl i del cabell, al-
hora que diversificaria i dona-
ria més categoria l’establiment. 
Posteriorment, el negoci va ser 
heretat per la seva única filla, 
la Maria Camps, la qual no va 
dubtar a convertir-lo en una 
veritable botiga de despatx de 
perfums -una perfumeria- a la 
qual hi va dedicar tota la seva 
vida. Era el temps d’aquelles 
fragàncies tan incisives d’abans 
que només es posaven per mu-
dar i que es compartien amb 

les populars colònies a granel 
que es pesaven amb balances, 
i a unces; també eren els anys 
de la brillantina, les laques i 
algunes cremes i potingues 
que, juntament amb uns odo-
rosos sabons omplien bona 
part de les vitrines i l’aparador. 
Ja per aquell llarg període de 
postguerra, la perfumeria va 
guanyar un inigualable segell 
d’identitat, gràcies al pols vital 
de la Maria, i també de la seva 

mare, que portaven l’ofici a la 
sang.
I, fins fa un no res, ha estat la 
filla de Maria Camps, la Maria 
Castelltort i Camps, la darrera 
propietària. La Maria, de fet, 
no va agafar les regnes del ne-
goci de manera immediata, ja 
que després dels seus estudis 
a la Divina Pastora va passar 
divuit anys a les oficines de la 
fàbrica Vives Vidal; i, va ser en 
fer-se massa gran la seva mare 

que va assumir la plena regèn-
cia del negoci familiar. Amb 
ella es configura, doncs, una 
nova generació de la família 
Camps, dedicada plenament 
a la venda de perfumeria, 
cosmètica i complements; i 
ha estat, d’ençà aquesta incor-
poració que, A Cal Gaspar ha 
guanyat un categòric segell de 
prestigi i de bon gust. Així, 
amb una entrega total des del 
moment en què va assumir 
la titularitat del negoci, més 
enllà d’estar darrere el taulell 
despatxant perfums i cosmè-
tics, la Maria no ha cessat en 
la persecució de dues grans 
fites: una, l’especialització en 
els àmbits de la perfumeria 
i la cosmètica més exquisida 
i de qualitat; i, l’altra, con-
tribuir a tothora a què cada 
clienta -i també client- trobés 
el producte més adequat a les 
seves necessitats, aquell que li 
fos més escaient. Això és, un 
tracte tan personalitzat l’han 
fet mereixedora d’una elevada 
categoria professional i sum-
mament competitiva.
Al decurs de les últimes tres 
darreres dècades, A Cal Gas-
par ha passat per dues impor-
tants remodelacions en què 
ha vist realitzat un anhelat 
projecte d’ampliació de les 
seves dependències, sense al-
terar cap dels elements arqui-
tectònics i de mobiliari que li 

Adeu a, A Cal Gaspar!
Després de més de cent-cinquanta anys, amb motiu de la jubilació de la seva 
mestressa, A Cal Gaspar ha tancat portes, definitivament, aquest setembre per 
a convertir-se en un “memorable temple del perfum i de la cosmètica”

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

ES LLOGA apartament 
a CAPELLADES 

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

Interessats trucar: 650 326 112
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atorguen l’atresorat estil propi 
dels seus orígens centenaris, 
tal i com ho palesen per exem-
ple els seus porticons de fusta 
d’un verd obscur i d’una sin-
gular estètica entre el noucen-
tisme i el modernisme. Amb 
tot, l’únic –dins d’aquest tem-
ple de les aromes- que ha vist 
uns exponencials canvis, allò 
que el pas del temps ha arribat 
a modificar, són els nous hà-
bits i criteris de consum; i, de 
retruc, lògicament, les estratè-
gies de venda.
En aquest sentit, la Maria, des 
de sempre, s’ha decantat -des 
d’un agosarat  propòsit-  per 
a la perfumeria i cosmètica 
d’alta exclusivitat, raó per la 
qual em va deixar anar aques-
ta observació: “La cosmètica i 
la perfumeria d’ara no tenen 
res a veure amb la dels anys 
de la meva joventut. Alesho-
res, la gent, com a mínim la 
immensa majoria, no tenia 
aquest esperit ni consciència 
del producte de distinció i 
menys d’algunes extravagàn-
cies; òbviament, perquè el 
poder adquisitiu era inferior 
i la clientela no acostumava 
a definir-se per cap marca en 
especial... i amb empremtes de 
tipus genèric n’hi havia prou. 
Emperò, des de fa uns anys, en 
un mercat com l’actual, envaït 
per nombrosos punts de ven-
da i amb un amplíssim ventall 
de marques de productes o 
complements de bellesa -tan 
plurals com insòlits- ha estat 
per a mi tot un repte man-
tenir-se al peu del canó bo i 
preservant la permanència 
d’un establiment tan selectiu”. 
A Cal Gaspar de la Maria, en 

conseqüència, ha sabut trobar 
el seu lloc apostant pel con-
cepte “niche” o “nínxol”, l’uni-
vers de les anomenades firmes 
de perfumeria i cosmètica or-
gàniques i/o independents, 
com poden ser: Annayake, 
Shisheido, Clarins o BioCol; 
és a dir, les marques més des-
conegudes pel gran públic 
que s’han erigit en tot un sím-
bol d’una discreta ostentació i 
que es mouen en un circuit de 
venda molt personal i intrans-
ferible. És en aquest àmbit on 
la figura del petit comerç ha 
pogut competir amb les grans 
cadenes de perfumeria i cos-
mètica; sense passar per alt 
que la gent, cada cop més, es 
decanta per un tracte de pro-
ximitat -de tu a tu- i per un 
assessorament essencialment 
personalitzat.
I, com no podia ser d’altra ma-
nera, dins del marc escènic del 
Saló de Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat, en una recepció 
solemne, a l’any 2015, el presi-
dent de la Generalitat de Ca-
talunya, Carles Puigdemont 
va lliurar a la Perfumeria A 
Cal Gaspar un Premi Nacio-
nal a la Iniciativa Comercial 
i als Establiments Comercials 
Centenaris. Aquest lloable re-
coneixement va comptar tam-
bé amb la presència del conse-
ller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, a més de famili-
ars i amistats. Aquest premi va 
suposar, doncs, un reconeixe-
ment del Govern català a un 
dels establiments comercials, 
esdevinguts unes veritables i 
emblemàtiques botigues, per 
la seva trajectòria de més de 
cent anys d’antiguitat i d’una 

ininterrompuda  activitat co-
mercial, passant d’una genera-
ció a l’altra. Àdhuc, es va posar 
en valor la cultura de l’esforç i 
l’esperit de treball d’un comerç 
igualadí capaç de sustentar 
durant tant de temps -malgrat 

les adversitats viscudes a la so-
cietat catalana- un prestigiós 
negoci de perfums i productes 
de bellesa, de marques sum-
mament selectives.
Amb els millors desitjos d’una 
llarga i pròspera jubilació per 

a la Maria, no me’n ser estar 
de reconèixer que: cada cop 
que tanca un establiment 
sembla emportar-se  una part 
de la meva història; i, per des-
comptat, de la vida de moltís-
sima més gent.



26  |  COMARCA Divendres, 21 de setembre de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Gastronomia i comerç 
es tornaran a maridar 
en una tarda i nit de 

festa, al carrer, el pròxim 22 
de setembre, a la plaça del 
Mercat. El Vilashopping nit 
de tapes reunirà comerços 
i restaurants, a partir de les 
cinc de la tarda, en aquesta 
cita convocada per Promoció 
Econòmica de Vilanova del 
Camí amb el suport de Vila-
nova Comerç i l’Associació de 
Comerciants del Mercat de 
Sant Hilari. 
L’esdeveniment convida la po-
blació a descobrir el comerç 
local i l’oferta de restauració 
vilanovina en un ambient fes-
tiu. Les parades de botigues i 
establiments compartiran es-
pai amb les parades gastronò-
miques, a la plaça del Mercat. 
A més la festa s’allargarà amb 

les actuacions musicals en di-
recte de nous talents vilano-
vins que començaran a les 9 
de la nit. 
Els primers a ocupar la pla-
ça seran els comerços, cap 
a dos quarts de sis de la tar-
da. Sígrid Informàtica, Punt 
Viatges, Gonzalo, Kukadas, 
Moda i complements J. Pons, 
Azabache, Vilavet Veterinaris 
i Loteria Vilanova trauran els 
negocis al carrer. I a partir de 
les vuit del vespre, s’incorpo-
rarà l’espai de tapes, amb els 
comerços del Mercat Muni-
cipal de Sant Hilari: cansa-
laderia i embotits J. Molina, 
carnisseria Mari Carmen i 
Peixos Aurora, així com els 
bars i restaurants: Los Geme-
los, La Llar, Molina, Fusion, 
Picasso, El meu Poble Inno-
va, Pizarro, Panela & Coco i 
Cal Nus. 
Durant tota la tarda, hi haurà 

Torna el Vilashopping nit de tapes, una cita festiva de 
gastronomia i comerç

també animació per als in-
fants, amb un inflable, jocs de 
fusta i karts.
També el jovent està cridat a 

concórrer a la festa, perquè a 
partir de les nou de la nit co-
mençaran les actuacions en 
directe d’alguns nous talents 

vilanovins: Ariadna Mendo-
za, Adrián Sánchez i Paula 
Acedo posaran la nota musi-
cal a la vetllada.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En els prop de 36 anys 
d’història de la pisci-
na municipal de Can 

Titó, aquest ha estat l’estiu 
amb més concurrència i usos 
de l’equipament. La xifra de 
carnets ha tornat a batre un 
rècord i ha estat de 2.800, i 
s’han superat els 50.000 usos 
del servei -quan l’any passat 
van ser 48.000. La renovació 
de les instal·lacions ha supo-
sat una oferta més moder-
na i funcional, tot i que des 
d’Esports, el regidor Camilo 

Grados, reconeix les incidèn-
cies i incomoditats que també 
s’han patit.
Pel que fa a l’aforament, la 
menor disponibilitat de me-
tres quadrats de gespa ha 
coincidit, tal com afirma Gra-
dos, amb “les moltes ganes 
del públic d’estrenar la nova 
piscina”.  
Camilo Grados ha volgut 
destacar, també, que durant 
l’estiu el personal municipal 
ha vetllat intensament per 
les incidències que anaven 
sorgint (sobretot en matèria 
d’electricitat, panys i serveis) 
per garantir l’obertura diària 

Rècord d’usos a la piscina de Can Titó

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El pròxim dilluns, 24 de 
setembre, s’enceta la 
nova temporada de ca-

minades saludables organit-
zades des de l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP) de Vilanova 
del Camí, amb el suport d’Es-
ports. Aquesta vegada, des 
de la regidoria de Medi Am-
bient, adherida a la Setmana 
Europea de la Mobilitat 2018, 
també faran difusió del lema 
‘Combina i mou-te!’ i obse-
quiaran als participants amb 
una bossa de la campanya 
d’enguany.
La sortida està prevista a dos 
quarts de deu del matí, des de 
la porta del CAP vilanoví. Es 
recomana portar calçat ade-
quat, gorra, aigua i un petit 
esmorzar. El recorregut no 
serà gaire llarg i com és habi-
tual serà per l’entorn del mu-
nicipi. 
Tot i que no és imprescindible 
per participar a la caminada, 
és recomanable fer la inscrip-
ció al taulell del CAP.
La setmana es promou també 
a les xarxes socials amb un 
concurs fotogràfic
En el marc de la Setmana Eu-

ropea de la Mobilitat (SEM) 
2018, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha or-
ganitzat la setena edició del 
concurs fotogràfic a través 
de la xarxa social Instagram, 
“Clic Mob!”, del 12 al 26 de 
setembre. Els participants 
han de publicar imatges so-
bre el transport i la mobilitat 
sostenible i les activitats que 
es realitzen durant la Setma-
na amb l’etiqueta #mobili-
tat2018. La novetat d’aquest 
any és la incorporació del 
vídeo en el concurs, d’aques-
ta manera els amants de les 
imatges en moviment podran 
participar-hi amb un vídeo 
de com a màxim 30”, un boo-
merang o un gif animat.

La primera caminada 
saludable de la temporada 
s’emmarca en la Setmana 
de la Mobilitat

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

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

comissaria d’Igualada van 
detenir el passat 18 de setem-
bre un home, de 39 anys, de 
nacionalitat espanyola i veí de 
Vilanova del Camí (Anoia), 
com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori amb força 
i un delicte de furt continuat.
El passat 8 de setembre una 
dona va denunciar als mossos 
que des de feia un any i mig 
el seu pare, de 94 anys, havia 

patit diversos furts a l’interior 
del seu domicili a Vilanova 
del Camí. 
Concretament, en diverses 
ocasions li van desaparèixer 
petites quantitats de diners  i 
sospitaven d’un veí, que vivia 
en un pis llogat per la víctima, 
que sovint li demanava diners 
i sempre buscava excuses per 
entrar a casa seva.
A més, també van descobrir 
que aquest veí treia la llum 
del bloc i mentre la víctima 
sortia del pis per tornar-la 
encendre, aprofitava per en-
trar i sostreure diners. Du-

rant aquest temps, va arribar 
endur-se uns 800 euros.
Arran d’això van fer fora 
al llogater, però uns mesos 
després es van tornar a pro-
duir dos casos més. En un 
d’aquests, un testimoni va 
veure el sospitós, que després 
de cridar-li l’atenció va fugir.
Els mossos van iniciar una in-
vestigació que va finalitzar el 
passat 18 de setembre amb la 
detenció del presumpte autor.
El detingut va passar ahir a 
disposició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada.

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per 
sostreure diners al seu veí d’edat avançada

de la instal·lació amb les mà-
ximes garanties i comoditats 
per a l’usuari.
Grados ha fet un agraïment a 
les persones usuàries del ser-
vei per la seva paciència i s’ha 
compromés a treballar per 
subsanar les incidències i pre-
sentar la piscina en condici-
ons òptimes, l’estiu vinent.
Pel que fa a la segona fase 
de l’obra, que contempla la 
construcció del bar restau-
rant i la urbanització dels 
accessos, Camilo Grados, 
afirma que s’haurà de con-
templar als pressupostos del 
2019.
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MONTBUI / LA VEU 

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

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

L’endemà dilluns 1 d’octubre 
tindrà lloc una sortida fins a 
La Tossa de Montbui en auto-
bus. Allà els avis i àvies mont-
buiencs duran a terme un ta-
ller de relaxació (estiraments) 
i tot seguit recuperaran forces 
amb una xocolatada. L’activi-
tat començarà a les 9 del matí 
(sortida en autobus des de la 
parada d’autobus de davant el 
Bou) i finalitzarà pels volts de 
dos quarts de 12.
La següent activitat prevista 
es farà el dimarts 2 d’octubre i 
serà la tradicional excursió de 
la Setmana de la Gent Gran, la 
qual, en aquesta ocasió, portarà 
els montbuiencs fins a Tarrago-
na. A la capital del Tarragonès, 
faran una passejada en tren tu-
rístic i tot seguit aniran fins a 
Alcover, on dinaran i faran fes-
ta i ball al restaurant Álamo. La 
sortida per a aquesta excursió 
tindrà lloc a un quart de vuit 
del matí.
El dimecres 3 d’octubre es du-
ran a terme dues activitats des-
tacades. 
D’entrada, la més important a 
nivel protocolari será la inau-
guració dels elements lúdics 
del Centre de Dia Montbui, 
ubicat al Nucli Antic del mu-
nicipi, i que gestiona la Funda-
ció Sòciosanitària Sant Josep. 
Aquesta activitat es farà a dos 
quarts d’onze del matí, i hi hau-
rà xocolatada per als assistents.
També aquest mateix dia, però 
a dos quarts de cinc de la tarda 
es celebrarà una competició de 

petanca a les pistes municipals 
de La Vinícola. 
El dijous 4 d’octubre s’or-
ganitzarà a la Sala Gran de 
Mont-Àgora un espectacle de 
Play-back per a la gent gran, 
amb el grup “Il·lusió”. L’activitat 
començarà a les sis de la tarda.
I el divendres 5 d’octubre s’or-
ganitzarà una visita als locals 
parroquials de Montbui, en 
commemoració dels 50 anys 
de la Parròquia de Sant Maure. 
Conduirà aquesta activitat el 
mossèn montbuienc Josep Ma-
ria Pujol. Aquest mateix dia, 
però a la tarda, es farà al CCC 
La Vinícola una sessió especial 
de Ball per a la Gent Gran, amb 
música de Joan Altarriba
El dissabte 6 d’octubre tindrà 
lloc una “Tirada popular de 
bitlles”, que començarà a les 
onze del matí i que es durà a 
terme als Jardins de l’Ajunta-
ment.

I el diumenge 7 d’octubre s’or-
ganitzarà una missa en honor 
de tots els avis i àvies del mu-
nicipi, la qual començarà a les 
11 del matí i s’oficiarà a la par-
roquia de Sant Maure. D’altra 
banda, a partir de les dues de 
la tarda començarà al pavelló 
Mont-aQua el 27è Dinar dels 
Avis i Àvies de Montbui. Es 
tracta d’una de les activitats 
més destacades i que, un any 
més, permetrà retre homenat-
ge els avis i àvies del municipi. 
Com és habitual, es realitzarà 
l’homenatge “Noces d’Or” a 
aquelles parelles del munici-
pi que compleixen 50 anys de 
matrimoni o de convivència. 
Per cloure la jornada, gran ball 
amb la música de Bartomeu i 
la veu de la vilanovina Sheila 
Grados. 
Finalitzarà la 27ª Setmana de la 
Gent Gran el dilluns 8 d’octu-
bre, amb una xerrada de salut 

La 27a Setmana de la gent gran de Montbui, a punt

que s’organitzarà a la sala petita 
de Mont-Àgora, on professio-
nals del CAP montbuienc par-
laran sobre “La grip”.
El preu dels tiquets per a aquest 
dinar és de 10 euros per perso-
na. Es podran adquirir aquests 
tiquets fins el dia 5 d’octubre a 
la taquilla del bar de la Gent 
Gran que es fa a La Vinícola, 
també a l’oficina de CaixaBank 
de Montbui i al Bar la Viníco-
la-Rubio.

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

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui torna a apostar per 
un programa formatiu 

de noves oportunitats, a par-
tir del qual es vol que joves 
del municipi que actualmen-
te ni estudien ni treballen 
trobin oportunitats per in-
corporar-se al mercat de tre-
ball o continuïn formant-se.
Des de MontJove, el ser-
vei d’informació juvenil, es 
fa una crida a aquells joves 
que vulguin participar en 
aquesta iniciativa formativa, 
la qual ja es va dur a terme 
a Montbui durant l’any 2017 
amb molt èxit. Els interes-
sats, que han de tenir entre 
16 i 24 anys, han d’adreçar-se 

a aquest servei municipal 
ubicat al carrer Sant Miquel, 
6), on seran atesos per una 
responsable d’implemen-
tar aquest projecte forma-
tiu. AMPANS/Intermèdia i 
l’Ajuntament tornen a col·la-
borar en aquesta acció for-
mativa. 
Cal recordar que durant el 
primer semestre de l’any 
2017 18 joves van prendre 
part en un taller de solda-
dura i mecatrònica, en una 
proposta promoguda pel 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i pel Fons Social 
Europeu, i on va participar 
l’Ajuntament montbuienc 
a través d’un conveni amb 
AMPANS/Intermèdia. Els 
alumnes d’aquest innovador 

curs van seguir les directrius 
de l’artista local Raul Mar-
tínez. Fins i tot van arribar a 
construir un arbre mecànic 
de 400 quilograms de pes i 
sis metres d’alçada.
Com explica l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero, l’objec-
tiu d’aquest nou programa 
“és oferir una metodologia 
diferent per poder facilitar 
oportunitats de feina i de 
progrés personal a joves que 
es troben en una situació de 
vulnerabilitat”. El batlle va 
recordar que “és fonamental 
que aquests projectes puguin 
desenvolupar-se periòdica-
ment i convé que les admi-
nistracions encarregades de 
promoure’ls, i que tenen els 
recursos per poder-les dur 

a terme, hi apostin decidi-
dament. A Montbui tenim 
una experiència recent força 
positiva d’aquest programa, 

Montbui torna a apostar per un programa de noves 
oportunitats per formar joves

i volem repetir aquest espai 
d’aprenentatge per als nos-
tres joves. Els hem de poder 
recolzar”. 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Concurs de Pintura 
Ràpida Infantil, l’Ex-
posició-Fira d’Art i la 

cantada de la Coral La Lira 
són les tres propostes que 
es portaran a terme el pro-
per cap de setmana a la Po-
bla de Claramunt. Aquestes 
activitats s’inclouen dins de 
la programació de les Festes 
Culturals, que es va iniciar 
a principi de setembre i que 
s’allargarà fins al novembre. 
El Concurs de Pintura Ràpi-
da Infantil Premi Gumersind 
Bisbal tindrà lloc el dissabte 
22 de setembre, a les 5 de la 
tarda a la plaça de l’Ajunta-
ment. L’activitat arribarà a 
la trenta-cinquena edició i 
l’organitzarà la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. El 
concurs està obert als nens i 
nenes d’entre 3 i 12 anys. Els 
participats cal que portin lla-
pis i colors. 

Hi haurà cinc categories: de 
3 a 4 anys, de 5 a 6 anys, de 7 
a 8 anys, de 9 a 10 anys i d’11 
a 12 anys. Els emplaçaments 
on pintaran seran: el parc de 
Sant Galderic, primera ca-
tegoria; el Cau Jove, segona 
categoria; la font de la Pet-
xina, tercera categoria; les 
Tres Fonts, quarta categoria, 
i el carrer del Campanar Vell, 
cinquena categoria.
El jurat estarà format per un 
representant de l’escola Ma-
ria Borés i per diversos ar-
tistes locals. Els tres primers 
guanyadors de cada catego-
ria rebran una medalla, ob-
sequi de l’Ajuntament. Entre 
tots els participants se sorte-
jarà una bicicleta, que també 
obsequiarà l’Ajuntament. 
Després del lliurament de 
premis, hi haurà un berenar 
per a tots els nens i nenes 
que participin a l’activitat. 
Els dibuixos es podran veu-
re, del 24 al 28 de setembre, a 

Concurs de Pintura Ràpida Infantil, Exposició-Fira d’Art i 
cantada de la Coral La Lira, a la Pobla de Claramunt

la biblioteca municipal mos-
sèn Cinto Verdaguer, de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre. 

Onzena Exposició-Fira 
d’Art i cantada de la Coral 
La Lira
L’Exposició-Fira d’Art, una 
iniciativa impulsada per les 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El quartet Scaramouc-
he va oferir, el dissabte 
15 de setembre a la nit, 

un concert a l’entorn privile-
giat del Castell de Claramunt. 
Aquesta audició, organitzada 
per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, estava inclosa 
dins del cicle de la Fundació 
Castells Culturals de Catalu-
nya.
Durant poc més d’una hora, a 
les parets de la Sala Gran de la 
fortalesa van ressonar els rit-
mes del jazz amb influències 
gitanes, conegut com a Jazz 

Manouche o Gypsy Swing, ins-
pirats per la música de Django 
Reinhardt. Aquest músic va 
ser el més important d’un grup 
de guitarristes gitanos de l’àrea 
de París que van actuar entre 
les dècades de 1930 i 1950. 
El quartet Scaramouche inter-
preta aquesta varietat del jazz 
d’una manera molt personal, 
però sempre amb la simpli-
citat i l’alegria característica 
d’aquest gènere. La veu dolça, 
tendra i en alguns moments 
forta i ferma de l’Elisenda Ju-
lià va estar acompanyada per 
dues grans guitarres de Jacob 

El jazz amb influències gitanes ressona 
a les parets del Castell de Claramunt

Marcé i Albert Bello i el con-
trabaix de Brady Lynch. 
Va ser una esplèndida vetlla-
da durant la qual es va establir 
una màgica connexió amb el 
públic. Aquesta complicitat 
va arribar al seu punt àlgid al 
final del concert, quan els qua-
tre músics van baixar de l’esce-
nari i van interpretar la darre-
ra peça entre els assistents, que 
eren una seixantena. L’audició 
estava inclosa dins de la pro-
gramació de les Festes Cultu-
rals, que es va iniciar a principi 
de setembre i que durarà fins 
al novembre. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Ester Marlès i Estela de 
Arenzana són les dues 
artistes que recullen les 

seves creacions a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt. La inau-
guració de la mostra va tenir 
lloc el diumenge 16 de setem-
bre al migdia i va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch.
Marlès exposa unes obres 
molt intimistes en què com-
bina textos i lletres amb els 
quadres. És una col·lecció 
molt personal que descobreix 
i transmet al visitant els pen-
saments profunds de l’artista. I 

l’obra d’Ester Marlès s’entrella-
ça amb les esplèndides il·lus-
tracions d’Estela de Arenzana, 
en què utilitza diverses tècni-
ques, com l’aquarel·la i l’oli.
En l’acte d’inauguració de l’ex-
posició, que porta per títol 
“Dona + dona = natura so-
bre paper”, Marlès va fer una 
performance per explicar el 
significat de la seva obra. La 
mostra, organitzada per la 
regidoria de Cultura i inclo-
sa dins de la programació de 
les Festes Culturals, es podrà 
visitar fins al 29 de setembre. 
L’horari de visites és de di-
marts a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre. 

Exposició d’Ester Marlès 
i Estela de Arenzana 

regidories de Cultura i de 
Benestar Social, tindrà lloc 
el diumenge 23 de setembre 
i arribarà a la onzena edició. 
De les 10 del matí a les 2 del 
migdia, al voltant de la pla-
ça de mossèn Pere Bosch, la 
plaça de l’Església i el carrer 
Major, els visitants podran 

trobar més d’una trentena de 
parades amb diferents pro-
ductes artesanals. Hi haurà 
pintura, fotografia, bijuteria, 
roba, peces de patchwork, de 
fusta, de decoupage, carros 
i calesses, espelmes i pastis-
seria, entre d’altres. També 
es podran trobar unes para-
des d’entitats solidàries. Hi 
haurà expositors locals i d’al-
tres poblacions veïnes. En les 
anteriors edicions, aquesta 
proposta, que es va iniciar 
el 2008, ha estat tot un èxit, 
tant de participants com de 
públic. 
El mateix diumenge, a 2/4 
de 7 de la tarda a can Solà, 
la Coral La Lira oferirà una 
cantada, una proposta que 
està inclosa dins dels actes 
de commemoració del cente-
nari de l’entitat que se cele-
bra enguany. En el transcurs 
del concert s’estrenarà el cant 
can Solà de Frederic Marí 
Caus.
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ÒDENA / LA VEU 

La població d’Òdena des-
pertava aquest matí de 
diumenge amb el Parc 

de la Font ple de visitants, i és 
que a les 10 del matí ja hi havia 
persones degustant les tapes 
de vinyales, tot un bon simp-
toma que la Fira de La Vinyala 
és un esdeveniment conso-
lidat, una cita que cada any 
esperen els amants d’aquest 
apreciat mol·lusc.
Aquesta edició, i amb motiu 
de les obres de remodelació 
de la Pl.Major, la fira s’ha tras-
lladat al Parc de La Font, una 
plaça també molt gran i cèn-
trica que ha sorprès gratament 
al visitant i organització per la 
seva capacitat, la bona distri-
bució d’expositors que ha per-
mès i la facilitat de trànsit de 
persones que oferia.
El bon temps va acompanyar 
la jornada i a mig matí ja s’ha-
vien esgotat les vinyales cui-
nades d’alguns restauradors. 
A quarts de dues del migdia, 
no quedava ni una vinyala 
per vendre. En total, es calcu-
la que es van repartir més de 
1.500 kilos de cargols.
L’esdeveniment va comptar 
amb la presència d’alcaldes i 
regidors de pobles veïns i del 
president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, que 
acompanyats de l’alcalde i re-
gidors de l’Ajuntament d’Òde-
na van passejar i saludar a ex-
positors i públic.
D’altra banda, la fira ha rebut 
una cinquantena d’expositors, 
entre els quals hi havia 12 res-
tauradors, més la Confraria 
de La Vinyala i l’associació 
gastronòmica el Cargol Graci-
ós que van cuinar les millors 
receptes amb vinyales. També 
hi va haver desenes de firai-
res, talleristes i altres expo-
sitors. El Parc de La Font es 
va omplir durant tot el matí 
d’experts i aficionats del món 

dels caragols. Els visitants van 
poder gaudir d’un matí ple 
d’activitats i degustar multitud 
de plats elaborats a base de vi-
nyales des de les 10 del matí 
fins al migdia. 
Una de les novetats d’aquest 
any va ser la participació de 
l’animador Pep Callau, qui 
amb molt d’encert va amenit-
zar la jornada i animar a tot-
hom.

Premi “Troba la vinyala 
equerrana”
Una altra de les grans nove-
tats de l’edició d’aquest any 
és el Premi “Troba la vinyala 
esquerrana”. Qui trobés una 
closca que girés al contrari de 
les agulles del rellotge obtin-
dria un premi consistent en 
gaudir de tots els sopars de la 
Confraria de La Vinyala du-
rant un any. Ningú en va tro-
bar cap.

Premi a la millor tapa
Aquest any el jurat popular va 
premiar la tapa del restaurant 
Samuntà i el jurat professio-
nal (format per la Confraria 
de la Vinyala, l’entitat francesa 
“Team Cargols” (Perpinyà) i 
“El Cargol Graciós” van fallar a 
favor del restaurant Cal Taribó.

Confraries convidades
L’entitat francesa “Team Car-
gols” (Perpinyà) i “El Cargol 
Graciós” del barri de Gràcia 
de Barcelona van anar a la 
Fira com a convidats especials 
de La Confraria de La Vinya-
la. Ambdués entitats van for-
mar part del jurat i el Cargol 
Graciós van fer fins i tot una 
recepta amb vinyales.

Conferència economia soci-
al i solidària
Com a novetat també hi va 
haver la xerrada “Arrelament 
dels productes locals està or-
ganitzada pel Consell Comar-
cal de l’Anoia amb la col·labo-
ració del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, la Generalitat 
de Catalunya, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social i 
Ajuntament d’Igualada.

Festa de la Verema
En el marc de la mateixa fira  
es va celebrar també la Festa 
de la Verema, coordinada per 
l’Associació de Petits Viticul-
tors de la conca d’Òdena. A 
les onze del matí va començar 
la tradicional trepitjada de 
raïm a càrrec de les pubilles i 
hereus i de tothom que s’hi va 
voler sumar. En acabar, els as-
sistents a la demostració van 
poder tastar el most resultant 
del procés.

Homenatges a la gent 
gran 
L’Ajuntament d’Òdena aprofi-
tava, un any més, l’ocasió per 
atorgar els reconeixements 
a la gent gran del municipi. 

Enguany els homenatjats per 
ser les persones de més edat 
van ser Vicenç Ferrer, nascut 
a Alacant al 1929 i Palmira 
Galcera Roca, d’Òdena del 
1923. També es va homenat-
jar a les parelles de més de 50 
anys de casats que van ser: 
Rafael Serrano Lara i Gre-
goria Claveroa Pérez, Ángel 
Hernández Quintana i Am-
paro Dengra Blázquez, Pe-
dro Claver Caldito i Tomasa 
Hornas Galán, Fermín Rios 
López i Maria Camps Pereta, 
i Teodomiro Canales Alami-
llo i Ma Carmen Múñoz Go-
mera.

Activitats infantils
En el marc de la Fira de La Vi-
nyala es donen lloc diferents 
activitats infantils i juvenils, 
abans i després de l’esdeveni-
ment. Entre d’altres se celebra 
un concurs de dibuix de ca-
ragols a l’escola, els dibuixos 
guanyadors d’aquest concurs 
es reprodueixen en caragols 
de fusta per altres nens i ne-
nes durant la fira. Enguany els 
guanyadors d’aquest concurs 
van ser: Jolel Duran Pastor de 
7 anys, Nelia de 5 anys, Martí 

López Pérez de 8 anys i Llúcia 
Holgado Rosa de 8 anys. 

Més de 50 expositors
Hi va haver un total de 51 ex-
positors, dels quals 12 eren 
restauradors i la Confraria de 
la Vinyala. L’associacio car-
golaire convidada El Cargol 
Graciós, Confraria de la Vi-
nyala, Bar Jordi, Restaurant 
Canaletas, Restaurant Cata-
lunya, Restaurant Samuntà, 
Restaurant Scorpia, Restau-
rant ca l’Andorrà, Kiosk del 
Viver del Rec, Racó del Tra-
giner, Cal Taribó i Restaurant 
Carpi.
També hi va haver els expo-
sitors d’oficis amb els cara-
gols com a protagonistes, els 
expositors d’artesania amb 
caragols i altres expositors lo-
cals de caire més general.
Durant tot el matíes van suc-
ceir diferents activitats i es-
pectacles al Parc de La Font 
del municipi. Entre d’altres, 
demostracions d’antigues 
activitats vinculades amb el 
caragol en general, activitats 
infantils, activitats gastronò-
miques i curses infantils de 
vinyales.

Gran èxit de la 8a Fira de la Vinyala d’Òdena
La nova ubicació 

provisional al Parc 
de La Font sorprèn 

gratament a visitants i 
organització

ÒDENA / LA VEU 

El passat diumenge 16 de se-
tembre i coincidint amb la 
Fira de la Vinyala, les perso-
nes afortunades d’arreu de 
Catalunya que havien guanyat 
el sorteig de la campanya de 
dinamització del comerç local 
del Pla de Barris i que portava 
per nom “Barris antics, molt 

per descobrir, molt per oferir” 
van visitar el municipi d’Òde-
na. Així, un total de seixanta 
persones van gaudir del seu 
premi que consistia en un vol 
en globus captiu, una degusta-
ció a la Fira de la Vinyala i una 
visita guiada al Castell. 
Aquest sorteig forma part 
d’una campanya de dinamit-
zació del comerç de proxi-

mitat dels nuclis antics dels 
municipis, aquest any s’hi han 
adherit 36 municipis de Cata-
lunya. El sorteig era entre els 
ciutadans i ciutadanes de cada 
municipi que en comprar a les 
botigues del poble, omplien 
una papereta i entraven en el 
sorteig dels regals dels altres 
35 pobles. Així, les persones 
que van venir aquest diumen-

ge eren dels altres municipis. 
Una fórmula per promocio-
nar el comerç local alhora que 
es donen a conèixer turística-
ment els municipis.
La campanya està promoguda 
per la Generalitat de Catalu-
nya, les Diputacions de Bar-
celona, Lleida, Girona i Tar-
ragona, PIMEComerç i que 
coordina l’Oficina de Gestió 

del Programa de Barris. 
Els comerços del nucli antic 
d’Òdena que van participar 
són: Forn de pa d’Òdena, ta-
ller mecànic Motor ADN, La 
pentinadora d’Òdena, centre 
d’estètica Emília, perruqueria 
Lourdes Jiménez, Bar Jordi, 
Can Vileu, Il Nuovo Cafè,  Bar 
la Cruïlla, Cal Llobet, ON-
Dinstal, Viñals i la farmàcia.

60 persones d’arreu de Catalunya visiten Òdena amb motiu de la 
Campanya de dinamització comercial del Pla de Barris



30  |  COMARCA Divendres, 21 de setembre de 2018

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Avui divendres a Cas·
tellolí es podrà conèi·
xer el món de la mo·

bilitat elèctrica en 1a jornada 
d’experiència en conducció 
de vehicles elèctrics a Caste·
llolí, a partir de les 17:00 h, al 
Complex del Motor, Campus 
Motor Anoia.
Aquesta és una iniciativa de la 
regidoria de Medi Ambient, 
de l’Ajuntament de Castellolí, 
Campus Motor Anoia del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
els actius del territori, Circuit 
Parcmotor i Fast Parcmotor, 
amb l’objectiu d’impulsar 
conjuntament la mobilitat del 
futur, una mobilitat elèctrica, 
neta i sostenible, amb la col·
laboració de concessionaris 
de vehicles de la comarca.

Motius que et portaran a fer 

el canvi al vehicle elèctric:
· Reducció de l’impost de cir·
culació, amb bonificacions 
importants.
· Podràs circular fins a 300 
kilòmetres amb autonomia i 
sense restriccions.
· Generaràs un estalvi econò·
mic segur a curt i a llarg ter·
mini.

Programa de la jornada:
L’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), oferirà un esbós 
del món tecnològic, les ca·
racterístiques i avantatges 
entorn a l’adquisició d’un ve·
hicle elèctric. Podràs conèi·
xer també com funcionen els 
punts de recàrrega de la mà 
de l’empresa SIMON.
Per finalitzar, podràs desco·
brir l’espai Circuit Parcmotor 
i l’escola de conducció FAST 
Parcmotor i provar diferents 
models i marques de vehi·

Jornada del vehicle elèctric a Castellolí

cles elèctrics i híbrids. Vine a 
conèixer la conducció eficient 
i silenciosa dels vehicles elèc·
trics al circuit de velocitat i 
també al circuit escola, asses·
sorats per  professionals, amb 
els instructors de FAST Parc·
motor i tècnics especialistes 
dels diferents concessionaris 
de l’Anoia.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha aprovat, 
inicialment, tres impor·

tants projectes per al municipi: 
la rehabilitació del pont de la 
Boixera, la construcció d’unes 
pistes d’skateboard i de dues 
pistes de pàdel. L’aprovació es 
va fer en el transcurs del Ple ex·
traordinari del 14 de setembre. 
El projecte per a la rehabilita·
ció i adequació del pont de la 
Boixera consisteix en la con·
solidació estructural, la neteja 
i la reparació dels trencaments 
i desperfectes als paraments i 
elements exteriors i l’adequació 
per al pas adient i segur de via·
nants i ciclistes. Paral·lelament, 
degut al seu valor patrimonial 
amb protecció, es contempla la 
restitució de la morfologia ori·
ginal alterada i la posada en va·
lor dels elements originals.
El pont de la Boixera, que data 
de 1883, està situat a l’entrada 
del poble, venint d’Igualada. 
Formava part de l’antic traçat de 
la C·244 i, actualment, és pro·
pietat municipal. Aquesta infra·
estructura forma part de la Via 
Blava, un camí per a vianants i 
mitjans no motoritzats, que re·
correrà el riu Anoia des de Jor·
ba fins a Martorell i que impul·
sen la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya.
L’obra té un pressupost de 
359.005,84 € (IVA inclòs) i es 
compta amb una subvenció de 
330.000 € de la Diputació de 
Barcelona. L’aprovació inicial 
del projecte va rebre els vots a 
favor del PDeCAT, en contra de 
Junts per la Pobla i l’abstenció 
de Participa! i ERC.

Pistes d’skateboard i de pàdel
Un altre dels projectes que es va 
tractar en aquesta sessió plenà·
ria va ser la construcció d’una 
pista per a monopatins, que se 
situarà en els terrenys del costat 
de la llar d’infants municipal Sol 

Solet. Es preveu construir una 
plataforma de formigó i ins·
tal·lar uns mòduls per a jocs de 
lliscament (skateboards, rollers, 
scooters i bicicletes). 
L’accés es realitzarà pel carrer de 
Marie Curie i serà mitjançant 
escales de fusta i paviment de 
formigó. L’accessibilitat plana 
està garantida pel parc anterior 
a la llar d’infants i per darrera 
d’aquest edifici. L’actuació té un 
pressupost de 49.287,22 € (IVA 
inclòs) i es finançarà amb fons 
municipals. L’aprovació inicial 
del projecte es va fer amb els 
vots a favor del PDeCAT i Junts 
per la Pobla i l’abstenció de Par·
ticipa! i ERC.
Pel que fa a la construcció de 
dues pistes de pàdel se situaran 
a l’espai on, actualment, hi ha la 
pista multiesport, a la zona del 
camp de futbol del Pas Blau. 
També es condicionarà l’entorn. 
D’aquesta manera es podran 
diversificar les activitats espor·
tives que es poden realitzar en 
aquesta zona municipal. L’obra 
té un pressupost de 84.181,09 € 
(IVA inclòs)  i es finançarà amb 
fons municipals. L’aprovació 
inicial del projecte va rebre els 
vots a favor del PDeCAT i l’abs·
tenció de Participa!, Junts per la 
Pobla i ERC.
Des de l’oposició es va criticar 
la convocatòria d’aquest Ple 
extraordinari per tirar enda·
vant aquests projectes, que ja 
fa temps que era previst realit·
zar·los. Els tres grups munici·
pals van dir que ara es volen 
executar aquestes actuacions 
per motius electorals, ja que 
el maig de l’any vinent hi ha 
els comicis locals. Ara els tres 
projectes estaran a exposició 
pública durant el termini de 
trenta dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la publi·
cació al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’anuncis de l’Ajunta·
ment.

Importants projectes 
aprovats al ple de la Pobla

MONTBUI / LA VEU 

Fins al dia 27 de setem·
bre es poden formalit·
zar les inscripcions per 

als Tallers i Cursets de tardor 
que s’organitzen a Montbui.
Enguany l’oferta de cursets in·
clou cinc gran àrees: formació, 
posa’t en forma, arts, cultura 
popular i balls. Les sales po·
livalents de Mont·Àgora, La 
Vinícola i el Centre de Serveis 
Nucli Antic seran el espais on 
es duran a terme aquestes pro·
postes.
A l’apartat de formació s’ofer·
ten diferents cursos d’alfabe·
tització, anglès bàsic, anglès 
avançat nivel III, alemany ni·
vel II, curs d’informàtica (ini·
ci) i un curs d’ofimàtica. En 
aquest mateix àmbit formatiu, 
però organitzats per la Biblio·
teca Mont·Àgora es proposen 
un Club de lectura i conversa 
en anglès i un curs de català 
fàcil. D’altra banda, organit·
zats pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, es podran fer sengles 
cursets de català i d’alfabetit·
zació en català.
Pel que fa a l’apartat d’acti·
vitats “Posa’t en forma”, es 
planteja un curs de ioga i un 
altre de gimnàstica (tots dos 
per realitzat al Centre de Ser·
veis Nucli Antic). Tammateix 
s’oferten sengles cursets de 
“moviment lúdic”, “pilates” i 

“zumba”.
L’apartat de cursos sobre 
“Arts” inclou diferent propos·
tes. D’una banda, uns tallers 
artístics, un altre de “labors” 
(costura), també un Taller de 
Nadal, un altre per potenciar 
els Gegants de Montbui i un 
altre de maquillatge amb efec·
tes (“Halloween”).
En el bloc de “Balls”, s’oferei·
xen cursos de “Country”: Els 
divendres es realitzarien els 
del grup d’iniciació i els dime·
cres els del grup de perfeccio·
nament.
Per últim, s’ofereix un curs de 
Sardanes dins el bloc de “Cul·
tura Popular”.
Les inscripcions s’hauran de 
formalitzar a la recepció de 

Mont·Àgora a les tardes de 16 
a 19 hores i també els dijous al 
matí de 10 a 12.30 hores.
Els cursos tenen places limi·
tades.
Tindran un 50 per cent de 
descompte en el preu dels di·
ferents cursos i tallers els ju·
bilats i pensionistes, i també 
aquelles persones que esti·
guin en situació d’atur. En tots 
aquests casos, han de ser per·
sones empadronades a Mont·
bui. 
L’oferta de “Tallers i cursets” 
és una iniciativa de la regido·
ria de Cultura de l’Ajuntament 
de Montbui, amb el suport 
de la Biblioteca Mont·Àgora 
(Diputació de Barcelona) i el 
Consell Comarcal de l’Anoia.

Inscripcions obertes per als tallers i 
cursets culturals a Montbui
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BROMERA EPA: 
 ESPELT PALE ALE 6,2% alc i 44 ibus

CARBÓ: 
PORTER 6,5% alc 41 ibus

UGMA: 
BERLINER  WEISSE 4,3% alc 20 ibus

BROMERA
L’Espelt

-ROQUETA: 
WITBIER 6,8 % alc

-CANTAGALLS:
 APA  5,2% alc.

TOUS D’ANOIA
Sant Martí de Tous

AS DE TRÈVOLS:
IMPERIAL  STOUT  9% alc  50 ibus
-ESCAPE: 
DOBLE IPA  8% alc   130 ibus
-AS DE PIQUES:
IPA  6,5% alc  59 ibus
-RITUAL  LAGER: 
PILS SENSE GLUTEN

AS CERVESA
Montornès del Vallès

-PURA PALE :
 PALE ALE 5% alc  32 ibus

-AURORA ENGLISH:
 PALE ALE 5%alc  35 ibus

ALES AGULLONS
S. Joan de Mediona

-DESTRALE:
SPECIAL IPA  7,5% alc  100 ibus
-TU RAI:
RYE PORTER MADURADA EN BARRICA DE 
PERELADA  6% alc.
-NOCARDEM:
FARMHOSE/SOUR  4,8% alc
-VIRRANOVA:
IRISH RED ALE   5% alc
-POG MO THÓIN:
IRIS MINT STOUT   4,5% alc
-ORGANIK:
PILS ECOLOGICA   5,5% alc.

ALE WORKS     
Santa Pau

-APA:
AMERICAN PALE ALE 4,5%ABV   40 ibus
-GERDS:
SOUR ALE AMB GERDS 5% ABV  5 ibus
-BAVARIAN IPA:
 INDIAN PALE ALE 6,5%ABV   50 ibus
-APOL.LO:
 AMBER ALE 7%ABV 30 ibus

SEGARRETA     
Sta Coloma de Queralt

ELS CERVESERS

7a Fira de Cervesa Artesana de l’Espelt
Demà dissabte, l’Espelt tor-
na a acollir la Fira de la Cer-
vesa Artesana que se ce-
lebra en aquest petit nucli 
anoienc des de fa set anys.
La Fira és organitzada per 
l’Associació La Bromera i des 
de les 11 del matí fins la 1 
de la matinada, 15 cervesers 
vinguts d’arreu del territori 
oferiran les seves especia-
litats en cervesa artesana 
a tots els amants d’aquest 
beuratge que visitin la Fira.
També es comptarà, com ja 
és habitual, amb la presèn-

cia de diverses food trucks 
que estaran repartides per 
tot el recinte firal i que per-
metran acompanyar la cer-
vesa amb bon menjar du-
rant tot el dia. La música en 
directe ambientarà l’entorn 
durant tota la tarda i nit i 
qui vulgui, tot passejant, 
podrà adquirir productes 
artesans i alimentaris d’alta 
qualitat.
Tots els amants de les bo-
nes cerveses artesanes hi 
sou convidats per gaudir 
d’un gran dia. 
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- BLAT:
 AMERICAN WHEAT  4,5% alc   17 ibus
- ROSSA PALE :
 ALE 5,5% alc   26 ibus
- SAÜC :
FLOWER ALE 5,5% alc   19 ibus
- LA TERRASSETA:
 IPA 6% alc   60 ibus 
- FART THE COPS:
 BLACK IPA 8,2% alc   120 ibus
PILS SENSE GLUTEN

MATOLL
Belianes

-GOLDEN KOEMAN: 
GOLDEN ALE  5% ABV  20 ibus
-OPTIMISTA/PESIMISTA:
AMERICAN PALE ALE 5,5% ABV  30 ibus
-BANDAR-LOG: 
BROWN  IPA, 7% ABV 50 ibus

LA LENTA
Igualada

-SELVA FRESCA:
SUMMER ALE   3,6% alc  13 ibus
-SELVA ROSSA: 
STRONG BITTER   5,6% alc  25 ibus
-SELVA BRUNA:
AMERICAN AMBER ALE   5,4% alc  31 ibus
-SELVA DOBLE:
BELGIAN DUBBEL  6,5% alc  12 ibus
-SELVA BRUTALE:
AMERICAN IPA   7% alc  50 ibus

LA SELVASERIA
Vidreres

-DEAD MONK:
BELGIAN DUBBEL 6,7% alc   21 ibus
-1348:
IMPERIAL STOUT 9,5%alc   68 ibus
-LIMBO #7:
BELGIAN TRIPEL
-LIMBO #8 CALL ME HARD:
 SESSION IPA

ESPINA DE FERRO
Vilanova del Camí

-ESPELTA: 
WEISBEER 4,5% alc  17 ibus
-FARIGOLA:
 SPICED ALE 4,5 % alc  15 ibus
-GAIANADA 1921:
 IPA 7,5% alc   45 ibus
-FRESCA DE SAFAREIG: 
 PALE ALE

LES CLANDESTINES     
Montferri

-FULLA DAURADA: 
5,4% alc  35 ibus
-SAC DE ROCS: 
7%alc  70 ibus

ELS MINAIRONS
Igualada

-BARCELONA TROPICAL:
IPA 6,5% alc
-PRIMAVERA:
SESSION IPA 3,5%  alc
-PANÒPTIC:
NEIPA 6,2% alc
-HARD DECISION:
 SUPER OATMEAL STOUT 8%alc

LA PIRATA     
Súria

-XILI I MANGO:
APA 5,5%alc  45 ibus
-CARNIVAL:
SMOKED RYE 5,5%alc  10 ibus
-OPEN MY MIND:
BELGIAN SESSION ALE 2,8%alc  30 ibus
-CITRA:
SUMMER ALE 4,5%alc  60 ibus
-CIRCUS:
DOBLE IPA 8%alc   70 ibus

QUER
Berga

-BLAT ECO: 
WEISBIER ECOLÒGICA 5,4% alc
-ZATEC: 
BELGA (SENSE GLUTEN CERTIFICADA)  5,5% alc
-TROPICAL FUNKY:
 DRY HOPPED FRUIT BERLINER WEISSE  4,8% 
-JUICY TU RAY:
DOBLE IPA DE SÈGOL  7,7% alc
-MY BLACK HOLE:
RUSSIAN IMPERIAL STOUT 10% alc
-LO PUTO SUC: 
NEIPA AMB PRÈSSEC 7% alc

LO VILOT     
Almacelles



Un dels objectius de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny Gas-
par Camps d’Igualada és rela-
cionar els estudis que cursa el 
seu alumnat amb diferents àm-
bits o sectors productius de la 
societat (associacions, entitats, 
empreses, estudis de disseny, 
etc.), amb aquesta idea l’escola 
col·labora amb diferents iniciati-
ves sorgides del món associatiu i 
professional en allò que anome-
na “projectes reals”, treballs o 
projectes realitzats per als seus 
estudiants que tenen una plas-
mació real, i que van, per tant, 
més enllà de l’exercici realitzat 
en l’àmbit acadèmic, cosa que 
suposa un al·licient per als estu-
diants.
Dins d’aquesta línia de treball, 

Marc Lumbreras López, alumne de l’Escola Gaspar Camps, guanyador 
del Concurs de Cartells de la Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt

un dels darrers projectes reals 
que s’ha realitzat a l’escola és la 
imatge gràfica del cartell de la 
Fira de la Cervesa Artesana de 
l’Espelt 2018.
Els alumnes de 2n Cicle Forma-
tiu de Grau Mitjà d’Assistència al 
producte gràfic imprès, coordi-
nats per Jaume Enrich, professor 
de l’assignatura de Projectes, van 
dissenyar el cartell promocional 
d’aquesta fira, que aquest any 
arriba a la sisena edició. El dis-
seny de l’alumne Marc Lumbre-
ras López de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps, va 
estar seleccionat com guanyador 
d’aquest concurs. Albert Alsina 
i Lluís Cuadras de l’Associació la 
Bromera, van fer lliurament a 
l’autor del cartell premiat.

DURANT TOT EL DIA HI POTS TROBAR

ARTESANS
- Olives de Maria Lluïsa Valero
- Caramels i llaminadures de la Casa de l’Avi
- Formatges de la Vall de Catí
- Embotits de Vic d’Arblanch Alimentació
- Garrapinyats de Garrapinyats Gilart

- Marxandatge català de Sentit Únic
- Artesania en bijuteria de Montserrat Rovira

FOOD TRUCKS
- Creperia La Mar de Bo
- La Vie en Chrome
- Era Cambuleta
- El Clot del Clos
- El Centre de l’Espelt

I MÚSICA EN DIRECTE
- 19:30h. ÄWEN, funk rock band
- 21:30h. TRAVELIN BAND tribut a Creedence Clearwater Revival
- Fins la 1h: PD EFA

MÚSICA, MENJAR I ARTESANIA

per estar sempre informat!

36 ANYS al teu costat
Som la premsa de casa
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ORPÍ / LA VEU 

Aquest dimecres 12 
de setembre ja van 
començar les espera-

des classes de gimnàstica de 
manteniment. 
Aquestes classes es duran a 
terme a la sala polivalent de 
l’Ajuntament cada dimecres. 
Les classes seran a càrrec de 
Francesca Cabré.
Per al grup de gent gran l’ho-
rari serà de 19:00- 20:00.
Per al grup de gent jove l’ho-
rari serà de 20:00-21:00.
Us recordem que caldrà por-
tar roba còmode.

Itinerari guiat per les Esglè-
sies de Sant Miquel i de San-
ta Càndia d’Orpí
L’itinerari, proposat pel Bis-
bat de Sant Feliu de Llobre-
gat, vol donar a conèixer les 
dues esglésies del municipi: 
Sant Miquel, d’origen ro-
mànic, però amb reformes 
posteriors, i Santa Càndia, 
d’estil gòtic. En el cas de Sant 
Miquel, situada a dalt de la 
muntanya, al costat del cas-
tell, va ser construïda en un 
lloc segur fruit dels períodes 
d’inestabilitat territorial, ci-

tada l’any 1099. Pel que fa a 
Santa Càndia, edificada a mit-
jan segle XIV, a la vall, facili-
tava l’accés dels veïns d’Orpí 
al culte. L’itinerari, que guiarà 
l’historiador Daniel Sancho, 
servirà per conèixer l’arqui-
tectura dels dos temples, les 
seves vicissituds històriques i 
les seves peculiaritats. L’itine-
rari guiat començarà a les 11 
del matí i cal fer inscripció 
prèvia. Aquesta es pot fer al 
telèfon 693720202 o al correu 
reserves@cataloniasacra.cat 
per poder garantir una bona 
visió i sonoritat. El preu de 

Un mes de setembre ple d’activitats 
a Orpí

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

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’Oficina Jove de l’Anoia 
i l’associació La Víbria 
Intercultural impulsen 

del 3 al 9 d’octubre la forma-
ció internacional ‘Learning by 
Playing’ (‘Aprendre jugant’) 
a l’alberg Can Roviralta dels 
Hostalets de Pierola. A la for-
mació hi assistiran 25 partici-
pants de 20 països europeus.
El projecte està adreçat a qual-
sevol professional en l’àmbit 
de l’educació no formal, com 
monitors i directors de lleure 
o treballadors juvenils, i està 
dissenyat a partir de els ne-
cessitats de grups juvenils per 
desenvolupar les seves com-
petències en la creació de jocs 
divertits i educatius.
L’objectiu de ‘Learning by 
Playing’ pretén millorar les 
competències vinculades al 
perfil professional dels joves 
proporcionant eines innova-
dores per dissenyar millors 
jocs educatius. Així, es vol 
promoure una millor quali-
tat del seu treball i activitats 
a favor d’estudiants, alumnes, 
joves i voluntaris, es vol evitar 
que els professionals cremin la 

creativitat i augmentin la mo-
tivació i satisfacció en el seu 
treball diari.
La formació anirà a càrrec 
d’Adrià Sonet, educador amb 
àmplia experiència incloent 
la gerència d’una agrupació 
escolta, i com a animador 
i coordinador als Summer 
Camps; Pavel Vissiljeb, re-
presentant de Shokkin Group 
Estònia i formador i facilita-
dor d’un programa d’educa-
ció formal i d’emprenedoria 
juvenil a Estònia i l’estranger; 
i Olalla González, especialista 
en comunicació audiovisual i 
disseny gràfic amb experièn-
cia en gestió de projectes i en-
registrament gràfic de cursos 
de formació, reunions i confe-
rències.
Per a obtenir més informa-
ció cal contactar amb l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia, trucant 
al 93.805.15.85, enviant un 
missatge de Whatsapp al 
679.964.669, enviant un cor-
reu electrònic a anoia@ofici-
najove.cat, seguint-nos a les 
xarxes socials o visitant-los 
presencialment a l’Oficina 
Jove (Plaça Sant Miquel, 5 – 
Consell Comarcal de l’Anoia).

L’Oficina Jove de l’Anoia i La 
Víbria Intercultural impul-
sen ‘Learning by Playing’

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia, des de 
la regidoria de partici-

pació ciutadana, impulsa els 
Pressupostos Participatius, 
una línia de treball en polí-
tiques participatives per tal 
d’implicar a la ciutadania en 
la presa de decisions sobre 
quins projectes d’ inversió 
són prioritaris per al muni-
cipi. Per aquest primer any 
es disposa d’una partida de 
10.000 euros. 
Abans però de tirar-ho en-
davant i per tal de garantir 
la màxima transparència, és 
necessari que una Comissió 
, la més representativa pos-
sible, s’encarregui de portar 
a terme un seguiment de tot 
el procés. Les funcions de la 
comissió de seguiment són 
les d’anar validant les fases 
del procés participatiu, així 
com les propostes i elements 
que es posaran a disposició 

de la població per partici-
par. També ha de ser un al-
taveu al poble i traspassar el 
màxim d’informació i eines 
participatives disponibles als 
seus veïns/es.
En cas d’estar interessat/da 
a formar part de la Comis-
sió de Pressupostos Partici-
patius, només cal enviar un 
correu electrònic a vallbo-
na@diba.cat amb les dades 
següents: nom i cognoms, 
edat, barri, telèfon i correu-e, 
o bé inscriure’s directament a 
l’Ajuntament. El termini per 
apuntar-s’hi és fins al 5 d’oc-
tubre.
La Comissió dels Pressupos-
tos Participatius estarà for-
mada per  5 membres 
dels nuclis urbans i disse-

minats: dos pel nucli antic, 
un per la urbanització Vall-
bonica, un per la zona de la 
Miranda i un per la zona del 
Pèlag roquer i 4 ciutadans i 
ciutadanes  dels diferents 
sectors econòmics i socials 
representatius de Vallbona 
d’Anoia (un comercial-ser-
veis, un dels joves, un dels 
avis i un de les entitats).
El regidor de participació 
ciutadana, Pere Masagué, 
destaca que per primera ve-
gada els veïns de Vallbona 
podran fer propostes d’in-
versió i decidiran quines 
volen dur a terme. Aquest 
procés s’emmarca en una 
voluntat d’implicar a la ciu-
tadania en les preses de deci-
sions executives.
Al llarg d’aquest 2018 es farà 
la constitució de la comissió, 
la recollida de propostes i va-
loració que s’allargarà fins a 
principis del 2019, i durant el 
mes de març la població vo-
tarà les propostes.

Vallbona inicia els seus primers 
pressupostos participatius 

El primer pas, formar la 
Comissió de Seguiment  
que ha d’anar validant 

les fases del procés

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Els usuaris de la piscina 
municipal de Vallbona 
d’Anoia que han partici-

pat a les enquestes en paper han 
valorat amb una millor puntu-
ació que l’any passat diversos 
aspectes de l’equipament.
El regidor de participació ciu-
tadana del municipi, Pere Mas-
sagué, destaca que moltes de 
les millores estan lligades a les 
inversions que s’hi han fet, com 
la valoració de la qualitat de l’ai-
gua que ha passat d’un 7,6 a un 
9,3, o la piscina infantil que ha 

passat d’un 7 a un 8,7. També 
s’han mostrat a favor de la inici-
ativa de la nit de piscina, que ha 
passat d’un 8,7 a un 9,13.
Pel que fa a la resta de valoraci-
ons, la referent a la qualitat de la 
gespa es manté (d’un 7,1 passa 
a un 7,6), així com la de vestua-
ris i dutxes (de 7,4 a 7,6) o la del 
servei de socorrisme (d’un 9,5 a 
un 9,16). La puntuació pel que 
fa al preu de l’entrada ha passat 
d’un 7,1 a un 7,889, comentant 
la demanda de preus més bai-
xos per als residents i més alts 
per als usuaris vinguts d’altres 
municipis.

Bona valoració dels 
usuaris a la piscina
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PIERA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na, 2ª edició del fes-
tival Piera Música i 

Patrimoni (MIP’18) amb el 
següent programa:

DISSABTE
- Presentació del MIP’18 
i recital de bel canto ‘Jar-
dí d’arpegis i cants’ a càrrec 
d’Eulàlia Fantova  mezzoso-
prano i Ester Pinyol arpa 
A les 20 h, a Cal Jana (jardí i 
antic forn)
DIUMENGE

- Polifonia a capella sota les 
voltes romàniques. Amb el 
Cor Voxalba i Elisenda Car-
rasco, directora
A les 11.45 h, al Santuari del 
Sant Crist
- Concert a quatre cordes a 
càrrec d’Adriana Alcaide, vio-
lí barroc
A les 17.30 h, a la Capella de 
Sant Sebastià
- Cançons íntimes al peu del 
Castell amb Cantar p’ra lua. 
Névoa  veu i Vicenç Solso-
na guitarra
A les 19 h, a la plaça del Tri-
centenari.

Aquest cap de setmana, 
Piera Música i Patrimoni

PIERA / LA VEU 

Després de l’èxit de la 
primera edició, el 
festival Pieradegusta 

torna el pròxim dissabte 22 
de setembre. Es tracta d’una 
proposta lúdica i gastronòmi-
ca que pretén reunir en una 
mateixa jornada professio-
nals de l’àmbit de la restaura-
ció, el comerç i els productes 
de proximitat.
El festival convida a tothom a 
passejar pels carrers de Piera 
on s’instal·laran parades amb 
una àmplia oferta de menjar 
i beure amb l’objectiu que els 

visitants puguin tastar plats 
diversos a preus populars. 
Des de l’Ajuntament es posa a 
disposició de la ciutadania un 
trenet gratuït que sortirà cada 
hora del Gall Mullat, des de 
les 11 a les 20 hores. Farà pa-
rades a la Bòbila, al camp de 
futbol i a la plaça de la Creu.
Durant tot el dia hi haurà 
activitats diverses entre les 
quals no faltaran algunes per 
als més menuts, com un taller 
de cuina o un berenar de pa 
amb oli i xocolata. Per al pú-
blic adult hi haurà propostes 
relacionades amb la gastrono-

mia, com un showcooking de 
cuina crudivegana, un con-
curs de còctels sense alcohol 
o tastos d’oli i de cava, i també 
d’altres més lúdics com una 
sessió de cinema a la fresca, 
un vol en globus, un vermut 
concert que comptarà amb la 
col·laboració de l’Aula Muni-
cipal de Música, i rutes en se-
gway que permetran visitar el 
patrimoni de la vila i conèixer 
les façanes modernistes. A les 
22 hores, el festival es tancarà 
amb un concert a la plaça de 
l’Església amb la cantant Judit 
Neddermann.

L’oci i la gastronomia s’uneixen 
al Pieradegusta

PIERA / LA VEU 

L’alcalde de Piera, Jordi 
Madrid, ha signat un 
conveni amb els repre-

sentants de l’Aula Municipal 
de Música Maria Escolà i Ca-
ses amb la voluntat de treba-
llar de forma conjunta per 
promoure els coneixements 
musicals entre la ciutadania i, 
especialment, entre els infants 
i joves. L’acord estableix una 
subvenció per part de l’Ajun-
tament de 108.000 euros que 
pretenen assumir una part de 
les despeses de funcionament 
del centre. Així mateix, l’Aula 
de Música es compromet a fa-
cilitar l’accés de la ciutadania 
a les activitats que organitza, 
així com als ensenyaments 
musicals que es desenvolupen 
tant en equipaments munici-
pals com en escoles públiques 
i concertades.

D’altra banda, l’Ajuntament 
ha signat un conveni amb Els 
Amics del Pubillatge de Piera 
per a la concessió d’una sub-
venció de 4.400 euros. Aquests 
diners han de servir per pro-
mocionar la figura tradicional 
de la Pubilla i l’Hereu i fo-
mentar el vincle entre les di-
verses poblacions que acullen 

Suport municipal al pubillatge 
i a l’Aula de Música

aquesta tradició. De fet, cada 
any, entre 8 i 12 joves del mu-
nicipi fan un recorregut per 
diferents pobles de Catalunya 
i participen en recepcions ofi-
cials a Montserrat, al Palau de 
la Generalitat i al Parlament, 
i a casals catalans d’Andorra, 
Saragossa i Madrid.

PIERA / LA VEU 

Des del Departament 
d’Empresa i Ocupa-
ció de l’Ajuntament 

de Piera s’ha impulsat una 
nova línia d’ajuts per fomen-
tar la creació de llocs de tre-
ball. La convocatòria està 
destinada a aquells nous au-
tònoms que s’hagin instal·lat 
al municipi entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre de 2018. 
Així mateix, s’atorgaran sub-
vencions a aquells emprene-
dors i empreses ubicades al 

terme municipal que, durant 
el mateix període, contractin 
o hagin contractat persones 
que fins al moment es troba-
ven en situació d’atur. La du-
rada del contracte ha de ser, 
com a mínim, de 6 mesos i la 
jornada laboral del 50 % de 
les hores de treball que marca 
el conveni.
L’Ajuntament destinarà a 
aquests ajuts una partida de 
40.000 euros. Aquests diners 
es repartiran tenint en comp-
te uns criteris establerts prè-
viament que volen afavorir 

les contractacions indefinides 
o de persones majors de 45 
anys, aturats de llarga durada 
o pierencs i pierenques ins-
crits en la Garantia Juvenil. 
Les subvencions aniran dels 
1.600 als 4.800 euros, sempre 
que no superi el 50 % del cost 
total del projecte.
Les persones interessades a 
sol·licitar aquests ajuts, tenen 
temps per a fer-ho fins al prò-
xim diumenge 30 de setem-
bre. Bases de la convocatòria 
disponibles a www.viladepie-
ra.cat.

Nous ajuts per fomentar l’ocupació

PIERA / LA VEU 

Un cop més, l’Ofici-
na Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

posa a la disposició dels mu-
nicipis de la comarca l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil. 
La iniciativa vol apropar-se 
al jovent i oferir orientació i 
assessorament mitjançant la 
visita de personal especialit-
zat. Durant les pròximes set-
manes, la vila rebrà tres cops 
l’autocaravana de l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil. 
Els dies escollits han estat el 
divendres 21 de setembre al 
Gall Mullat, el divendres 28 
de setembre al Barri Can Mas 
i el divendres 5 d’octubre, de 
nou, al Gall Mullat. L’horari 
d’atenció serà de 17 a 20 ho-
res.
Els tècnics i les tècniques 
que formen part de l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil 
tractaran amb el jovent, nois 
i noies de 16 a 35 anys, temes 
molt diversos i d’interès, com 
oportunitats per marxar a es-

tudiar o treballar a l’estranger, 
tramitació de beques a estu-
dis post obligatoris o trami-
tació de carnets juvenils in-
ternacionals. També s’oferirà 
orientació acadèmica i s’in-
formarà de les beques per a 
estudiants i els processos de 
tramitació. A més, es dona-
rà a conèixer el programa de 
Garantia Juvenil i es facilitarà 
la inscripció, així com s’infor-
marà de diferents propostes 
de lleure, oci i esport.
Per a més informació, podeu 
contactar amb l’Oficina Jove 
de l’Anoia enviant un correu 
electrònic a  anoia@oficina-
jove.cat, trucant al 938 051 
585 o enviant un missatge de 
Whatsapp al 679 964 669.

L’Oficina Mòbil d’Infor-
mació Juvenil visita Piera
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CAPELLADES / LA VEU 

Després de pràctica-
ment tres mesos i 
mig d’obertura dià-

ria, el dimarts 11 de setem-
bre s’ha acabat la temporada 
d’estiu a la Piscina Blava de 
Capellades.
Aquest ha estat un estiu tran-
quil. A nivell d’activitats, s’ha 
fet una Piscina Nocturna 
més, el Torneig de Frontó, 
les classes d’aquagym –amb 
una participació molt alta-, la 
jornada solidària de l’esclero-
si múltiple i un segon dia de 
festa d’inflables.
Com a novetats, ha tingut 
molt bona acollida el servei 
de cadira per a les persones 
grans o amb mobilitat redu-
ïda. Les casetes també s’han 

estrenat equipades amb mo-
bles iguals per a tothom. Cal 
recordar que fins el divendres 
28 de setembre es pot fer la 
sol·licitud de casetes de bany 
per a l’any vinent.

Finalment, pel que fa a nom-
bre d’usuaris, també s’ha se-
guit una línia similar als dar-
rers anys. S’ha venut un total 
de 2665 entrades i s’ha fet 
1866 abonaments.

Piscina Blava, fins l’any vinent

CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes són les prope-
res activitats de l’Agru-
pació Fotogràfica de 

Capellades
- 2n Concurs Festa Major 
Capellades. Es poden presen-
tar les fotografies fins el 29 de 
setembre. Trobareu les bases 
en la nostra pàgina web  www.
afcapellades.cat.
- Foto estudi al Taller de la 
Fusteria Jordi Bartroli. Dis-

sabte 29 setembre al matí, els 
socis practicaran el retrat en un 
ambient real de treball.
- Veredicte del jurat sobre les 
fotografies presentades al 2n 
Concurs Festa Major, serà el 
dissabte 29 a les 19 h a les Vol-
tes Casa Bas.
- Curs de Fotografia Lightro-
om ... i més impartit pel soci J 
Ramon Domènech. Es realit-
zarà del 4 d’octubre fins al 15 
de Novembre al Teatre Petit de 
la Lliga.

- Inauguració de l’Exposició  
amb les fotos del Concurs de la 
Festa Major i lliurament de tro-
feus  als autors de les fotografi-
es premiades. Aquesta activitat 
tindrà lloc el 6 d’octubre i a les 
19 hores a les Voltes Casa Bas.
- Concurs Social, habitual-
ment es celebra el tercer diven-
dres de cada mes, d’octubre a 
juny, el primer serà el 19 d’oc-
tubre. Cada soci pot presentar 
una fotografia en color o blanc 
i negre segons el mes que toqui. 

Properes activitats de l’Agrupació 
Fotogràfica de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

A Capellades el curs ha 
començat amb un in-
crement dels alumnes 

més grans.
A la Llar d’Infants Vailets les 
classes es van iniciar el dilluns 
3 de setembre. Aquests dies els 
més petits estan fent l’adap-
tació al ritme normal. Hi ha 
places lliure als tres nivells. 
De moment, a lactants hi ha 3 
nadons; d’1 a 2 anys, s’ha fet 
una classe de 6 i una altra de 8 
i els més gran són 35. Tal com 
destaca la directora, Anna 
Mallen, “aquest cus seguirem 
amb el nostre projecte edu-
catiu basat en el joc lliure i el 
moviment”.
El primer dia de classe a 
primària ha estat el dime-
cres 12. A l’escola Marquès 
de la Pobla són 370 alum-
nes, 5 més que l’any passat. 
L’eix transversal del centre 
és  “Món real, món de fan-
tasia”. El curs ha començat 
amb l’edifici d’infantil pintat 
de nou i amb una novetat a 
cicle mitjà. Es tracta de “Vox 
prima”, un projecte que 
compta amb el patrocini de 
l’empresa capelladina Miquel 
Costas y Miquel pel finança-
ment de hardware i software 
online que permetrà treba-
llar de manera interactiva 
la llengua catalana. Tal com 
destaca el seu director, Mi-
quel Giménez,  “els 31 mes-
tres de la plantilla comencem 
com sempre molt il·lusionats 
i amb moltes ganes de tre-
ballar conjuntament amb els 
alumnes i les seves famílies”
A l’Escola Mare del Diví Pas-
tor el mateix dia 12 han co-
mençat també classes els 314 
estudiants de P3 a 4rt d’ESO. 
La seva directora, Aura Maria 
Treminio ressalta com “aquest 
curs els nostres estudiants 
descobriran la Robòtica tant 

a primària com a secundària. 
L’any passat els de primària 
van iniciar un projecte de ma-
temàtiques –Entusiama’t- i ara 
el continuarem a secundària 
amb el nom ONMAT”.
Finalment l’Institut Molí de la 
Vila també ha incrementat el 
seu nombre d’estudiants, que 
ara ronda el 515. El centre 
continua treballant de mane-
ra intensa els dos projectes de 
convivència i de lectura inici-
ats anteriorment. Precisament 
en aquesta darrera matèria 
s’ha reforçat la tasca empresa 
tot apostant per una platafor-
ma digital que servirà per ava-
luar la comprensió lectora que 
fins ara es feia de manera lliu-
re. Margarida Pinto, directora 
del centre, explica com “tot 
això ho compaginarem amb 
la recollida selectiva, igual que 
està fent tot el municipi. De 
manera específica aquest any 
volem aconseguir eliminar el 
paper d’alumini, que era un 
residu molt present”.
La regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, recorda com “des 
de la  regidoria continuarem 
treballant des dels diferents 
espais, com el Pla Educatiu 
d’Entorn, per donar tot el su-
port a la comunitat educativa. 
Aquest curs seguirem amb 
l’órgan de participació que es 
va crear l’any passat – El Con-
sell d’Infants- i que ha animat 
molt els estudiants de primà-
ria a participar.
Evidentment no deixarem 
de recolzar els projectes que 
ja s’estan consolidant -com 
l’Anem al Teatre- i cercant-ne 
de nous que puguin ajudar a 
millorar. En aquest sentit, per 
exemple, cal ressaltar la tasca 
d’assessorament per a estudis 
que està fent la tècnica de jo-
ventut, l’Alícia Benito, infor-
mant sobre diferents opcions 
a l’hora de formar-se tant aquí 
com a l’estranger”.

Comença el curs 2018-19 
a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

S’ha començat amb el 
primer “Cada divendres 
emociona’t”, que per als 

infants a partir de 4 anys pro-
posa lectura de contes del Racó 
de les emocions, a partir de les 
sis de la tarda.
El dia amb més activitat a la Bi-
blioteca, de manera habitual, és 
els dimarts. Aquest proper, 18 
de setembre, a les 6 de la tar-
da es farà la primera Hora del 
Conte d’aquesta temporada. 
Està adreçada als infants més 
petits, els qui tenen menys de 
3 anys. La protagonista serà la 
Marta Moli, que portarà “Flor 
de colors”. Es tracta d’un seguit 
de contes de la natura, acom-
panyats de cançons i instru-

ments musicals.
L’entrada és lliure, però deu mi-
nuts després de l’inici de l’acti-
vitat, no s’hi podrà accedir.
També aquesta setmana tindrà 
lloc la primera reunió del Club 
de Lectura, en aquesta ocasió 
per comentar “Al morir don 
Quijote”, d’Andrés Trapiello. 
L’autor ha continuat la histò-
ria de Miguel Cervantes, amb 
els mateixos personatges, però 
després de la mort del protago-
nista. Serà a les 7 de la tarda.
Per la setmana vinent, dilluns 
de 5 a 7 de la tarda, es farà un 
Taller d’animació gràfica, de la 
mà de Jordi Bosch. Aquesta és 
una activitat dirigida a nois i 
noies d’entre 12 i 14 anys, que 
necessiten portàtil. Cal inscrip-
ció prèvia, ja que les places són 

limitades.
Per al dimarts 25 s’estrenarà 
una nova proposta que arriba 
des del Bibliolab. Aquest és un 
programa de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals que desen-
volupa accions que tenen com 
a objectiu l’accés al coneixe-
ment a través de l’experimenta-
ció i metodologies innovado-
res i creatives.
Concretament en aquesta oca-
sió s’ofereix la proposta “Di-
buixem en l’espai”. Saps que en 
l’espai també es pot dibuixar? 
Has dibuixat mai sense llapis? 
I sense paper? 
És una activitat que necessita 
inscripció prèvia -les places 
són limitades- i està adreçada 
a nens i nenes més grans de 4 
anys.

La Biblioteca El Safareig engega 
setembre amb més propostes
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ARGENÇOLA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Argenço-
la amb el suport de la 
Diputació de Barcelona 

organitza un cicle de camina-
des gratuïtes obertes a tothom 
i de caràcter familiar, per do-
nar a conèixer el terme mu-
nicipal i convidar a tothom a 
gaudir del seu entorn natural, 
combinant salut i paisatge.
El cicle començarà el diumen-
ge 23 de setembre a Argençola 
amb una ‘Iniciació a la marxa 
nòrdica’ a càrrec de Ester Cor-
rales i Natxo Oñatibia de Ru-
ral Salut.
Vine a conèixer els beneficis 
per a la salut d’aquesta pràc-
tica esportiva indicada per a 
totes les edats. Una manera 
tranquil·la de caminar i des-
cobrir el nostre entorn.
La caminada començarà a les 
10h del mati i el punt de tro-
bada serà el cementiri d’Ar-

gençola. Trobareu lloc per 
aparcar a la bàscula o a l’entra-
da del poble. L’activitat té una 
durada d’entre 2 hores i 2 ho-
res i mitja.
El dissabte 27 d’octubre conti-

Argençola presenta ‘Xino-Xano’ un cicle de caminades 
al bosc

nuaran les activitats a Clariana 
amb un ‘Entrenament Paleo’ a 
càrrec de Dídac Pastor i Des-
maris Campo de Global Salut.
La filosofia Paleo vol connec-
tar amb la nostra genètica i 

recuperar totes les habilitats 
i potencialitats per les que el 
nostre organisme està prepa-
rat. Això es fa reproduint mo-
viments que el cos humà ha 
vingut practicant al llarg de la 

seva evolució com espècie des 
del Paleolític, però que s’han 
perdut amb els estils de vida 
actuals.
Si vols descobrir que és un en-
trenament Paleo t’esperem a 
les 10h del matí per practicar 
durant 2 hores. L’activitat és 
oberta i de caràcter familiar.
El cicle és tancarà a la prima-
vera del 2019, en una data en-
cara per determinar, amb la 
caminada ‘Conrear, caminar, 
llegir’ a càrrec de Josep Mes-
tre i Marta Berenguer. Et con-
videm a descobrir el nostre 
paisatge de la mà de la pagesia 
d’una banda i de la veu dels es-
criptors i poetes de l’altra, per 
veure la natura amb una nova 
mirada.
Totes les activitats són gratuï-
tes però cal inscripció prèvia, 
la podeu fer mitjançant aquest 
formulari o trucant a l’Ajunta-
ment 93 809 20 00 (de dimarts 
a divendres de 9:00 a 14:00 ).

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat els cursos i 
taller organitzats per 

La Lliga de Capellades, amb 
una varietat ben àmplia per a 
tots els gustos. Ioga, Pilates, 
Català per a adults, Ganxet 
punt i macramé, Escacs, Co-
sir, Bridge i Anglès són les 
propostes actuals, amb pos-
sibilitats d’ampliar segons les 
propostes dels socis i perso-
nes interessades.  
Continuant la programació 

trimestral juliol-agost-se-
tembre, La Lliga ens pro-
posa per aquesta setmana 
la projecció de la pel·lícula 
La Llum d’Elna, dijous a les 
19,30 a la Sala Petita del Tea-
tre La Lliga.
Divendres dia 21 a les 19,30 
al Saló Rosa de l’entitat, una 
nova TROBADA POÈTICA 
de la mà de Joan Seus. Els as-
sistents porten poesies prò-
pies o bé escollides i  durant 
la vetllada comparteixen els 
recitats i experiències. 
I a partir de la setmana pas-

sada s’ha reobert novament 
la Cafeteria després del canvi 
d’arrendatari, amb nous ho-
raris i servei. 
Actualment l’entitat que el 
proper mes d’octubre ce-
lebrarà el 117è aniversari, 
compta amb 945 socis.  Si 
encara no ets soci, et pots 
adreçar a secretaria tots els 
dimecres a la tarda. 
Amb l’eslògan “Lliga’t a La 
Lliga” l’entitat cultural i re-
creativa capelladina té la 
il·lusió d’arribar ben aviat al 
miler d’associats. 

Comencen els cursos i tallers a la Lliga 
de Capellades

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA Ebike 

DOBLE SUSPENSIÓ
PVP 4.199€ ara 3.000€

150€ AL MES 
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

RÍGIDA
PVP 3.199€ ara 2.000€

100€ AL MES
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

EM2 FS 27,5 PLUS BOSCH 
PERFORMANCE CX
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CALAF / LA VEU 

La revista serà  publicada 
i distribuïda durant el 
mes de setembre pels di-

ferents municipis de la comar-
ca, inclou continguts adreçats 
tant  als consumidors com a les 
administracions locals i busca 
aportar eines que ajudin a avan-
çar cap a una economia més 
centrada en les necessitats de 
les persones i el territori.
La revista “L’Economia Social 
de l’Alta Segarra, impuls d’al-
tres economies al servei de les 
persones i del territori ” inclou 
una entrevista a l’expert en co-
operativisme i economia social, 
Xavier Gallofré, que parla de les 
principals fortaleses i debilitats 
de l’Economia Social i Solidà-
ria a Catalunya i alhora alerta 
dels perills que pot comportar 
que l’administració agafi massa 
pes en la seva promoció. Per la 
seva banda la mestra de l’escola 
Alta Segarra, Natàlia Baró, que 
explica el programa Cultura 
emprenedora a l’escola que ha 
portat als alumnes de cinquè 
del centre a viure el procés de 
creació d’una cooperativa de 
primera mà.
Un espai està dedicat a la con-
tractació pública socialment 
responsable, una pràctica cada 
cop més estesa entre les admi-
nistracions locals. A través de 
les guies publicades pels ajun-
taments de Manlleu i Barcelo-
na es fa un repàs als principals 
aspectes d’aquestes noves pràc-
tiques en la contractació local, 
que inclouen criteris socials i 
ambientals. També en relació 
amb l’administració local, la 
revista inclou una breu expli-
cació dels primers passos de la 
Xarxa de Municipis per l’Eco-
nomia Social i Solidària, una 
xarxa que agrupa ja 37 muni-
cipis catalans.
Les iniciatives del territori o del 
seu entorn més proper tenen 
un espai reservat amb entrevis-
tes a iniciatives com Tot Circ, 
Viure de l’aire, Coop de Cap o 
la Cooperadora d’Igualada. Al-

tres iniciatives d’àmbit més glo-
bal com els Bancs del Temps o 
la Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya també compten amb 
un apartat.
En clau d’història local, la re-
vista inclou un breu reportatge 
sobre la cooperativa l’Equitativa 
de Prats de Rei, una cooperativa 
nascuda l’any 1914 com a coo-
perativa de consum. La història 
del cooperativisme en l’àmbit 
català hi té un lloc amb un arti-
cle que repassa l’evolució de les 
cooperatives de treball catala-
nes del 1975 al 2015.
A la publicació s’hi pot trobar 
una síntesi de les dues últimes 
xerrades realitzades en el marc 
del programa de Foment de 
l’Economia Social i Solidària a 
l’Alta Segarra. Les xerrades van 
portar a Calaf diverses experi-
ències rellevants en l’àmbit cata-
là en la promoció local de l’ESS, 
com són la Xarxa d’Economia 
Social i Solidària de Manlleu, 
la iniciativa Pam a Pam o la 
Xarxa d’Economia Solidària; 
per altra banda les xerrades 
també van servir per orientar 
a les administracions locals i a 
les entitats sobre models d’èxit 
de col·laboració i de foment de 
l’ESS en l’àmbit local.
Per últim s’hi pot trobar un 
apartat dedicat a conèixer l’ori-
gen del “consum conscient”, un 
terme i una pràctica molt po-
pularitzada durant les últimes 
dècades, i també un espai on es 
presenten algunes alternatives 
de consum conscient que s’ofe-
reixen des de l’ESS en àmbits 
com l’electricitat, la telefonia i 
internet, les assegurances o la 
banca.
La revista és promoguda per 
l’Ajuntament de Calaf i la Man-
comunitat de l’Alta Segarra, té 
el suport de l’Arada i l’Ateneu 
Cooperatiu de la Catalunya 
Central i és finançada per la 
Diputació de Barcelona.
Podeu consultar la revista a 
www.essaltasegarra.cat o en 
el següent enllaç https://issuu.
com/laradacoop/docs/revista_
economia_social_mostrafinal

Arriba la tercera edició 
de la revista “L’Economia 
Social de l’Alta Segarra” 

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha obert una convoca-
tòria per sol·licitar una 

beca per a alumnes infants i 
adolescents (de 3 a 17 anys) 
de famílies amb una situació 
socioeconòmica desafavo-
rida. L’ajut es destinarà a la 
realització d’activitats cul-
turals en el curs 2018-2019. 
Per optar a la convocatòria 
cal estar empadronat a Calaf 
i realitzar una activitat cultu-
ral constituïda legalment al 
poble de Calaf.
Els pares o tutors poden pre-
sentar, del 18 de setembre al 
5 d’octubre, la sol·licitud per 
optar a la beca juntament 
amb tota la documentació 

requerida a les bases. Cal fer-
ho a les oficines de l’Ajunta-
ment de Calaf entre les 9.00 
i les 14.00 hores. La resolució 
dels ajuts es donarà a conèi-
xer el divendres 26 d’octubre.
Les activitats culturals són 
una pràctica que afavoreix 

S’obre la convocatòria de beques per a 
la realització d’activitats culturals

la integració i la prevenció 
d’aquells col·lectius d’infants, 
adolescents i joves en risc 
d’exclusió social, així com 
una millora de convivència 
en el seu entorn i una trans-
missió positiva de valors per-
sonals i socials.

RUBIÓ / LA VEU 

Del 23 al 30 de setem-
bre, tindrà lloc la 
setmana de la gent 

gran a Rubió, entre els dife-
rents actes tindrà lloc la festa 
d’Ofrena de fruits del camp 
on es farà la presentació del 
nou hereu i pubilla que repre-
sentaran al municipi aquesta 
temporada 2018-19, els actes 
començaran amb una missa 
a les 11h a l’església de San-
ta Maria de Rubió, i que en 
el transcurs de la mateixa es 
farà la benedicció dels fruits 
del camp, la celebració esta-
rà acompanyada dels cants 
del cor OH!, que al finalitzar 
també ens oferirà un petit 
concert. Tot seguit i en com-
panyia dels nous hereu i pu-
billa, es portaran les ofrenes a 
l’Asil del Sant Crist d’Iguala-
da. A les 13:30h a Ca n’Alzina, 
hi haurà el dinar en homenat-
ge a la gent gran del municipi, 
que en aquesta ocasió, a dife-
rencia d’anteriors anys, a part 
de l’obsequi commemoratiu 
que s’ofereix a la parella ho-
menatjada, també es farà lliu-

rament a tots els rubionencs/
rubionenques majors de 65 
anys d’una medalla honorífi-
ca, acte que comptarà amb la 
presència del President de la 
Diputació de Barcelona, Sr. 
Marc Castells. I desprès del 
Café i per finalitzar la jorna-
da hi haurà un espectacle per 
tots els assistents amb Jordi 

Setmana de la Gent Gran a Rubió

Donate-Showman.
I el diumenge 30 seguint 
amb els actes de la setmana 
de la gent gran, a les 18:00h, 
al centre recreatiu del Castell 
de Rubió tindrem l’especta-
cle musical ofert pel grup de 
Play back associació de gent 
gran d’Igualada. 
Us hi esperem!



FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada segueix 
sense conèixer la vic-
tòria en les tres prime-

res jornades de lliga. Després 
dels 2 empats en els dos pri-
mers partits, diumenge va 
patir la primera derrota de 
la temporada contra l’Alma-
celles a casa (0-1.).
El partit va tenir dues parts 
ben diferenciades. Una pri-
mera, en la que el CF Iguala-
da va dominar i hagués pogut 
marxar amb avantatge al des-
cans. De fet, Martí Just, no-

més començar, va perdonar 
l’1 a 0 al creuar massa una ac-
ció personal. Omar, a l’equa-
dor de la primera part va xu-
tar però Chiné va respondre 
amb una gran aturada. L’Al-
macelles buscava sorprendre 
a la contra sense trobar la 
porteria d’Albert Alfonso.
La segona part va ser ben di-
ferent. Els de la Terra Ferma 
van sortir millor i van inco-
modar d’entrada els jugadors 
blaus. Un manca d’entesa 
entre Nil i Albert va perme-
tre a Òscar Canadell marcar 
a plaer el 0 a 1 just abans de 

l’equador de la segona part. 
L’Almacelles va poder fer el 
0 a 2 en alguna acció aïllada. 
Per la seva banda, l’Igualada 
també va tenir les seves op-
cions d’empatar. Un xut de 
Pedro massa alt, un de Martí 
Just que va desviar el porter 
i una doble ocasió de Llobet 
i Lliró que no va acabar dins 
per ben poc. Al final, derrota 
del CF Igualada que suma 2 
punts i que haurà de refer-se 
aviat d’aquesta ensopegada a 
Les Comes. La pròxima cita 
dels igualadins serà al camp 
del Cambrils.

L’Igualada perd (0-1) i suma només 2 
punts de 9 possibles en l’inici de lliga

FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada va treure 
un molt valuós empat 
del camp de l’Espanyol 

B, i suma 4 punts en les dues 
primeres jornades. Tot i que 
el domini del partit va ser de 
les locals, la solidesa defensi-
va de les blaves va fer que no 
hi hagués massa ocasions per 
les de “periques”.
Tot i el domini blanc-i-blau, 
l’Igualada va tenir un parell 
d’ocasions clares per em-

portar-se la victòria, però 
ni Marcet ni Marina van ser 
capaces de finalitzar amb èxit 
els dos u contra uns que van 
tenir a la primera part i sego-
na respectivament.
En declaracions a futfem.cat 
l’entrenador de l’Igualada, 
Jordi Torres, valorava molt 
positivament el punt aconse-
guit en “un dels camps més 
difícils de la categoria”. Torres 
afegia que, “ofensivament no 
hem tingut èxit, ens ha costat 
molt arribar a camp contrari, 

tot i que hem tingut les dues 
ocasions més clares del par-
tit”.
Amb aquest empat a 0, l’Igua-
lada manté imbatuda la por-
teria en aquest inici de lliga 
i ja suma 180 minuts sense 
encaixar un gol, després de la 
victòria per 3-0 que va acon-
seguir en la primera jornada 
a Les Comes. Una ratxa que 
esperen seguir ampliant en el 
pròxim partit, de nou a com 
a visitant, al camp del Colle-
rense.

L’Igualada femení empata contra 
l’Espanyol “B” i segueix sense encaixar 
cap gol en l’inici de lliga

FUTBOL / LA VEU 

Disputadíssim matx el 
que és va veure dis-
sabte a Les Comes. 

Davant la regularitat dels 
blaus és van plantar els de 
Can Roca per posar a prova 
al igualadins, rival incòmode 
i incansable va vendre cara la 
derrota i va posar en seriosos 
problemes als igualadins, que 
tan sols van poder oferir el seu 
joc durant la primera meitat, 
encara que, amb un pèl més 
d’encert, els blaus haguessin 
marxat al vestidor amb avan-
tatge còmode. En la segona 

meitat, els visitants van collar 
de valent però la capacitat de 
patiment dels blaus va donar 
els seus fruits i van poder as-
segurar els tres punts en joc, 
Els golejadors aquesta jornada 
van ser Quim Soler, Pau Ricart 
i Alexis que només va haver 
d’empènyer la pilota al fons de 
la xarxa desprès del gran xut 
de Pep Padró. Per l’equip igua-
ladí van jugar, Diego, James, 
Calsina, Farré, Pep, Manel C., 
Canals, Toro, Vicenç, Quim, 
Pau, Massip, Solís, Robert, 
Balcells, Enric, Alexis, Lele, a 
la banqueta Xavi Moyes i Ra-
monet.

Els veterans s’imposen 
al Can Roca en un partit 
intens (3-2)

PADDLE SURF / LA VEU 

Del 5 al 9 de Setem-
bre el Càmping Las 
Dunas i l’escola Fase 

Wind de Sant Pere Pesca-
dor (Girona) van celebrar el 
Campionat Europeu de wind-
surf en la disciplina de frees-
tyle, en la que els millors dels 
món hi van ser presents.
Els dos co-organitzadors de 
l’esdeveniment tenien clar 
que per perpetuar un bon èxit 
durant tots els dies, els wind-
surfistes no eren els únics que 
hi havien de tenir cabuda. És 
per aquest motiu que van pro-
gramar un ventall d’activitats 
gratuïtes que anava dirigit a 
tots els públics, des dels més 
petits amb un servei d’anima-
ció i activitats d’art urbà fins 
a activitats d’iniciació pels 
adults. Va se en aquest punt 
on van comptar amb la igua-
ladina Aida Macià, qui dins 
del marc de la Trobada Cata-

lana de Windsurf, durant el 
cap de setmana va desenvolu-
par unes sessions de SUP Ioga 
i de la nova modalitat en SUP: 
el Paddle Surf amb gossos.
Tot i que Macià destaca en 
windsurf i realitza activitats 
d’iniciació en el seu esport, 
segueix practicant el Paddle 
Surf quan no hi ha vent i ho 
fa amb la millor companyia: 
els seus gossos. Gràcies a la 
sincrònica que ha desenvo-
lupat amb els seus gossos 
pot gaudir d’aquesta pràcti-
ca i alhora oferir una sessió 
d’iniciació que va ser tot un 
èxit, ja que el total de pro-
pietaris i cans que hi van 
participar van aconseguir el 
seu objectiu: pujar a sobre la 
taula tots dos i remar de for-
ma conjunta. Podem dir així, 
que les noves especialitats 
de la igualadina comencen a 
créixer i que poc a poc l’hau-
rem d’anar seguint en altres 
territoris.

Aida Macià amb el 
Paddle Surf per a gossos
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat diumenge dia 
16 de setembre es va 
celebrar la Travessia 

de Banyoles  i aquest any van 
voler celebrar especialment,  
ja que s’arribava a la 75a edi-
ció. És per això  que s’havien 
plantejat el repte de superar el 
nombre de participants en la 
prova  fent vessar l’estany.
Els de Banyoles van assolir de 
sobres el seu objectiu,  ja que 
hi va haver un total de 2.710 
inscrits entre totes les catego-
ries  destacant la presència  de 
nedadors/es  reconeguts com  
Mireia Belmonte, G.Pujol, A.
Zamorano,  entre d’altres.
El CN Igualada va animar als 
seus esportistes a què es su-
messin  a aquest esdeveniment 
esportiu  facilitant-los la parti-
cipació organitzant una sorti-
da.
Hi havia tres distàncies i cate-
gories, la de petits (recorregut 
400 m), la de menors (recorre-
gut 1.000 m) i la general (re-
corregut 2.115 m).
Els participants del Club Nata-
ció Igualada que es van despla-
çar fins a Banyoles i la prova 
que van fer són:

Pavel Odainic, va nedar la pro-
va de menors de 1000 m  fent 
20’20 i quedant 183 de 301 
participants.
Els altres participants que 
van nedar la prova general de 
2.115 m i els resultats per cate-
gories són:
Categoria femenina: Laura 
Rodríguez 1a júnior 26’35, 
Janna Blaya 2a júnior 27’03, 

Aina Méndez 39a júnior 32’14.
Categoria Masculina: Diego 
Perdomo 112 infantil 34’17, 
Nil Enríquez Abs 28’38, Albert 
Boix Abs 34’44, Carles Galan 
Abs 35’29, Oriol Marimón 
MaAM 28’58 i Dani Grados 
MaAM 31’50.
L’enhorabona a tots i des de el 
club donem les gràcies als espor-
tistes per la seva participació. 

Nedadors del CN Igualada participen a 
la 75a travessia de l’Estany de Banyoles

NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 15 de 
setembre es va cele-
brar la diada del soci 

del Club Natació Igualada a 
la piscina del Molí Nou. Du-
rant tot el matí es van dur a 
terme una sèrie d’activitats 
en què tots els socis del club 
i familiars hi podien partici-
par.
La diada es va iniciar amb una 
sessió de ioga a la gespa a càr-
rec de Laura, que va permetre 
començar el dia de forma re-
laxada, seguida d’una diverti-
da classe d’Aquazumba, amb 
el Marc Ferrer (col·laboració 
de CEM Infinit). Els socis i 
familiars també disposaven 
de la piscina per poder gaudir 
d’un Bany Lliure, però molts 
van preferir participar en 
els Batejos Subaquàtics com 
experiència nova, gràcies a 
la col·laboració de Aqualata 
Sub. A les 12h, va ser el torn 
de l’exhibició de Pilota Basca.
Un cop va finalitzar l’exhi-
bició, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i el president 
del Club Natació Igualada, 

David Ramis, es van dirigir 
a tots els assistents per fer la 
seva valoració de la diada i 
les grans millores fetes al club 
durant els darrers mesos, feli-
citant a tots els membres de la 
Junta per la seva gestió. Amb 
aquestes paraules, es va ini-
ciar l’acte de reconeixement 
als socis de 25, 50 i 75 anys 
d’antiguitat al Club i se’ls va 
fer entrega d’uns obsequis. 
La sòcia número 1 Enrique-
ta Sisquella, a més, va rebre 
una placa acompanyada d’un 
ram de flors com agraïment 
per part del club a la seva fi-
delitat com a sòcia durant 75 
anys. L’Enriqueta Sisquella va 
explicar als socis presents que 
anys enrere, inclús havia par-
ticipat en la creació del dis-
seny de l’escut del CNI.
Per finalitzar la diada, es va 
dur a terme un aperitiu, per 
tots els assistents a l’acte.
La diada va ser possible grà-
cies a la col·laboració de 
Supermas, Duna, Ajunta-
ment d’Igualada, CEM In-
finit, Comercial Godó S.L. i 
els patrocinadors d’or La Veu, 
VeuAnoia.cat i Servisimo.es

El CN Igualada celebra 
la 79a Diada del soci

TRIATLÓ / LA VEU 

E l proper dissabte 29 
de setembre, es durà a 
terme la 17a edició de 

la triatló Infantil d’Igualada, 
prova Organitzada pel Club 
Atlètic Igualada Triatló Pe-
tromiralles.
Els participants iniciaran la 
Triatló nedant a la piscina 

exterior del complex espor-
tiu Infinit, a continuació 
pujaran a les seves bicicletes 
per realitzar el tram de ci-
clisme pels voltants de l’es-
tadi atlètic i es finalitzarà la 
prova corrent dins la pista 
d’atletisme.
Destacar la presència dels 
triatletes professionals Igua-

ladins, Albert Moreno i Anna 
Noguera, que estaran pre-
sents a la prova i donaran 
consells i instruccions als 
participants presents.
Recordar que cada any hi 
ha al voltant de 200 nens i 
nenes d’arreu de Catalunya, 
i al ser una prova de promo-
ció és totalment gratuïta per 
a tothom.

El 29 de setembre, Triatló infantil 
d’Igualada

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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Josep Mª Lagunas, 9è 
al Campionat del Món 
Màster en llançaments

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta veterà del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles Josep Mª Lagu-

nas, va assolir la 9a posició 
en la Combinada de Llan-
çaments en categ. M-40, al 
Campionat del Món Màster 
de Màlaga, que es va dur a 
terme en aquella capital an-
dalusa  dels dies 4 al 16 de 
setembre, amb la participació 
de més de 8.000 atletes, 1.788 
dels quals eren atletes esta-

tals.
Josep M.ª Lagunas va assolir 
la 9a posició, a únicament 4 
punts del 8è classificat, en el 
Pentatló de Llançaments  en 
categ. M-40, amb 2.730 punts 
i amb els següents parcials en 
les 5 proves: Martell: 36,66  
m. / Pes: 10,99 m. / Disc: 
36,29 m. / Javelina: 32,58 m. / 
Martell Pesat: 10,59 m. essent 
5è en el Disc (2n atleta esta-
tal)  com a posició individual 
més rellevant en les diferents 
proves.   

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Daniel 
Abate García, va asso-

lir el passat 2 de Juny un nou 
rècord d’Igualada en la prova 
dels 1.500 m.ll., en la seva par-
ticipació al 2018 Music City 
Distance Carnival, competició 
disputada a Nashville (USA)  i 
en què van participar diversos 
atletes de l’èlit de l’atletisme 
nord americà.

Daniel Abate García assolia 
un registre de 3’42”15 en la 
prova dels 1.500 m.ll., nou rè-
cord d’Igualada Absolut de la 
prova, millorant els 3’42”66 de 
l’anterior plusmarca, assolida 
per Victor Montaner - CAI  - 
el 13/09/2007 a Huelva. 
L’atleta del CAI Petromiralles 
ha participant enguany en 
diverses competicions dispu-
tades als USA, assolint grans 
actuacions i registres amb la 
seva Universitat de Butler.

Daniel Abate García, 
rècord d’Igualada en 
1.500 metres llisos

El CAI Popular inicia la temporada 
amb la intenció de seguir creixent
ATLETISME / LA VEU 

La secció de caire po-
pular del Club Atlètic 
Igualada; el CAI Popu-

lar, ha iniciat aquesta setma-
na una nova temporada que 
va començar el passat dimarts 
dia 18 amb un entrenament 
de portes obertes a partir de 
les 19:30 de la tarda a l’Esta-
di Atlètic, una jornada oberta 
a tothom, independentment 
del seu nivell de forma física, 
que va servir per informar-se 
dels nous horaris, funciona-
ment de la secció o senzilla-
ment per venir a conèixer a 
la gent i entrenadors que for-
men aquest grup.
Aquest any la secció, que ja 
sobrepassa el centenar de 

membres, vol seguir creixent 
i per això continua ampliant 
els seus horaris, incrementant 
així la seva oferta d’activitats: 
hi haurà entrenaments de 
running dirigits els dimarts 
i dijous de 19:30 a 20:45 i de 
20:45 a 21:45, així com tam-
bé els dimecres a les 9:30 del 
matí. Per altre banda també 
s’incrementa l’oferta de fit-
ness amb sessions de pilates 
i hipopressius els dilluns de 
19:30 a 20:30 i els dimarts 
de 20:45 a 21:45, mentre que 
s’oferiran sessions de ioga 
i estiraments els dijous de 
20:45 a 21:45 i els divendres 
de 19:30 a 20:30. Malgrat 
l’ampliació de l’oferta d’acti-
vitats el preu per tots els abo-
nats seguirà sent de només 

18€/mensuals.
El CAI Popular és una secció 
oberta a qualsevol persona, 
tingui el nivell de forma fí-
sica que tingui, que busqui 
realitzar esport de manera 
lúdica i distesa, aconseguint 
així millorar la seva condició 
física a la vegada que com-
parteixen una bona estona en 
un ambient familiar i diver-
tit. Qualsevol persona que 
vulgui anar a provar o dema-
nar més informació pot anar 
a conèixer-los en qualsevol 
dia d’entrenament i veure i 
comprovar de primera mà 
com funciona la secció, que 
serà dirigida un any més per 
Jordi Moreno, Victor Mon-
taner, Albert Moreno, Oriol 
Marimon i Francesca Cabré.

PÀDEL / LA VEU 

L a lliga federada mas-
culina de pàdel reprèn 
activitat amb victòria 

davant Les Moreres.
Pendents que engegui la lli-
ga PàdelCat i la lliga +45, 

l’única lliga que de moment 
segueix activa en pàdel, es la 
federada.
Debut agredolç de l’equip 
Subaru de l’Esquaix Iguala-
da ja que tot  i guanyar per 
2-1 a casa contra Les More-
res, el retorn esperat de la fi-

La lliga federada masculina de pàdel 
reprèn l’activitat

gura del primer equip Mito 
Campins, no va ser gaire 
afortunat, caient contra pro-
nòstic en 3 sets, fent parella 
amb l’Isidre Marimon.
Així doncs, el Mito i l’Isi-
dre van cedir 4-6, 6-2, 4-6 
amb Martí Solís/Martí Fer-
rer, però un Marc Corcelles/
Salva Raja molt solvents van 
empatar guanyant 6-2, 6-0 a 
Dani Osuna/Adrià Vázquez 
i en el decisiu Josep Llorach/
Carlos Jiménez van necessi-
tar d’un tercer set per resol-
dre davant Toni Jiménez/Ju-
lià Oliveri 6-3, 5-7, 7-5.Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada

Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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BÀSQUET / LA VEU 

El diumenge 16 de se-
tembre es va jugar la 
tercera i última jorna-

da de la fase prèvia de la Lli-
ga Catalana EBA. El Monbus 
C.B. Igualada va aconseguir 
la victòria davant el B.C. Mo-
rabanc Andorra “B” a domi-
cili. Amb aquesta victòria els 
igualadins aconseguien el bit-
llet a quarts de final encapça-
lant la classificació del grup 7 
amb dues victòries i cap der-
rota.
El partit al Pavelló M.I. Go-
vern d’Andorra tornava a ser 
a cara o creu pels igualadins, 
encara que la setmana ante-
rior a Les Comes els de l’Ano-
ia van aconseguir la victòria 
per 77-64 davant Pardinyes, 
els del Segrià havien derrotat 
a l’Andorra 100-71. Això obli-
gava als igualadins a guanyar 
en l’última jornada. Donades 
les circumstàncies, la victòria 
de l’Andorra donaria el passi 
a quarts de final als lleida-
tans. Amb una nova setmana 
d’entrenaments en la mateixa 
línia que les anteriors, molt 
intensa en la que els jugadors 
van anar al límit a cada acció, 
l’Igualada arribava al partit 
amb molt bones sensacions 
i amb la serenitat d’estar fent 

la feina ben feta. Estava clar 
que el joc interior igualadí 
seria un fort detonant ofensiu 
juntament amb l’activitat de-
fensiva per reduir l’efectivitat 
dels llançaments des del perí-
metre dels Andorrans.
El partit va començar amb un 
tanteig entre els dos equips 
que mantenia la igualtat al 
marcador durant tot el primer 
període que finalitzava amb 
un marcador molt ajustat de 
14-16 pels visitants. El segon 
període arrencava de la ma-
teixa manera que finalitzava 
l’anterior. Va ser llavors quan 
els igualadins aconseguirien 
connectar les passades amb 
els seus jugadors interiors i 
això va marcar la diferència 
gairebé tota la resta de par-
tit. En els darrers 5 minuts, 
la superioritat dins la pin-
tura del jugadors de l’Anoia, 
que només podien ser aturats 
per les faltes personals locals, 
permetia un parcial de 6-19. 
D’aquesta manera s’arribava 
al descans amb un 27-46.
Durant el tercer període es 
va mantenir la diferència al 
marcador. L’Igualada havia 
aconseguit trobar el seu joc 
i se sentia còmode a la pista; 
el període acabava amb un 
ampli 46-66. L’últim quart va 
seguir amb la tònica de tota 

la segona meitat i el partit 
finalitzava 65-89. El Monbus 
C.B. Igualada s’enduia el matx 
i aconseguia així la primera 
plaça del grup i el pas a quarts 
de final de la competició. La 
victòria igualadina, una vega-
da més, fruit del bon ambient 
de treball i humà que respira 
el grup. L’èxit torna a ser la 
defensa plantejada que deixa 
a l’equip rival amb 65 punts; 
un punt més que la jornada 
anterior.
Aquesta competició es re-
prendrà amb els quarts de fi-
nal a doble partit amb l’anada 
a Valls el divendres 12 d’octu-
bre davant el C.B. Valls Nutri-
on, primer classificat del grup 
1 i la tornada a Les Comes el 
dijous 1 de novembre. Aques-
ta setmana s’inicia la Liga 
EBA, amb una primera jorna-
da enfront el Mataro-Feimat 
al Palau d’Esports Josep Mora 
de Mataró.

Fitxa tècnica

Monbus C.B. Igualada: Mi-
quel Benito (5), Edu Burgès 
(18), Sergi Carrión (8), Jordi 
Torres (7), Jaume Torres (5), 
Carles Fons (7), Miki Stobart 
(5), Arnau Latorre, Pau Camí 
(7), Roger Pérez (7), Alex Ma-
tencio (5), Edu Tejero (15).

El Monbus Igualada guanya a 
l’Andorra i es classifica per quarts de 
final de la Lliga Catalana EBA

BÀSQUET / LA VEU 

Primer partit de lliga 
contra un sòlid i lluita-
dor Grup Barna. Partit 

travat on els errors i les defen-
ses van predominar, donant 
al partit un aire intens i de ve-
locitat que provocava empats 
(fins a 10), i canvis al marca-
dor. un final ajustat a cara o 
creu dona la victòria final a 
l’equip Barceloní. La setmana 
vinent, l’equip Igualadí jugarà 

a la pista del CN Terrassa per 
intentar aconseguir inaugu-
rar la casella de les victòries.

Fitxa tècnica

Parcials acumulats: (13-12) 
(26-32) (43-44) (54-55)

Anotadores: Carrasco (2) 
Carner (20), Xairó (-), Soler 
(14), Amatllé (1), Jané (9), 
Lamolla (4), Aniento (-), Se-
gués (-), Yañez (-) Gener (4)

L’Yvette Pons Igualada 
perd per la mínima en 
l’inici de lliga

BÀSQUET / LA VEU 

El passat 12 de setembre, 
l’Ajuntament d’Iguala-
da va acollir una recep-

ció per a felicitar els equips 
del Club Bàsquet Igualada 
que van aconseguit èxits es-
portius meritoris en la passa-
da temporada. D’una banda, 
l’equip Preinfantil Femení, 
que es va proclamar campió 

de Barcelona i quart de Cata-
lunya i de l’altra, l’equip Sèni-
or Masculí C, que va assolir 
l’ascens a Tercera Catalana. 
A la trobada hi han assistit 
les dues plantilles, acompa-
nyades per familiars, tècnics 
i directius del club i, per part 
de l’Ajuntament, els han rebut 
l’alcalde, Marc Castells, la re-
gidora d’Esports, Rosa Plassa, 
i altres regidors del consistori.

L’Ajuntament felicita el 
CB Igualada pels seus 
recents èxits esportius
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MOTOR / J.M. VIDAL 

En els contraforts dels 
Alps es va disputar el 
darrer trial puntua-

ble pel campionat del món 
a l’aire lliure, concretament 
al Metzeler Offroad Park, a 
la vora de la població de Pi-
etramura di Dro. Es tracte 
d’una construcció artifici-
al amb l’objectiu de ser un 
centre de l’esport de la moto 
offroad.
I com ja és habitual el pie-
renc Toni Bou es va imposar 
a la resta de rivals per po-
sar el brillant colofó al seu 
24è títol mundial. Aquestes 
eren les paraules de Bou al 
finalitzar el trial italià: “Es-
tic molt content de la cursa 
d’avui, ja que no hem co-
mençat de la millor manera, 
però hem lluitat fins al final 
i ho hem tirat endavant fent 

Toni Bou també s’imposa 
en l’última prova de la 
temporada a l’aire lliure

una molt bona segona volta 
amb només dues penalitzaci-
ons i recuperant les sensacions 
damunt de la moto. Estic molt 
content de poder acabar la 
temporada amb una victòria. 
Ara toca gaudir d’aquest tri-
omf i del títol mundial perquè 
aviat estem pensant en el Trial 
de les Nacions que disputarem 
la setmana que ve.  Finalment 
vull donar les gràcies al doc-
tor de l’equip, Joaquim Terri-
cabras i tot el seu equip mèdic 
que m’han ajudat a recuperar 
de les meves lesions durant la 
temporada”.
Aquest proper cap de set-
mana es disputarà el Trofeu 
de les Nacions a Sokolov a la 
República Txeca. L’equip es-
tatal masculí estarà format 
per Toni Bou, Jeroni Fajardo 
i Jaime Busto. I el femení per 
Berta Abellán, Sandra Gómez 
i Neus Murcia.

MOTOR / J.M. VIDAL 

Continua la prepara-
ció de l’osonenc Nani 
Roma i l’anoienc Àlex 

Haro de Moto Club Igualada 
de cara al Dakar del proper 
gener. De l’11 al 15 d’aques-
ta setmana participen a la 
primera edició del Turkmen 
Desert Race a Turkmenistán 
situat a l’Àsia Central amb el 
Mini oficial. La parella cata-
lana de l’equip X-Raid van vi-
atjar aquest dissabte a Turk-

menistan, després de la seva 
victòria a la Baixa Hongria fa 
tot just un mes, “disposats a 
lluitar pel triomf ”, en parau-
les d’ells.
“És un país del qual sabem 
poc i una carrera amb molta 
duna i molta sorra. Una bona 
oportunitat de tornar a cór-
rer una cursa de cinc dies al 
desert”, comentaven els cata-
lans en emprendre el viatge a 
aquest país de l’Àsia Central.
La parella de Mini seguirà 
així la seva preparació de cara 

MOTOR / J.M. VIDAL 

Puntuable per la copa ca-
talana de ral.lis d’asfalt i 
per diverses categories 

de promoció i regularitat es 
va disputar el ral·li de la Llana 
amb un gran nombre de par-
ticipants de pilots i copilots 
anoiencs de Moto Club Igua-
lada i d’altres equips catalans.
Aquest ral·li vallesà consta-
va de tres trams que es feien 
dues vegades cadascun d’ells. 
A la categoria de ral·lisprint 
molt bona segona posició de 
Javi Carrillo i Oriol Cordóba 

Segon lloc de Javi Carrillo i Oriol Córdoba al ral·li de la Llana
amb Seat Ibiza. A la challenge 
Focuxtrem, excel·lent victòria 
de Fernando Eguren amb el 
copilot igualadí Carles Planell 
amb Ford Focus.
Dins també a la challenge 
Focuxtrem sisè lloc de Mi-
quel Pons i Marc Que i setens 
foren Roger Bergadà i Fran-
cesc Corsellas. Pimer lloc a 
la categoria júnior del jove 
Marcel Abad i Pere Requena 
amb Ford Focus. I pel que fa 
regularitat sport el segon lloc 
fou per Joan Miquel Sánchez i 
Dani Sagués amb Lancia Delta 
Integrale.

al proper Dakar en una pro-
va de 1.200 quilòmetres de 
recorregut. “Seran cinc eta-
pes de molta navegació, amb 
moltes dunes, on Àlex tindrà 
un treball molt intens”, deien.
Aquesta serà la tercera parti-
cipació de Nani Roma i Àlex 
Haro en un ral·li-raid des 
de l’abandó del Dakar 2018, 
després del Silk Way Ral·li 
rus, on van aconseguir una 
victòria d’etapa, i la Baixa 
Hongria, on van aconseguir 
la victòria.

Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro 
al raid del Turkmenistán
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El club igualadí es va 
estrenar aquest passat 
cap de setmana amb 

dues competicions.
Dissabte a Barcelona al Tro-
feu Gaudí on hi van partici-
par totes les nostres gimnas-
tes Base que es preparen per 
al Campionat d’Espanya.
En modalitat de conjunts ca-
tegoria Aleví, les integrants, 
Gina Castelltort, Martina 
Espinalt, Laia Sánchez, Mar 
Vázquez i Paula Salas, van fer 
exhibició prèvia preparatòria 
per a la competició de diu-

menge.
En modalitat individual, Vio-
leta Aguilera amb cèrcol cate-
goria infantil va ser tercera i 

Inici de temporada per a l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula

Maria Ibós Juvenil cèrcol en-
cara esperem resultats.
Diumenge a Torredembarra 
es va celebrar la 1a Fase de 
Copa Catalana de conjunts i 
individuals Copa-Base.
El conjunt aleví malgrat er-
rors a causa dels nervis va ser 
5è, Violeta Aguilera 18a tam-
bé agreujada pels nervis de la 
competició i Maria Ibós 21a.
Primera presa de contacte 
amb el tapís durant un cap 
de setmana intens, malgrat a 
les errades hi ha bones sensa-
cions de cara al classificatori 
per al Campionat d’Espanya 
que es durà a terme el proper 
29 de setembre a Tarragona.

PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 16 de Se-
tembre es van celebrar 
al pavelló municipal 

Can Xarau Paco Arpide de 
Cerdanyola del Vallès els 
Campionats Intercomarcals 
de patinatge artístic organit-
zats per la Federació Catalana 
de Patinatge.
El Club Patinatge Artístic 
Igualada hi va ser representat 
per les 4 patinadores que es 
van classificar abans de l’estiu.
En categoria Iniciació C, l’Ai-
na Alburquenque va realitzar 

un magnífic disc i es va clas-
sificar en segona posició, cosa 
que li permet accedir a la Final 
d’Interclubs que es realitzarà 
abans d’acabar l’any i on lluita-
rà pel títol amb les millors de 
la seva categoria.
En categoria Certificat, l’Ivet 
Bonet va aconseguir una molt 
meritòria quarta plaça, que-
dant a les portes de la final.
En categoria Iniciació C l’Ana 
Fernández va quedar vuitena, i 
en Iniciació D la Gisela Lapor-
ta va quedar novena, demos-
trant que la classificació per la 
final no va quedar gaire lluny.

Aina Alburquenque, a la 
final d’Interclubs
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PING PONG / LA VEU 

El darrer cap de setmana de 
setembre el Club Ping Pong 
Igualada iniciarà una nova 
temporada, estant enqua-
drats en el grup quart de la 
segona divisió estatal.
La composició del grup farà 
que aquesta temporada s’ha-
gin de desplaçar a l’Aragó i a 
Navarra.
El grup és el següent : CPP 
Igualada Ctai, CTT Borges, 
CTT Mollerusa, CTT Po-
ble Nou, SRC El Ciervo, CN 
Helios A, CN Helios B, Cai 
Santiago, Utebo TT, CTT 
Natación Pamplona i CTT 
Oberena.
En quant als jugadors, con-
tinuen de la temporada an-
terior en Daniel Luco, Fran-
cesc Masip, Carles Contreras 
i Bernat Luco, havent-se in-

corporat els palistes Eduard 
Señor i David Vinyals. 

Francesc Masip, campió de 
l’Open Català

Els palistes del club es van 
desplaçar a Vic per competir 
en el prestigiós Open que es 
disputa cada any en aquesta 
ciutat.
En l’Open Català varen par-
ticipar en Francesc Masip, 
que va resultar campió, eli-
minant a quarts de final al 
també jugador local Daniel 
Luco, els jugadors Bernat 
Luco i Eduard Señor, tot i 
fer unes bones partides van 
quedar eliminats a la fase de 
grups.
Destacar el gran campionat 
realitzat per Guillem Luco, 
quedant sots-campió del 
Open Aleví B.

El Club Ping Pong 
Igualada inicia una nova 
temporadaESQUAIX / LA VEU 

Gran campionat del 
Bernat Jaume a Ham-
burg, on va tenir lloc 

l’Sportwerk Open Hamburgb 
un nou torneig puntuable pel 
rànquing mundial PSA de co-
eficient 11k.
Exempt de la 1a ronda com a 
cap de sèrie, va superar el seu 
primer partit amb solvència 
davant l’anglès Lewis Doughty 
per 11-4, 11-6, 11-6.
A la ronda de quarts també 
guanyar 3-0 el seu compromís 
davant Brian Byrne de Irlanda 
per 11-5, 11-9, 12-10. Tot i el 
resultat de 3-0, l’anoienc va 
jugar tot el partit molt incò-
mode degut als mals inicis de 
set especialment en el segon i 
tercer, on sempre va anar a re-
molc i el marcador en contra.
A semis, enorme partit de 
l’igualadí, superant al seu 
company de generació i pri-
mer cap de sèrie, Edmon 
López, 59è del món després 
d’un igualadíssim 10-12, 12-
10, 11-5, 14-12. 
La  final no era fàcil, però tam-
poc va faltar tant, i és que al 
Bernat se l’hi va escapar caient 
per 9-11, 9-11, 9-11. Si be és 
cert que tots els punts decisius 
del partit van caure sempre 
cap al mateix cantó i reconei-
xent que Youseff Ibrahim va 
directe cap a ser un dels grans 
d’aquest esport, no es menys 
cert que polint algunes males 

decisions de precipitació, el 
partit podria haver acabat 
molt diferent al resultat final.

Copa d’Espanya 13 i 17 anys 
València 
Els passats dies 14 i 15 de Se-
tembre el Club K7 de València 
va acollir la Copa d’Espanya 
sots 13 i sots 17, en les cate-
gories masculina i femenina, 
amb representació dels mont-
buiencs Nacho i Montse Fajar-
do.
A la categoria sots 13 femeni-
na la Montse Fajardo, es va en-
dur el títol de Campiona, des-
prés de superar totes les seves 
rivals en la lligueta. Fajardo va 
derrotar a la murciana Ángela 
Gracia (tercera classificada fi-

Bernat Jaume perd la final d’Hamburg 
davant l’egipci Youseff Ibrahim

nal) per 3 jocs a 0, a la gallega 
Olivia Mon per 3 jocs a 0 i a 
l’andalusa Estela del Carmen 
Martín (sotscampiona final) 
per un ajustat 3 a 2.
En la categoria sots 17 mas-
culina, també molt bona del 
Nacho tercer classificat final 
guanyant als locals Juan Ce-
rezo i Ernesto Revert, abans 
de caure a les semifinals da-
vant Ortigosa per 3 a 0. Al 
partit pel tercer lloc victòria 
davant Alvaro Martín per 3 
a 0. 
Val a dir que el passat cap de 
setmana, Nacho Fajardo es 
va imposar en la 1a prova del 
circuit català de 2a a Terrassa 
desprès de derrotar en la final 
al Tarragoní Sergi Perdigon.
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TEATRE / LA VEU 

El departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da presenta aquesta tardor la 
nova programació del Teatre 
Municipal l’Ateneu, fins a set-
ze propostes de gèneres molt 
diversos i per a tots els públics.
Pel que fa a la temporada es-
table de teatre, aquesta co-
mençarà el diumenge, 14 d’oc-
tubre, a les 19h, amb Emma 
Vilarasau, Vicky Luengo i 
Imma Colomer protagonit-
zant Un tret al cap, de Pau 
Miró. Una història que parla 
de les diverses formes de cen-
sura en l’àmbit públic i privat. 
Entre el thriller periodístic, 
l’humor i la dimensió íntima 
dels personatges. El diumen-
ge, 28 d’octubre, també a les 
19h, Oriol Broggi dirigirà la 
tragèdia de Sòfocles Èdip, amb 
Julio Manrique interpretant el 
personatge d’una manera molt 
propera i dolorosament hu-
mana. Narra la història del rei 
de Tebes, que es descobreix a 
si mateix com l’assassí del seu 
pare i amant de la seva mare.
Els Pirates Teatre és una jove 
companyia que s’atreveix a 
posar al dia el Somni d’una nit 
d’estiu de Shakespeare. Aquest 
grup interpretarà l’11 de no-
vembre, a les 19h, una versió 
fresca que contagia bones vi-
bracions, ganes de joc i molt 
d’humor al somni més apas-
sionant, canalla, absurd i in-
quietant que va tenir l’autor 
anglès. El 25 de novembre, a 
les 19h i molt aprop de la festi-
vitat de Santa Cecília, es podrà 
veure Al sud del Paral·lel, que 
revisitarà les grans cançons 
de Dagoll Dagom en una co-
mèdia musical basada en la 
trajectòria de Carlos Gramaje, 
un dels actors més represen-
tatius de la història del teatre 
musical a Catalunya.
Cabareta és un cabaret com 
els d’abans, però en clau de 

dona. Un homenatge a Maria 
Aurèlia Capmany, Guillermi-
na Motta, Núria Feliu i Mary 
Sampere, però també a Ángel 
Pavlosky i a El Molino. Amb 
Maria Molins –nominada a 
millor actriu de musical als 
Premis Teatre Barcelona– i 
Bárbara Granados –finalista 
als premis Max 2018 per la 
composició musical– tancarà 
la temporada el dissabte, 1 de 
desembre, a les 21h.

Nits de concert
Fa més d’una vintena d’anys 
l’Ateneu Igualadí va iniciar la 
programació de concerts en 
què públic i músics compar-
teixen un espai molt proper i 
el converteix en un veritable 
escenari de sensacions.
En aquest marc, Músiques de 
butxaca, amb l’Ateneu Igua-
ladí, presentarà tres concerts 
de petit format. El divendres 
5 d’octubre, a les 23h, Marcel 
Lazarra –qui va ser cantant 
i guitarrista de Txarango– i 
Júlia Arrey oferiran els temes 
del disc Pedalant endins. El di-
vendres, 2 de novembre, serà 
el torn de Xarim Aresté, que 
presentarà el seu tercer disc 
en solitari, Polinèsies. I el 30 de 
novembre serà la jove compo-
sitora barcelonina Raquel Lua 
qui oferirà el seu primer disc, 
Ruegos y demás.
La novetat en aquesta ocasió 
és la presentació de dos con-
certs organitzats per El Gest, 
gestora cultural que impul-
sa activitats com el RRRREC 
Festival. Roger Mas, que en-
carna com ningú el prototip 
del cantautor que agermana 
música, poesia, autoria i in-
terpretació, a més de novetat 
i tradició, oferirà Parnàs. El 
concert tindrà lloc el dissabte, 
6 d’octubre, a les 21h. I Joan 
Colomo arribarà amb el seu 
disc L’oferta i la demanda, el 
seu sisè treball en solitari que 
desborda talent per totes ban-
des i dibuixà melodies impos-

sibles. Serà el dissabte, 17 de 
novembre, a les 21h.

Espectacles per a tota la fa-
mília
No hi mancaran tampoc els 
espectacles per tancar l’any 
del 40è aniversari de La Xarxa 
d’Igualada. La primera actua-
ció tindrà lloc el proper diu-
menge, 23 de setembre, a les 
12:15h, i serà La Dolce Vita del 
mag Lari, oferint un repertori 
de jocs de mans ambientats a 
Itàlia.
Els músics de Bremen de la 
companyia Sim Salabim és 
la divertida història de qua-
tre animals que munten una 
orquestra i la funció serà el 
diumenge, 7 d’octubre. La 
dansa hi serà present amb 
la companyia de Roberto G. 
Alonso que, amb Zaquizamí, 
fa un cant a la diversitat, la 
solidaritat i l’esperit de supe-
ració. L’actuació tindrà lloc el 
diumenge 21 d’octubre. Adéu 
Peter Pan, de Festuc Teatre, no 
és només una història de nens 
perduts, fades o pirates sinó 
un cant d’amor als avis i es 
podrà veure el diumenge 7 de 

novembre. Coincidint amb la 
festivitat de Santa Cecília, els 
més petits podran gaudir de 
poemes i música tradicional 
amb Els cistells de la caputxe-
ta, de Samfaina de Colors, un 
concert per a la tarda del diu-
menge, 18 de novembre. I,
finalment, la història de la 
primera gosseta astronauta 
Laika, de Xirriquiteula Teatre, 
tancarà la programació el diu-
menge, 2 de desembre.

Venda d’abonaments i entra-
des
Per facilitar l’anada al teatre, 
el departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament posa 
a la venda dues modalitats 
d’abonaments: l’opció d’entra-
des per a tres espectacles al 
preu de 44 euros i l’abonament 
a cinc espectacles per 55 eu-
ros. Els abonats de la tempora-
da anterior poden gestionar la 
renovació del seu abonament 
fins el 25 de setembre i la ven-
da dels nous abonaments serà 
a partir del dimecres, 26 de 
setembre. La venda d’entrades 
general començarà el diumen-
ge, 30 de setembre, a la taqui-

El Teatre Municipal l’Ateneu proposa una nova 
programació amb grans noms de la música i el teatre
Noms com Emma Vilarasau, Julio Manrique, Roger Mas, Joan Colomo i Xarim Aresté passaran entre octubre i desembre 
per l’escenari igualadí

lla del teatre i el dilluns, 1 d’oc-
tubre, al portal www.ticketea.
com.
Hi ha descomptes del 20% per 
a majors de 65 anys, jubilats, 
pensionistes, aturats i titulars 
dels carnets de família nom-
brosa o monoparental; car-
net jove, menors de 26 anys, 
carnet d’estudiant i carnet 
d’alumne del CNL Montser-
rat i voluntariat per la llengua; 
abonats del Teatre Municipal 
l’Ateneu, carnet d’Amic del 
Teatre de l’Aurora, carnet soci 
del TR3SC, carnet de soci de 
l’Ateneu Igualadí, carnet de 
soci d’Òmnium Cultural de 
l’Anoia, subscriptors de La 
Veu de l’Anoia i grups organit-
zats a partir de deu persones.
Els estudiants de batxillerat 
escènic dels IES d’Igualada 
i els estudiants de l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música, de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps i de 
l’Escola Municipal de Teatre 
La Tarima tindran un 40% de 
descompte en els espectacles 
de la programació estable, ex-
ceptuant aquells amb contrac-
tació supeditada a taquillatge.
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TEATRE / LA VEU 

El grup Xarxa Igualada 
inicia aquest quadrimes-
tre del seu 40è aniversari 

amb un espectacle ben màgic: 
Dolce Vita del Mag Lari. La fun-
ció començarà a ¼ d’1 del mig-
dia al Teatre Municipal l’Ate-
neu. La venda d’entrades serà al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí el 
diumenge des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle. Les en-
trades són a 12 € (i a 10 € per als 
socis de La Xarxa). Un espec-
tacle recomanat per a infants 
de 3 a 99 anys. Humor, màgia i 
molta diversió per gaudir-ne en 
família.

Dolce Vita 
El Mag Lari presenta un espec-
tacle de màgia amb cert aroma 
italià. Una sorprenent i origi-
nal posada en escena fruit de 
la inspiració combinada de la 
pel·lícula Dolce Vita i el hit mu-
sical de Ryan Paris. El Mag Lari 
ens delectarà amb un repertori 
de jocs de mans diferents, am-
bientats en paisatges de la bella 
Itàlia.
En aquesta ocasió el Mag Lari 
ens presenta un xou àgil i di-
vertit en què la ironia va lligada 
als tòpics italians més simpàtics. 
Música, llums i un vestuari ex-
quisit completen aquest fan-
tàstic espectacle de màgia en el 
qual, un cop més, el Mag Lari 

desborda la seva manera de fer 
màgia desenfadada i la seva ca-
rismàtica faceta de xouman.

El Mag Lari
Mag Lari (Josep Maria Lari, 
Barcelona 1973) va iniciar-se en 
la màgia professional l’any 1994, 
arran del seu debut al Llanti-
ol de Barcelona. Llicenciat en 
Filologia Catalana no dubta a 
dedicar els seus esforços a con-
solidar una nova manera de fer 
màgia en la que la presentació 
és l’element clau de l’èxit. Dos 
premis marquen la seva trajec-
tòria: l’any 1995 aconsegueix el 
primer premi nacional de mà-
gia còmica, la qual cosa el porta 
a actuar a França, Suïssa, Por-
tugal i Japó, i l’any 2002 guanya 

el premi al millor espectacle de 
sala de la Fira de Teatre de Tàr-
rega amb l’espectacle Estrelles de 
la Màgia. 
Ha protagonitzat diversos pro-
grames de màgia a TV3, An-
tena 3 i ha estat col·laborador 
durant dos anys del programa 
Buenafuente a La Sexta. Ha col-
laborat al programa “El Gran 
Gran Dictat” de TV3 presentat 
per Òscar Dalmau; ha presen-
tat “Pura Magia” de TVE, on 
també era el director de l’aca-
dèmia; col·labora en el progra-
ma “Hora punta” presentat per 
Javier Cárdenas. El Mag Lari ha 
dirigit, a més, l’espectacle “Nada 
es impossible” d’Antonio Díaz, 
el Mago Pop.

Els seus espectacles
Els espectacles que ha estre-
nat són La Màgia de Mag Lari 
& Secundina (1994), Màgic 70 
(1997), Màgiacadabra (1998), 
Increïble (2000), Estrelles de 
la Màgia (2002), Millennium 
(2004), Secrets (2007), Sonri-
sas y Magia (2009) i Splenda 
(2011), La màgia del mag Lari 
(2013), Ozom (2015), Lari Pop-
pins (2016), Dolce Vita (2017). 
Amb el seu espectacle 25 il·lusi-
ons acaba de guanyar el premi al 
millor espectacle de màgia dels 
premis Teatre Barcelona 2018. 

Llibres i premis
Amb Pagès Editors ha publicat 

Xarxa Igualada porta la “Dolce vita” 
del Mag Lari a l’Ateneu

El passat diumenge dia 8 de se-
tembre i dins els actes de la Fes-
ta Major es va celebrar el sorteig 
de dates del concurs de teatre 
de Piera que aquest any celebra 
els  42 anys d’història.  Nou han 
estat les companyies selecciona-
des per prendre part en aquest 
concurs i aquest any també 
hi ha representació comarcal: 
l’Agrupació Teatral de Calaf. 
Les dates, les obres, i les compa-
nyies d’enguany són:
- Dissabte 6 d’octubre: En Porta-
da / Farga’m Teatre de Terrassa
- Dissabte 13 d’octubre:  Qui té 
por de Virginia Wolf / Qollu-
naka Teatre de Terrassa 
- Dissabte 20 d’octubre: Nadals 
a Cal Cupielo / Teiatre de Teià
- Dissabte 27 d’octubre: Ruste-
gues / Pierrot Teatre de Cente-
lles
- Dissabte  3 de novembre: Un 
aire de Família / Agrupació Te-
atral de Calaf 
- Dissabte 10 de novembre: Fe-
derico García Lorca, Calor Alma 
y Pasión/ Illets grup escènic 
d’Abrera
- Dissabte 17 de novembre: 
Adefesi /  Kòmix Grup de Teatre 
de la Garriga
- Dissabte 24 de novembre: 
Amb els pixats al ventre / Grup 
de Teatre Paranys  de Sant Joan 
de Vilatorrada 
- Dissabte1 de desembre: Barce-
lona / Grup de teatre , El centre 
de Gracia de Barcelona.

Sorteig de dates del 
42 Concurs de 
Teatre de Piera 

Els Secrets del Mag Lari, que ja 
va per la quarta edició i La Mà-
gia de Michael Jackson. A més 
a més, Enric Lucena ha fet un 
llibre editat també per Pagès 
Editors que es diu Mag Lari, La 
Màgia de fer Màgia on es recu-
llen les millors fotografies de 
l’espectacle Splenda. 
El Mag Lari ha estat guardonat 
amb  nombrosos premis: Pri-
mer Premi Nacional de Màgia 
Còmica, Valladolid 1995; Premi 
Millor Espectacle Xarxa Palau 
Solità i Plegamans 2002 (Increï-
ble), 2005 (Mil·lennium) i 2011 
(Somriures i Màgia); Premi al 
Millor Espectacle de la Fira de 
Teatre de Tàrrega 2002 (Estre-
lles de la Màgia); Premi Funda-
ció Agustí Asensio 2002; Segon 
Premi al Millor Espectacle de la 
Fira de Teatre de Tàrrega 2004 
(Millennium); Segon Premi 
al Millor Espectacle de la Fira 
de Teatre de Tàrrega 2007 (Se-
crets); Premi al millor especta-
cle Mostra de Teatre d’Igualada 
2007 (Secrets); Premi ARC a les 
arts escèniques 2009 (Secrets); 
Premi Butaca a l’espectacle Se-
crets 2009; Premi Continuarà 
de TVE 2010; Premi Club de 
Mágia Valéncia 2011; Premi 
Butaca a l’espectacle Splenda 
2012. 
Ha redescobert la manera de fer 
màgia i ha convertit el seu per-
sonatge en el nou exponent de 
la màgia actual. 

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

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

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

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

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

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

Adwards l'any 2010.
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TEATRE / LA VEU 

La companyia anoienca 
Teatre Nu, ha presentat 
aquest dimarts el seu 

projecte cultural que té com a 
objectiu acostar el teatre a la 
població de la comarca des de 
La Casa del Teatre Nu, el seu 
espai de treball ubicat a Sant 
Martí de Tous. Un espai que 
va obrir la seves portes fa tres 
anys i que des de llavors ha 
vetllat per què el teatre formi 
part de la vida quotidiana de 
la gent.
L’espai acull les creacions i 
coproduccions de la compa-
nyia, un programa de visites 
escolars per acostar l’ofici 
als alumnes del nostre país i 
l’escola de teatre de La Casa. 
També acull un cicle de pro-
gramacions d’espectacles i 
residències per a creadors 
que vulguin fer créixer els 
seus projectes.
Fruit d’aquestes residències, 

neix el seu últim espectacle 
La lleugeresa i altres cançons, 
un espectacle escrit per Víc-
tor Borràs (director de Teatre 
Nu) i Ivan Benet (actor i di-
rector) amb Aida Oset (actriu 
i cantant) que estrenaran a la 
pròxima edició del Festival 
Temporada Alta i prèviament 
podrà veure’s aquest dissab-
te 22 a les 20h a La Casa del 
Teatre Nu i a la Sala Beckett 
de Barcelona la primavera de 
l’any que ve. Un espectacle 
que mostra la lleugeresa que 
contamina el nostre imagina-
ri col·lectiu i individual. Un 
homenatge a les infermeres i 
un conte cantat per mostrar 
l’impuls que ens empeny a 
trencar lligams, a abando-
nar-nos a la provisionalitat, 
l’evanescència, la frivolitat i la 
virtualitat.

Les visites escolars a La Casa
La Casa del Teatre Nu ofereix 
a les escoles del nostre país la 

La Casa del Teatre Nu presenta el seu projecte 
d’acostar el teatre i la cultura al públic de l’Anoia

possibilitat de viure una jor-
nada per conèixer com treba-
lla una companyia de teatre 
i quins són els secrets i les 
feines que hi ha darrere de tot 
procés creatiu. Un experièn-
cia única que permet viure el 
teatre amb molta proximitat 
amb activitats molts diverses 
que van des de veure una obra 
de teatre a la petita sala de La 
Casa fins a diversos tallers on 
es treballen diferents aspectes 
del teatre i el seu procés cre-
atiu adaptats a tots els nivells 
educatius.

Escola de teatre de La Casa
El fet de disposar d’un espai 
propi com La Casa ha per-
mès als membres de Teatre 
Nu apostar per fer del seu 
espai un punt de trobada i 
creixement de públic crític i 
sensible i així crear una xar-
xa de persones que viuen el 
teatre de ben a prop. D’aquí 
neix l’Escola de teatre de La 
Casa, un espai amb gairebé 
una cinquantena d’alumnes 
en un municipi de poc més 
de mil habitants. A part de les 

La Casa del Teatre Nu presenta el seu projecte cultural, la nova programació d’aquest trimestre i el nou espectacle 
“La lleugeresa i altres cançons”

classes que s’hi realitzen, els 
alumnes de l’escola partici-
pen activament en la difusió 
de les activitats que es fan a 
La Casa, una excel·lent ma-
nera d’ajudar a portar públic, 
ja que qui millor pot fer-ho 
és qui visqui i formi part del 
mateix col·lectiu.

Programació d’espectacles
Amb l’objectiu d’apropar la 
cultura a la resta de la comar-
ca, la Casa del Teatre Nu tam-
bé té un cicle de programaci-
ons mensuals on l’experiència 
de veure un espectacle a tocar 
dels actors és molt especial i 
permet viure’l d’una manera 
molt més intensa. Una ex-
periència de proximitat que 
asseguren que tant el públic 
com els creadors valoren po-
sitivament.
Per aquests pròxims mesos, 
La Casa del Teatre Nu té pre-
parada una programació va-
riada que es farà un cop al 
mes els dissabte al vespre en 
el seu petit teatre i que ja us 
podem avançar:
- Dissabte 22 de setembre a 

les 20h: La lleugeresa i altres 
cançons, d’Ivan Benet i Víctor 
Borràs amb Aida Oset.
- Dissabte 20 d’octubre a les 
20h: Un pedacito de mi, de 
Neus Sanz
- Dissabte, 3 de novembre: 
Mrs. Brownie, de Teatre Nu 
amb Laura Guiteras i Abel 
Boquera
- Dissabte 1 de desembre a les 
20h: Sobre els danys del tabac 
i les ostres D’Anton Txèkhov 
amb Xavier Graset
A part d’aquestes dates, el di-
lluns 15 d’octubre La Casa del 
Teatre Nu celebrarà els seus 
tres primers anys d’activi-
tat amb un acte especial que 
comptarà amb la presència 
de Ramón Simó i Joan Alave-
dra amb el seu espectacle No 
more Shakespeare.
L’acte de presentació ha fina-
litzat amb l’actuació musical 
d’un dels temes de La lleu-
geresa i altres cançons que 
ha interpretat magistralment 
l’actriu Aida Oset, un tastet 
del nou espectacle que prepa-
ra la companyia per aquesta 
temporada.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

Aquest diumenge, 23 
de setembre, a les 
12h, el Museu de la 

Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia convida a fer una font 
de manera casolana: una font 
d’Heró. Aquest invent s’atri-
bueix al físic i matemàtic grec 
Heró d’Alexandria que, al se-
gle I dC, va idear un senzill 
brollador continu d’aigua a 
partir de la pressió de l’aire.
La millor manera d’entendre 
el seu funcionament és cons-
truir-la i, per això, amb la 
col·laboració d’Inquiet, s’en-
senyarà als assistents a fer-ne 
una amb materials reciclats 
i de proximitat. Aquest i al-
tres experiments antics, on es 
combinen aigua i aire, són 
precisament la base d’invents 
i màquines diversos, enginys 
hidràulics que es poden veure 
a l’espai L’Home i l’Aigua del 
Museu i que, aquest diumen-
ge, també es podran conèixer 
de prop i experimentar.
L’activitat es dirigeix a famílies 
amb infants a partir de 8 anys, 
l’admissió és gratuïta i l’afora-

ment limitat.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al Mu-
seu! Diumenges familiars al 
Museu de la Pell reuneix deu 
propostes mensuals molt va-
riades, que van des de tallers 
diversos a contacontes, visites 
o activitats lúdiques. L’objec-
tiu és posar en valor l’experi-
ència de crear i d’aprendre 
gaudint en família, al voltant 
de les exposicions temporals i 

Creactiva’t al Museu! proposa un taller 
per aprendre a fer una font d’Heró

les col·leccions del Museu, la 
història i l’expressió de la cul-
tura local.
Aquesta és una iniciativa del 
Museu de la Pell i del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps, els Moixigan-
guers d’Igualada, Ingravita, el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.

CULTURA / LA VEU 

Federico Mayor Zara-
goza (1934), Director 
General de la UNES-

CO durant dotze anys, va 
obrir del 25è Curs de l’AU-
GA. Aquesta vegada -excep-
cionalment en dimecres-, 
Mayor Zaragoza omplí l’Ate-
neu d’un públic expectant 
amb la seva visita i que en 
sortir molt complagut.
Un verb fàcil, distret, entene-
dor i ple de referències per-
sonals amb els principals lí-
ders del món acompanyaven 

la seva argumentació espe-
rançada sobre l’evolució de la 
humanitat. I amb una clara 
premissa: el món el salvaran 
les dones. La força creixent 
de la dona i la seva capacitat 
de diàleg i de buscar soluci-
ons.
No va amagar l’enorme pro-
blema ecològic que pot venir 
si no s’actua aviat i decidida-
ment sobre la placa de gel del 
Pol Nord, i tampoc va evitar 
el fenomen de les migracions 
i les seves conseqüències.
L’Alcade d’Igualada li agraí la 
seva vinguda a la ciutat.

Frederico Mayor Zaragoza 
va inaugurar l’AUGA

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica va 
tornar aquest dissabte 
passat a Igualada amb 

la temàtica de poesia de la in-
fància a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada. Van participar di-
ferents poetes, rapsodes, mú-
sics i alguns infants. Vam tenir 
el plaer d’escoltar a Montse 
Peciller de Malgrat de Mar, 
Maria Rosa Closa de Vilano-
va del Camí, Carme Freixes 

d’Igualada, Eusebia Fànega, 
Narcís Viarnès, Marc Freixas 
i els músics Marco Rubiol i 
Llorenç Tosal, i amb la parti-
cipació d’alguns infants com 
Biel Freixas que va llegir po-
esia infantil de  Miquel Martí 
i Pol. Va ser una tarda molt 
acollidora.
Moltes gràcies a tothom per 
venir i pel suport de l’Espai 
Cívic Centre, Cultura Iguala-
da i la mateixa entitat.

La pròxima “Galàxia Poètica” 
tindrà lloc el dissabte 20 d’oc-
tubre amb poesia de temàtica 
de la TARDOR, també a les 18 
h a l’Espai Cívic Centre, c/ Tri-
nitat,12 d’Igualada. Us recor-
dem que cada poeta pot anar 
acompanyat/da d’un altre art 
(música, pintura, dansa…).
- Per a més informació: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com o telf. 636 919 373, places 
limitades.

La Galàxia Poètica va parlar 
de la infància

Concert d’estiu a Paper 
de Música amb el 
Quartet Altimira
MÚSICA / LA VEU 

Sota el títol “La festa vie-
nesa”, demà dissabte a les 
7 de la tarda com és habi-

tual, el Quartet Altimira oferirà 
el Concert d’estiu a la sala cape-
lladina Paper de Música.
El quartet Altimira està format 
per Luis Peña, violí; Maria Flo-
rea, violí; David Andújar, viola 
i Mariona Tuset, violoncel i van 

ser finalistes al 27è Concurs In-
ternacional Paper de Música. 
Va ser fundat el 2012 a iniciati-
va dels seus quatre components 
a partir de les ganes de treballar 
i gaudir del principal repertori 
que s’ha escrit per a quartet de 
corda i l’interès d’oferir concerts 
arreu del territori. 
Interpretaran obres de Haydn, 
Mozart, Vanhal i Von Ditters-
dorf.



Centenari alcantareny (i 2)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La certesa d’aquest centenari fou 
confirmat pels assistents a una 
vetllada poètica al local de la 

Unión Cultural Extremeña, de Vila-
nova del Camí.
Els avis, que foren els primers en ar-
ribar a Igualada, forjaren aquí la seva 
nissaga catalana. Van tenir dos fills
La Mercè, que va casar-se en 1941, 
amb Joan Quintana Cuadras, de Sant 
Martí de Tous, i foren pares d’un nen, 
el Josep. La Mercè Miranda Salgado 
va treballar a Teixits Ortínez.
L’altre fill, l’Antoni, es casà amb la Mª 
Misericòrdia Pallarès, de Reus. Van 

tenir l’Antoni i la Montserrat. L’Anto-
ni Miranda Salgado treballà a cal Prat 
Torras, de teixidor. A les tardes feia 
de manyà al taller de Fidel Noguera. 
Els caps de setmana feia de barber a 
cal Gonzàlez, que era on hi ha la plaça 
de Pius XII. Treballà, també, a les fà-
briques Teixits Rojas i Minvats.
Els germans dels pioners, Gregorio 
Miranda i l’Eufèmia Salgado, van ve-
nir, al 1947, Francisco Salgado. Anys 
després, el Bernardo Miranda i al 
1939, el Leoncio Miranda.
Foto: Pont romà d’Alcàntara. 
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada prepara per 
al dijous 18 d’octubre 

un viatge a Mollerussa, El So-
leràs i les Borges Blanques.
La sortida d’Igualada serà a 
2/4 de 9 del matí de la place-
ta del Rei (a ¾ de 9 de davant 
de la Sagrada Família), en 
direcció a Mollerussa. Visita 
guiada al Museu de Vestits de 
Paper, on hi ha exposats una 
vuitantena de vestits dels més 
variats estils, procedents dels 
concursos anuals que se cele-
bren a Mollerussa, on la igua-
ladina Lluïsa Felip obtingué 
diversos premis.
Continuació del viatge en 
direcció a la comarca de les 
Garrigues, vers el municipi 
d’El Soleràs, on es farà una 
visita guiada a la Cooperati-
va (obra de l’arquitecte Cèsar 

Martinell), i on tothom re-
brà l’obsequi d’una ampolleta 
d’oli. Visita a l’església par-
roquial de l’Assumpta, d’estil 
neoclàssic i tot seguit a l’es-
planada de les ermites, aperi-
tiu, gentilesa de l’Ajuntament 
d’El Soleràs.
A les 2 de la tarda, dinar al 
Restaurant La Garbinada de 
Granyena. 
En acabar, sortida en direcció 
a les Borges Blanques. Visita 
discrecional: Plaça Porticada 
de la Constitució; Parc d’es-
cultures del passeig del Ter-
ral, Parc de la Font Vella, llacs 
i ermita dels Dolors; Parc te-
màtic de l’oli; etc.
A 2/4 de 8 de la tarda, retorn 
a Igualada.
Els interessats en assistir-hi 
poden confirmar la seva ins-
cripció a la secretària de la 
Coral: Concepció Cuadras, 
telèfon 636741530.

Propera excursió de la Coral 
de Santa Maria a Mollerussa 
i a les Garrigues

La Pintura com a hobby, a la Sala 
Municipal d’Exposicions

EXPOSICIONS / LA VEU 

Un any més, i ja en són 42, la 
Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada acull la mostra de 
la Pintura com a hobby on es 
poden veure els treballs rea-

litzats per igualadins que no 
són professionals de la pintura 
sinó que la practiquen per pur 
plaer, per entreteniment. Tex-
tura, forma, color. Els pintors 
de la pintura com a hobby es 
valen d’aquests tres elements 

per realitzar els seus treballs, 
que fan de l’art una manera 
d’expressar les seves obres. 
La mostra es podrà visitar fins 
el 30 de setembre en les hora-
ris habituals de la sala d’expo-
sicions.

Dimarts, nou Audiciona’t a Capellades
MÚSICA / LA VEU 

Dimarts tornen les trobades 
musicals Audiciona’t que or-
ganitza l’Escola de Música de 
Capellades, una activitat per 
gaudir de la música en di-

recte amb comentaris de les 
obres, dels estils i dels autors 
que s’interpreten.
En aquesta ocasió es comp-
tarà amb la presència de Ber-
nat Prat Sabater  (violí)  que 
interpretarà la partita núm. 2  

de J.S.Bach per a violí sol.
L’acte tindrà lloc a la sala 
d’actes de l’Escola de Música 
a les 9 del vespre i a l’acabar, 
com és habitual, s’oferirà un 
petit refrigeri. L’entrada és 
gratuïta.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Arqueologia d’un clixé. Memòria visual i emocional 
d’Igualada”, un veritable tresor inadvertible

El Punt dels lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada, aquests dies, des del 6 de setem-
bre fins al 19 d´octubre, presenta una magni-

fica mostra del Premi IgualArt 2014, de les artistes: 
Marilú Martínez-Ruiz, Maria Santfores Salla Solà, 
amb la col·laboració de Roger Ribera Bonastre, del 
grup ENZILA Gràfica experimental. 
L’exposició recull una interessant i sorprenent pro-
posta gràfica: una sèrie de gravats (en positiu i ne-
gatiu) que han estat generats a partir de set plaques 
de clixés antigues. En aquestes realitzacions hi són 
fàcilment identificables alguns racons i motius te-
màtics –en tant que emblemàtics- relacionats amb 
la ciutat d’Igualada en què aquests artistes hi han 
pres part des d’un comesa de proves, intervencions 
i definitives reproduccions mitjançant l’ús d’unes 
laborioses i precises tècniques de gravat a la manera 
més tradicional, però rescatant magistralment una 
estètica molt singular i personal, gràcies a l’art del 

Fotogravat tipogràfic, amb reimpressió en 
sistema calcogràfic. Totes les obres presen-
ten de manera detallada i amb anotacions 
tot el procediment creatiu i artístic elabo-
rat; àdhuc els diferents objectes i estris dels 
quals se serveix aquest tractament de gra-
vat tradicional i de plaques. Així, l’edifici de 
l’Ajuntament, l’antic Mercat de “La Pajare-
ra” (plaça de l’Ajuntament), o be el logotip 
o símbol de l’antiga Fàbrica de Cal Boyer, 
entre d’altres, constitueixen una excel·lent 
manifestació d’aquesta tècnica tan típica-
ment artesana. Als nostres dies, endemés 
de ser exposades, aquestes obres impreses  
artesanalment conformen, unes, una pro-
ducció de llibres d’artista i, les altres,  unes 
còpies destinades al fons artístic del Museu 
de la Pell.
Aquest projecte “Arqueologia d’un Cli-

xé. Memòria visual i emocional d´Igualada”, de les esmentades 
artistes, va ser mereixedor del Premi Igual’ART en tant que el 
millor iniciativa d’arts visuals del 2014; justificat per firmes cer-
tificades de  l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, de l’entitat 
disseny=igualada i de l’Institut Municipal de Cultura; en una 
recepció a l’Ajuntament d’Igualada, protagonitzada  pel  primer 
tinent d’alcalde i regidor de Promoció Cultural, Josep Miserac-
hs, en què aquests artistes es beneficiarien d’aquest suport eco-
nòmic per a fer efectiu un treball relacionat amb la recuperació 
de la memòria històrica i industrial igualadina, una feina que 
culminaria amb una exposició a la primavera del 2015.

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

ARQUEOLOGIA D´UN 
CLIXÉ. MEMÒRIA 
VISUAL I EMOCIONAL 
D´IGUALADA (PREMI 
IGUALART 2014)

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

PACKAGING MADE IN 
ANOIA
El sector del packaging ocupa cente-
nars de treballadors a l’Anoia i fac-
tura molts milions d’euros cada any. 
Aquí es fabriquen fundes, estoigs, i 
embolcalls de paper i cartró per a tot 
tipus de productes.
Del 12 de setembre al 14 d’octubre a 

l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

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

ENTUSIASME. EL REPTE 
I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA
Aquesta exposició és un projecte 
que aborda la contemporaneïtat des 
d’una perspectiva optimista, persis-

tent i apassionada.
Del 14 de setembre al 4 de novem-
bre a la sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell.

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

EXPOSICIONS
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DILLUNS 24

CONFERÈNCIA
Igualada 

Marta Palacin. “Bruixes. Mite i realitat”
Des de la seva saviesa fins a la seva dis-
sidència passant per la seva condició de 
dona fan de la bruixa un subjecte polièdric 
víctima de la necessitat d’expiació de la so-
cietat. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Como transformar 
tu vida”, de Gueshe Kelsang Gyatso
Si practiquem les instruccions que es pre-
senten en aquest llibre, podem transfor-
mar la nostra vida, d’un estat de patiment 
a un de felicitat pura.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER
Capellades 

Taller a càrrec de Jordi Bosch.
En aquesta ocasió es tracta d’un Taller 
d’animació gràfica, dirigit a nois i noies 
d’entre 12 i 14 anys.
Dilluns a les 5 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMARTS 25

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

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

CONFERÈNCIA
Igualada 

Dificultats per aprendre i fracàs escolar
Tot i que l’infant tingui un nivell normal 
d’intel·ligència, i una escolarització ade-
quada, ens hem de començar a preocupar 
si aquest no avança en algun dels aprenen-
tatges de la manera desitjada. a càrrec de 
Montse Martí Muñoz, llicenciada en Psi-
cologia  .
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIVENDRES 21 

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Montedidio”, d’Erri de Luca.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del nucli antic.

POESIA
Capellades 

Trobada poètica. Reprenem el curs amb 
una nova trobada de Poesia sobre la tar-
dor.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al cafè de 
la Lliga.

DISSABTE 22

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

“Dustrats! Or the adventures of Sir Muffin 
Muffinsson”, by Adrià Regordosa
Veniu a escoltar aquest conte ple de fanta-
sia, creat per un dibuixant igualadí..
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

PIERA, MÚSICA I PATRIMONI
Piera 

Presentació del MIP’18 i recital de bel can-
to ‘Jardí d’arpegis i cants’.
Dissabte a les 8 del vespre a Cal Jana.

MÚSICA
Capellades 

Concert d’Estiu, La Festa Vienesa a càrrec 
del Quartet Altimira , finalistes del 27è 
Concurs Paper de Música. Interpretaran 
obres de Haydn, Mozart, Wanhal...
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

TEATRE
St. Martí de Tous 

Presentació del darrer espectacle produït 
per Teatre Nu, “La  Lleugera i altres can-
çons” d’Ivan Benet i Víctor Borràs amb 
Aida Oset.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

MÚSICA
El Bruc 

Reflections. Concerts de saxos
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas.

TEATRE
Calaf 

Taller de maquillatge de fantasia
Dissabte a les 5 de la tarda al Casal

DIUMENGE 23  

TALLER
Igualada 

“Quina calor! Fem una font d’Heró”. Us 
convidem a experimentar diferents en-
ginys hidràulics i a recrear aquesta font 
amb materials reciclats i de proximitat
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

MÀGIA
Igualada 

“Dolce Vita” amb Mag Lari
Un repertori de jocs de mans diferents, 
ambientats en paisatges de la bella Itàlia. 
El Mag Lari ens presenta un xou àgil i di-
vertit. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PLAY-BACK
Igualada 

Festa del grup de playback Il·lusió
Després d’unes caloroses vacances arriba 
la tardor, que ens dona una empenta mu-
sical. El grup Il·lusió ens oferirà un animat 
espectacle amb una varietat de cançon
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PIERA, MÚSICA I PATRIMONI
Piera 

Polifonia a capella sota les voltes romàni-
ques. Cor Voxalba.
Diumenge a 3/4 de 12 del matí a l’església 
de Santa Maria.
Concert a quatre cordes
Adriana Alcaide violí barroc.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la cape-
lla de Sant Sebastià.
Cançons íntimes al peu del Castell Cantar 
p’ra lua
Névoa veu
Vicenç Solsona guitarra.
Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça del 
Tricentenari.

TALLER
Calaf 

“Dolça Illa”, teatre musical amb els calafins 
Mel.lina Illa i Angle Illa
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

BIBLIOLAB
Capellades 

Bibliolab és una proposta de taller experi-
mental que es fa des de les biblioteques.
Has dibuixat mai sense llapis? I sense pa-
per? Sabies que en l’espai també es pot di-
buixar? .
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca  
el Safareig.

AUDICIONA’T
Capellades 

Trobades musicals escoltant música en 
directe amb comentaris de les obres, dels 
estils i dels autors. En aquesta ocasió Ber-
nat Prat Sabater (violí) ens interpretarà la 
partita nº 2 de J.S.Bach per a violí sol?
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’actes 
de l’Escola de Música.

DIMECRES 26 

DIJOUS 27

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics.. 
Vols saber com descarregar llibres?
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Guia d’alimentació saludable a l’etapa es-
colar Guia d’alimentació en la primera in-
fància (0 a 3 anys) 
Presentació d’aquestes guies editades per 
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya,
Dijous a les 4 i a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

CINEFÒRUM
Sta Margarida de Montbui 

Cine-fòrum d’inici de la Setmana de la 
Gent Gran. Projecció de la pel·lícula “Vuel-
ta a casa de mi madre”. A la Sala Petita. 
En finalitzar la projecció, es farà tertúlia 
sobre el seu contingut.
Dijous a 2/4 de 4 de la tarda a Mont-Àgora.

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

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

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





Mr Bean se les sap totes
Estrena •  Johnny English: de nuevo en acción

RAMON ROBERT / 

L ’actor anglès Rowan Atkinson 
va començar a ser conegut a 
mitjan anys 80, quan va partici-

par en la sèrie L’escurçó negre, i encara 
el va conèixer més gent quan Mr. Bean 
seria programada en les televisions de 
mig món. Bean, com ja se sap, es va ca-
racteritzar per la malaptesa i la inno-
cència amb què es ficava de peus a la 
galleda en situacions complicades, de 
les que habitualment se’n sortia amb 
més egocentrisme que enginy. Alguns 
dels caràcters d’aquell nen tossut, mal-
destre i egoista varen reaparèixer en el 
tercer personatge important en la car-
rera professional d’Atkinson: Johnny 
English. Aquest va fer el seu debut en 
una comèdia de 2003, Johnny English, 
a la que va seguir Johnny English re-
turns (2011). I ara ens arriba un tercer 
lliurament, Johnny English: De nuevo 

en acción.
Més proper al desastrós Inspector 
Clouseau que al carallot Mr.Bean, el 
personatge Johnny English persisteix 
en la seva línia d’humor habitual, on 
destaca el caràcter paròdic i les seves 
habilitats per la mímica. Ara, i fent 
broma sobre moltes de les pel.lícules 
de James Bond, Johnny English es con-
verteix en l’única esperança del servei 
secret britànic, víctima d’un ciberatac. 
Per tal de trobar al hacker intrusiu,  
haurà d’esforçar-se per superar els rep-
tes tecnològics de l’era moderna.
Per acabar, i en relació al cinema de 
l’agent 007, apuntem dues curiositats. 
A la pel.lícula hi té paper rellevant 
Olga Kurylenko, noia Bond al 2008. 
La segona, és que el propi Atkinson va 
tenir paper secundari a Nunca digas 
nunca jamás (1998), un altre títol de la 
nissaga Bond. 

matrícula oberta 
curs 2018 - 2019

Preparació
 Exàmens Cambridge
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Bon cinema francès
Estrena •  Sácame de dudas

RAMON ROBERT / 

P rojectada per primer cop en el 
Festival de Cannes 2017, Sá-
came de dudas es guanyaria 

ràpidament les simpaties del públic 
francès. Realitzada en clau de comè-
dia sentimental  per Carine Tardieu, 
la pel·lícula centra la seva acció en un 
home de 45 anys, Erwan, el qual des-
cobreix que el vell llop de mar que el va 
criar no és el seu pare. Després de fer 
una recerca, es troba amb el seu veri-
table progenitor, un home octogenari, 
i cau sota el seu encant. També queda 
encantat amb la impetuosa Anna. Ella 
el pretén, però Erwan la defuig, ja que 
pensa que podria ser germana seva.
Aquesta és una comèdia plena de savi-
esa, tendresa i humanitat. La realitza-
dora francesa no carrega les parts dra-
màtiques ni pretén el gag ni la riallada, 
però ofereix un relat elegant i ben 
compensat en el que afloren les emo-
cions i els somriures. Hi col·laboren 
de forma determinant els actors, cons-
truint uns personatges simpàtics i en 

aparença lleugers, però absolutament 
entendridors i versemblants. No és 
una altra ordinària i entretinguda co-
mèdia francesa com tantes altres que 
em vist en els darrers anys. En aquest 
cas, s’assoleix el nivell de notable.

El racó del Cineclub •  Caras y lugares

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 27 de setembre, el 
Cineclub presenta, a l’Ateneu 
Cinema, la producció francesa 

del 2017 Caras y lugares, dirigida per 
Agnès Varda i Jean René, a les 20 h en 
versió doblada i a les 22 h en versió 
original amb subtítols.
Agnès Varda és famosa per films de 
ficció com Cleo de 5 a 7 o Sans toit ni 
loi, però el cert és que el gruix de la 
seva filmografia pertany al gènere do-
cumental. Aquí, la veterana directora 
s’ajunta amb el jove artista Jean René, 

conegut a Instagram per les seves ini-
cials JR, per emprendre un viatge pels 
pobles de França on fotografiaran la 
gent que troben i decoraran amb les 
seves imatges, convenientment am-
pliades, els murs i els espais dels in-
drets que visiten.
Malgrat la diferència d’edat, els dos 
artistes s’avenen i s’admiren, i també 
es fan amics de la gent que van tro-
bant. Caras y lugares relata una ex-
periència entranyable i única, a més 
d’explorar el procés de creació. És, tal 
vegada, el documental de l’any

Imatges



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) 

JOHNNY ENGLISH. DE NUEVO EN 
ACCION 
Dv: 18:30/20:30
Ds: 17:30/19:30/22:00
Dg: 17:30/19:30
Dll: 17:30/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 18:00 (VOSE)

Cineclub
CARAS Y LUGARES
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

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

2/ TODOS LO SABEN 
Dv Dll a Dj: 16:50/19:20/21:55 
Ds i Dg: 16:45/19:20/21:55
2/ TEEN TITANS GO 
Dg: 13:00/15:00

3/ LOS INCREIBLES 2  
Dv: 19:00/21:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 13:30/16:30/19:00
Dll Dc i Dj: 19:00
3/ LOS INCREIBLES 2 (VOSE)  
Dm: 19:00
3/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA  
Dg a Dj: 21:30

4/ PREDATOR
Dv Dll Dc i Dj: 17:55/20:05/22:20
Ds: 15:40/17:55/20:05/22:20
Dg: 12:00/15:40/17:55/20:05/22:20
4/ PREDATOR (VOSE)
Dm: 17:55

5/ LA MONJA
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/20:30/22:35
Ds: 15:55/18:30/20:30/22:35
Dg: 12:45/15:55/18:30/20:30/22:35
Dm: 18:3’/20:30
5/ LA MONJA
Dm: 22:35

6/ YUCATAN
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:30
6/ MAMMA MIA. UNA Y OTRA VEZ
Dg: 13:15

7/ ALPHA
Dv a Dll Dc i Dj: 18:15/20:15
Dm: 18:15
7/ALPHA  (VOSE)
Dm: 20:15
7/HOTEL TRANSILVANIA 3
Ds: 16:15
Dg: 12:10/14:00/16:15
7/MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dv a Dj: 22:15

8/ CAMPEONES
Dv Dll a Dj: 18:15
8/ MEGALODON
Dv a Dj: 20:35/22:45
8/ LOS FUTBOLISIMOS
Ds: 15:45
Dg: 12:40/15:45
8/ I LOVE DOGS
Ds i Dg: 18:05

SALA AUDITORI

PREDATOR
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30
LA MONJA
Dv: 20:45
Ds i Dg:18:45/20:45

SALA PETITA

TEEN TITANS GO
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30
EL OCEANO ENTRE NOSOTROS
Dv.: 20:30
Ds i Dg.: 18:30/20:30

NOS VEMOS ALLA ARRIBA 
Dg: 18:00
SACAME DE DUDAS  
Dg: 19:50

matrícula oberta 
curs 2018 - 2019

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

UN OCEANO ENTRE NOSOTROS
Regne Unit. Drama i aventures. De James Marsh. Amb Co-
lin Firth, Rachel Weisz.
Biopic sobre Donald Crowhurst, navegant aficionat, que va 
decidir participar el 1968 a la Golden Globe Race, una com-
petició que consistia en circumnavegar al voltant del món 
sense parades, per obtenir un suculent premi i sanejar les 
seves finances. Però les coses no li van anar bé i va optar per 
enganyar els organitzador.

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

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

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

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

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

   CARAS Y LUGARES
França. Documental. D´Agnès Varda
Col·laboració entre la veterana directora Agnès Varda i l’ar-
tista gràfic urbà i fotògraf JR (Jean René), un jove francès 
conegut per les seves impactants obres visuals que con-
sisteixen en enormes intervencions gràfiques en carrers i 
teulades de diverses ciutats de tot el món. Premi al millor 
documental en el festival de Toronto i del Cercle de crítics 
de Nova York.



56  |  GASTRONOMIA Divendres, 21 de setembre de 2018

RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

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

Ingredients 
(per a 8 persones)

·Formatge crema 400 g
·Iogurt grec 150 g
·Ou 2
·Maizena 50 g
· Essència de vainilla 5 ml
·Sal un bon pessic
·Aranja vermella 1
·Codonyat (artesà si és possi-
ble) 200 g
·Aigua (aprox.) 40 ml
·Sucre 60 g

Elaboració
Preescalfar el forn a 180 º C 
i greixar un motlle de 20 cm 
de diàmetre, preferiblement 
amb el fons desmuntable. 
Disposar el sucre en a reci-
pient i ratllar sobre la pell 
de l’aranja, prèviament ben 
rentat. Rebregar amb els dits 
perquè s’alliberin les aromes.

Afegir els ous i batre amb va-
retes a velocitat baixa fins que 
el sucre es dissolgui gairebé 
del tot. Incorporar el format-
ge d’untar, el iogurt grec (es-
corrent el sèrum), la vainilla i 
la sal. Batre tot fins a formar 

Pastís de 
formatge amb 
codonyat i aranja

una crema homogènia. Tami-
sar sobre la maizena i batre 
suaument fins incorporar-la.

Abocar en el motlle prepa-
rat, donant-li uns copets per 
igualar la superfície i que sur-
tin les bombolles més grans. 
Enfornar sobre una reixeta 
durant uns 30 minuts, bai-
xant la temperatura a 170 º C 
passats els primers 10 minuts. 
Girar a meitat de cocció per-
què es dauri per igual.

Esperar una mica fora del 
forn abans de treure del mot-
llo i deixar refredar completa-
ment. Mentrestant, preparar 
la cobertura de codony. Tros-
sejar el dolç i col·locar-ho en 
un cassó amb 2 cullerades de 
suc d’aranja. Escalfar i coure 
suaument, picant amb una 
cullera, fins a tenir una crema 
espessa. Afegir una mica d’ai-
gua si fos necessari.

Cal esperar que es refredi una 
mica i abocar sobre del pastís, 
distribuint bé tota la crema de 
codony. Guardar a la nevera 
fins al moment de consumir.
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Transmissions que impliquen mestres, consellers i departaments / 2. 
Accident contra la teràpia. Adhesió per conveniència. Zero elevat al cub / 3. El sorprenent re-
tomb que pot provocar una trombosi. El més ferm del mapa català / 4. Un pessic de romaní. 
Eliminació de residus sòlids en forma líquida. Als límits de l’admissió / 5. Soldats turcs capa-
ços de capgirar la nissaga. Disc en mal estat?, no, un de Deià que no ha callat / 6. Principis, 
però per al veí de vegades. L’estany de Vulpellac / 7. Aquí hi ha gat escapçat. Articulacions de 
genollons. La meitat d’un / 8. Fem quatre puntades als micos rebregats. El més mogut és a 
l’aurora / 9. Protegit com si fos una sabata. Comencen a cercar el rec que ve de l’altra banda / 
10. Teixit sense haver de demanar silenci. Per uns agosarada, per altres maleducada / 11. No 
puníem bé i quedava sense càstig. S’hi escolen les aigues fins que s’acaben els materials / 12. 
L’altra meitat. Trobis a faltar algú semblant a en Boris. El rei de la baralla / 13. Com que no 
rega bé li surt amarg. És cosa de l’anca, quan es posa nerviosa.

VERTICALS: 1. Número especial per la paga de Nadal. Dissolvent com de vinagre i quinina 
/ 2. No hem perdut el nord, només l’últim tros. Parim, felinament, una estranya mongeta. 
L’unic que comparteixen gat i gos / 3. Aturats bocabadats contemplant el cel. I cap a ells els 
sorolls de picarol / 4. Doble peça al teler. No calma la gana però si més no fa companyia. Neu 
remenada / 5. Un qualsevol dels nubes, que sòn africans. Col.lega de lluita, per mi ets com el 
mecanisme per tancar la porta / 6. Parcel.la ideal per començar la casa per la teulada. Surten 
disparats amunt per esclatar / 7. Avís de carai. Deixar la closca al zero. Per ser ric només n’hi 
falten cent / 8. Parada i fonda en una road movie. Rifa amb vel.leitats nacionals / 9. Veus?, la 
segona peça. Converses amb el xerraire d’abans. Clissat?, doncs a sentència / 10. Sant patró 
de la Trasmediterránea. Gos amb D.O. centreuropea. Acaba amb mi / 11. A Girona en fan 
salsa per la pasta. En Pere Boter el tenia preparat pels nens grimpaires / 12. No poso, que 
menjo. Tot i que venia de cuir, ara la fem de mecanismes mentals.

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:

58 |  PASSATEMPS Divendres, 21 de setembre de 2018

Les 7 diferències

Màster en Rehabilitació i  Pròteso Maxil·lofacial

C/ Calaf 9   Igualada  T.93 806 79 04
www.marcesagarracentredental.com

Postgrau en estètica dental



Pel turó de l’Avellana i Ca n’Aguilera

Terme: (Ca n’Aguilera) PIERA
Distància: 12,68 km
Temps: 3h – 30 m
Dificultat: MODERADA

`
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ESGLÉSIA DE CA N’AGUILERA
La casa popularment es coneix com la Baronia de Ca n’Agui-
lera que data del segle XV. El conjunt arquitectònic està for-
mat per la casa principal amb l’església, que és d’estil mo-
dernista i és obra de Francesc Berenguer i Mestres, deixeble 
d’Antoni Gaudí. El 1712 en Josep d’Aguilera i Centelles va 
rebre llicència per a “obrar capella” al costat de la casa prin-
cipal però no va ser fins a la fi de 1910, que l’església va 
esdevenir la construcció actual

TURÓ DE L’AVELLANA
El Turó de l’Avellana és una muntanya de 687 metres que 
es troba entre els municipis de Castellolí, Piera i la Pobla de 
Claramunt, a la comarca de l’Anoia. Al cim podem trobar-hi un 
vèrtex geodèsic

VEGETACIÓ DE BOSC
Aquesta regió conté una gran diversitat en hàbitats i espè-
cies. Els tipus de vegetació pot anar de boscos a arbredes, 
matollars i praderies; els paisatges en “mosaic” són comuns. 
Els arbres més comuns són els pins, l’alzina i l’alzina surera. 
Tot i així, en les zones del bosc més humides i fresques s’hi 
estableixen arbres de fulla caduca, dels quals els més desta-
cats són l’avellaner i el roure

FONT D’EN SALA
Emblemàtica font de la vall de la riera de Ca n’Aguilera. Es 
tracta d’un indret raconer que traspua un microclima humit 
que permet el creixement i desenvolupament d’espècies ve-
getals pròpies d’aquests indrets, com l’avellaner i les molses. 
Hi destaquen tres exemplars gegants de plàtan. En èpoques 
de copioses pluges, s’hi forma una bona bassa i apareix un 
salt d’aigua d’un tres metres ben bonic. Molt a prop d’aquesta 
font, també hi ha la font de la Teula

Aquest itinerari surt des del nucli de Ca 
n’Aguilera per pujar fins dalt la carena on 
trobem en el seu punt més alt el turó de 
l’Avellana. Des del turó gaudirem d’una 
bona panoràmica de la muntanya de Mont-
serrat estenent-se a la vall cap a Piera. Per 
retornar al punt d’inici, resseguirem la vall 
de la riera de Ca n’Aguilera, un petit siste-
ma fluvial intermitent però que en èpoques 
de pluja abundant reviscola i és capaç de 
mostrar la seva millor cara. Per acabar po-
dem seure a descansar a la Font d’en Sala 
i gaudir d’aquest racó



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

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

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura



En aquest article definirem la osteoporosis, una de les principals patolo-
gies que trobem en el sector de la gent gran, i el risc elevat de caigu-
da que comporta, a més d’explicar els beneficis de l’exercici físic i la 
importància que té en l’edat adulta.

  
L’osteoporosi es defineix com una disminució de la massa òssia per unitat de volum 
en un os adequadament mineralitzat i per una determinada edat, sexe i raça. Im-
plica un augment de la fragilitat òssia i un risc elevat de patir fractures davant d’un 
mínim traumatisme i un elevat risc de caiguda, que pot generar una incapacitat i 
invalidesa a aquella persona. A partir dels 40 anys comença a haver-hi una pèrdua 
lenta i progressiva de massa òssia i a 50 anys o durant la menopausa, augmenta 
de forma notable. En les dones menopàusiques hi ha una pèrdua continuada d’os 
d’1% a 2% l’any, però realitzant una dieta equilibrada i la practica regular d’exercici 
físic, es pot veure disminuïda. Aquesta patologia afecta un 30-40% de les dones 
menopàusiques i un 50% de les persones majors de 75 anys.

Cal tenir en compte que el risc de patir caigudes en l’osteoporosi, normalment és 
conseqüència de les fractures associades. El fet d’haver-hi una fractura, sigui par-
cial, total o només sigui una fissura, provoca un desequilibri incontrolable i sobtat 
per part de la persona i, seguidament esdevé la caiguda. Per això és convenient 
conèixer i aprendre tot el possible sobre les fractures i les caigudes per poder-ho 
relacionar amb la patologia. Les fractures més freqüents són les de columna verte-
bral, maluc i canell, on la de coll de fèmur és la més greu i la que més pateixen les 
persones grans.

En el cas de patir una caiguda les següents il·lustracions poden servir de guia per 
aixecar-se de manera correcta:

1. Primer pas: girar-se de decúbit supí (panxa amunt) a decúbit prono
 (panxa a terra).

2. Posar-se en quadrupèdia.

3. Posar-se en posició del cavaller.

4. Finalment fer força amb els braços, aixecar-se, descansar i després trucar.

  

Tots aquests són els passos a seguir sempre que observem que no ens hem fet mal 
i que podem realitzar-los sense presentar cap tipus de dolor agut o dificultat que 
ens ho impedeixi.

És molt important conèixer els factors que acceleren l’envelliment, per així po-
der-los prevenir, són els següents: una excessiva i incorrecta alimentació;  Estrès; 
Hipertensió; Tabaquisme i alcoholisme; Obesitat; Poca sociabilitat (soledat);  Se-
dentarisme (poca activitat física)

La nostra societat actual és cada cop més sedentària. El pas dels anys és un procés 
natural que es pot viure amb la màxima autonomia funcional, sempre que s’adop-
tin i es mantinguin uns hàbits correctes en alimentació i activitat física. Molts dels 
canvis lligats a l’envelliment es deuen més a l’estil de vida de cada persona que al 
pas dels anys. Per aquesta raó és fonamental que la gent gran prengui consciència 
que una pràctica física regular aporta beneficis comprovats científicament de mi-
llora en la seva qualitat de vida i al mateix temps de combatre el sedentarisme que 
actualment és considerada la malaltia del segle XXI.

Un altre concepte important que cal destacar és la diferència entre: l’activitat física 
vers l’exercici físic. Quant parlem d’activitat física ens referim a qualsevol movi-
ment corporal produït pels músculs amb una despesa energètica més elevada que 
quan estem en repòs. Podrem catalogar-la en la nostra vida diària com a tasques de 
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Beneficis que aporta l’exercici físic en la gent gran: 
UNA NOVA FILOSOFIA DE VIDA

la llar, tasques laborals i fins i tot la pràctica esporàdica d’esports. En canvi l’exercici 
físic és un tipus d’exercici que s’ha de planificar i estructurar, és repetitiu i progres-
siu, i on el seu objectiu és la millora o el manteniment de la condició física.

D’exercici físic en trobem de dos tipus:
• Exercicis anaeròbics: consisteix a dur a terme un esforç breu i intens, (aixecament 
de pesos, salts o els esprints). Els beneficis que ens aporten són:
- Augmentar la massa muscular.
- Augment de l’enfortiment dels músculs.
- Millora la capacitat per combatre la fatiga muscular
- Millora l’estat cardiorespiratori
- Ajuda a evitar l’excés de grassa al cos i controlar el pes corporal

• Exercicis aeròbics: són exercicis d’activitat de menor intensitat però durant un 
període més llarg de temps (nedar, caminar, córrer, anar amb bicicleta). Els bene-
ficis són:
- Disminuir la pressió sanguínia
- Disminuir els nivells de colesterol totals en sang
- Millorar la capacitat intel·lectual
- Millorar la capacitat pulmonar i la circulació
- Reduir la mortalitat cardiovascular
- Reafirmar teixits
- Augmentar la reabsorció de calci pels ossos. Aquest últim punt és clau de cara a 
la prevenció de fractures en pacients amb osteoporosi.

Per aquesta raó podem afirmar que realitzar una activitat física regular ajuda a les 
persones grans a ser autònomes físicament, ja que ens ajuda a mantenir i restablir, 
en part, la força, l’equilibri, la flexibilitat i la resistència.
Cal fer que aquestes sessions siguin dinàmiques i resultin engrescadores perquè 
aquest col·lectiu de persones la segueixi sense dificultat i els hi resulti atractiva la 
seva assistència i seguiment, per perllongar amb el temps la seva activitat física i 
millorar gradualment la seva qualitat de vida.

La pràctica regular d’activitat física disminueix el risc d’aparició de les malalties 
cròniques (diabetis, artrosis, etc.) i ajuda a prevenir les caigudes i les seves possi-
bles conseqüències (fractures de fèmur, ...) . Si aquestes últimes es produeixen la 
seva recuperació és més bona i en alguns casos fins i tot en menys temps.

Per a mantenir la salut i prevenir la malaltia, seria recomanable realitzar 30 minuts 
diaris d’una activitat física moderada, cinc dies a la setmana. Si no es poden fer 
seguits els podem repartir en tres estones de 10 minuts, tenint els mateixos efectes 
beneficiosos per la salut. Una manera d’establir la intensitat de l’activitat és la pro-
va de la conversa: si a la persona li manca l’alè i no pot parlar de manera còmoda 
mentre realitza l’activitat ens indica que la intensitat és alta i l’haurem de disminuir. 
A mesura que anem augmentant l’edat, el manteniment de la mobilitat articular i 
els exercicis de reforçament muscular adquireixen una major importància per a 
reduir o evitar el deteriorament físic i mantenir una capacitat funcional òptima. 
Així la practica més indicada serien exercicis de força, flexibilitat i equilibri entre 
2-7 cops per setmana. I mantenir una vida activa cada dia i realitzar activitats se-
dentàries de manera puntual durant el dia tal com veiem a la piràmide. 

Esther Maldonado i Clara Escura
Servei de fisioteràpia

 del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) 



Setembre
21: Mateu; Ifigènia; Celina.

22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa. 
23: Tecla; Andreu; Lli o Linus.

24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard; Pacífic
25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia; Aurèlia.

26: Cosme i Damià; Nil,; Justina 
27: Vicenç de Paül; Caius; Adolf i Joan

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

Teresa Roca Marimon, vídua 
de Joan Roca Ramon, de Vi-
lanova del Camí, morí el pas-
sat dia 13, a l’edat de 86 anys.
El seu comiat va tenir lloc al 
Tanatori d’Igualada, presidit 
pel rector vilanoví, Mn. Xa-
vier Machacon. Al final de la 
cerimònia, una néta seva llegí 
aquestes paraules de recor-
dança:
“Iaiona, el teu viatge ha arribat 
a la fi. Ha estat un viatge llarg, 
ple de bons moments i bonics 
paisatges. Hi ha hagut alguns 
sotracs, com en tot trajec-
te, però has estat sempre ben 
acompanyada, des del principi 
fins al final.
Sabíem que acabaria, que 
s’acostava l’última estació... 
però ha estat com si actives-
sin el fre d’emergència i ens 
ha agafat per sorpresa i tron-
tollant... al final ha anat tant 
ràpid...
Hem estat sempre junts, fent 
pinya... han estat molts anys 
sota el mateix sostre, i són 
incomptables els moments 

compartits. Ens inunden els 
records, venen al nostre cap 
envestint-se els uns als altres. 
Hem passat tantes coses...
Les tardes al solar, quan ju-
gàvem al dòmino de petites, 
quan rentaves al safareig men-
tre xerràvem per la finestra de 
l’habitació, quan cosies a mà-
quina al porxo, quan feie mitja 
i ens proveïes de mantes i bu-
fandes per a tota una vida (o 
dues...), quan fèiem deures a la 
barraqueta de l’avi, quan pujà-
vem a regar, quan ens ense-
nyaves cançons o ens parlaves 
de la guerra (que ens sembla-
va de ciència ficció), quan ens 
preguntaves la lliçò abans d’un 
examen, quan miràvem juntes 
les novel.les, quan ens porta-
ves coses per “l’ajuar” dels teus 
viatges amb les teves amigues, 
quan ens deies adéu pel balcó 
quan anàvem a buscar l’auto-
bús per anar a l’escola...
I no acabaríem... infinitat de 
moments únics, irrepetibles, 
inesborrables... fragments de 
la nostra vida, la nostra histò-

En la mort de Teresa Roca Marimon
ria... del que som...
Ara et retrobaràs amb l’avi, 
aquell que un bon dia vas anar 
a cercar a l’estació, així va co-
mençar la vostra història. Ell 
va baixar del tren massa d’ho-
ra però ara us trobareu a l’últi-
ma parada.
I en l’últim tram del viatge 
t’han acompanyat també dos 
viatgers trapelles i murris que 
han omplert de vida i alegria 
casa nostra. El Biel i la Júlia 
t’estimen molt, moltíssim i has 
deixat petjada en ells com en 
tots nosaltres.
Has passat uns mesos durs, 
però al final has marxat de 
puntetes... per fi el dolor s’ha 
esvaït, s’ha acabat patir... Ara 
toca acomiadar-se i és molt 
dur però mai marxaràs del tot 
perquè t’estimem: fills, néts, 
besnéts, familiars i amics, et 
portarem sempre al cor i mai 
t’oblidarem.

T’estimem iaiona!
Lidia i Sílvia”
Reposi en pau! 

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat 13 de setembre 
tingué lloc la tercera 
trobada diocesana de 

Vida Creixent per a presentar 
el temari que durant el curs 
2018 -2019 treballarem. El te-
mari està escrit pel Pare, Jesús 
Renau i porta per títol: “TES-
TIMONIS DE JESUCRIST AL 
SEGLE XX”.
En atenció a les persones de 
Vida Creixent que assistiren a 
la trobada, en arribar a l’esglé-
sia de la Sagrada Família, els 
convidà el rector Mn. Xavier 
Bisbal, a visitar una exposició 
de cartells muntada a la Cape-
lla Familiar, Mare de Déu de 
la Candela. Una exposició que 
demostra la vitalitat del grup 
de Vida Creixent d’Igualada, 
que en aquesta trobada ha es-
tat l’amfitrió.
Jaume Ferrer, conegut rapso-
de igualadí, i membre de Vida 
Creixent d’Igualada, actuà de 

presentador i donà la paraula 
al president interdiocesà de 
Catalunya i Balears, Sergi Òli-
va, qui explicà l’ideari de Vida 
Creixent, que representa per 
a la gent gran i el bé que en 
aquestes persones pot signifi-
car pel que fa a l’amistat, l’espi-
ritualitat i l’apostolat. 
Prèvia presentació del poe-
ta igualadí, Lleonard del Rio 
i Campmajó, de qui Jaume 
Ferrer llegí el currículum cor-
responent, el conferenciant 
exposà amb mestria, la disser-
tació que preparà amb il·lusió 
del temari que aquest curs serà 
la base de les nostres reunions. 
Resultà molt amena i acurada, 
la dicció excel·lent, amb una 
descripció global del tema i 
també, repassant un a un els 
11 personatges que figuren en 
ell. La presentació per a tots 
nosaltres, els oients, serà una 
excel·lent lliçó, que de ben se-
gur ens ajudarà a analitzar en 

cada un dels seus temes, el sen-
tit i la intenció que el seu autor 
va pretendre quan escrigué les 
singularitats dels personat-
ges per tal què ens mostrin el 
camí que encara ens toca viure 
a cada un de nosaltres, amb la 
convicció, l’enteresa, l’alegria i 
l’amistat, en aquesta ja última 
etapa de la nostra vida. Lleo-
nard finalitzà amb el conte de 
la papallona i la nena que volia 
ser feliç. 
La coordinadora de Vida 
Creixent Carme Sàez,  felicità 
i agraí al conferenciant la seva 
dissertació. 
L’Eucaristia, fou concelebrada 
i la presidí Mons. Romà Ca-
sanova, qui en l’homilia ens 
parlà de l’estimació. Vida Crei-
xent d’Igualada se sentí agraï-
da i a la vegada estimada per 
haver estat escollida en aques-
ta ocasió, per acollir a casa 
seva la tercera de les trobades 
de presentació del temari. L’ha 

preparada amb temps, il·lusió 
i esforç.
La trobada finalitzà amb un 
dinar de germanor en un cèn-
tric restaurant de la ciutat, al 
qual hi assistiren també, els 
representants municipals Ma-
ribel Cuadras i Pere Camps. Ja 
en el sobre taula, Jaume Ferrer 
explicà al presents la singula-
ritat que a Igualada a més dels 
patrons de Vida Creixent, Si-
meó i la profetessa Anna, no-
saltres tenim per advocada la 
Mare de Déu de la Candela. 
Menció especial la mereix el 
nostre company, que sense 
escatimar temps i entusiasme, 
fou el “Mestre de cerimònies 
de la trobada, Alfons Ferrer.
Abans del “Cant dels adéus” 

es lliurà un obsequi record a 
Joan Vila, un dels responsa-
bles de Vida Creixent d’Igua-
lada, per la seva dedicació. 
Agraïment Des d’aquí ex-
pressem la nostre gratitud al 
Sr. Bisbe, al nostre rector, als 
mossens, a les coordinadores 
Montserrat i Carme, als com-
panys de Vida Creixent, d’ar-
reu del Bisbat i de casa nostra, 
als amics de la Legió de Ma-
ria, al Lleonard, Lluís, Flo-
renci, Pere i Maribel i altres 
persones anònimes que han 
intervingut en la trobada, i un 
record sincer als nostres com-
panys que per edat, malaltia, 
o el que sigui, no han pogut 
ser amb nosaltres: Gràcies, 
gràcies, gràcies a tots!.

III Trobada diocesana de Vida Creixent del Bisbat de Vic, 
a la parròquia de la Sagrada Família
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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

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  21: CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE 22: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 23: 

BAUSILI (9:00-22:00)
Born, 23

 LA CREU (22:00-9:00)
P. de la Creu, 7

DILLUNS 24:  MR SINGLA 
Pujadas, 47

DIMARTS 25: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 26: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 27: MR SINGLA 
Pujadas, 47



                de Roger Marimón Farrés /  
Tècnic Instructor i Controlador Aeri

Divendres, 21 de setembre de 2018

Soc Enginyer Tècnic Industrial per la UPC, Màster en Administració i Direcció 
d’Empreses per la escola de negocis de La Salle, URL. Actualment treballo com 
a Tècnic Instructor i Controlador Aeri al Centre de Control Aeri de Barcelona

Roger, explica’ns una mica les tasques del controla-
dor aeri...

Hi ha dos tipus de controlador: el controlador de torre 
i el controlador d’àrea. El controlador de torre es dedica 

a controlar els moviments dels avions dins l’aeroport, els quals són 
guiats a través de les vies de taxi fins a la pista assignada per enlai-
rar-se, i finalment són autoritzats a enlairar-se o aterrar.

Els controladors d’àrea són els que gestionen el trànsit aeri, des 
que s’enlaira l’avió fins el seu nivell de creuer, tot el vol a nivell 
de creuer i posterior descens a l’aeroport d’arribada, on just abans 
d’aterrar es transfereix a la torre de control per ser autoritzats a 
aterrar. Hi ha dos tipus de  controladors d’àrea, control d’aproxi-
mació i de ruta. El controlador d’aproximació agafa l’avió un cop 
enlairat i el puja fins el seu nivell màxim de jurisdicció, normal-
ment a 24.000 peus, després el transfereix al controlador de ruta 
que l’acaba de pujar fins al seu nivell de vol requerit. Quan l’avió 
s’aproxima al seu destí, està controlat pel controlador de ruta, que 
inicia el seu descens fins el seu  nivell de jurisdicció, normalment 
25.000 peus i el transfereix a l’aproximador, que és el controlador 
que els va col·locant en fila, fins que els transfereix a la torre per 
ser autoritzats a aterrar.

En els estudis per ser controlador aeri hi ha una part de pràcti-
ca amb els pilots? Sabeu a trets generals com funciona un avió?

En el curs de controlador hi han varies assignatures sobre el fun-
cionament dels avions, és molt importat conèixer les característi-
ques tècniques dels avions. Per altra banda tenim vols amb diver-
ses companyies on es vola en cabina per tenir la perspectiva de la 
feina del pilot. També tenim unes reunions anuals amb grups de 

pilots per intercanviar criteris i opinions molt útils pel treball 
en equip. 

Sovint les companyies aèries justifiquen els retards en els vols 
adduint que és pel trànsit aeri o per culpa dels controladors. 
Què hi ha de cert?

És un tema força delicat, existeix un dèficit molt gran de contro-
ladors en aquest país, sobretot l’Acc de Barcelona, el que fa que 
no puguem ampliar la capacitat de vols sobre el nostre espai aeri.

Per altra banda, les companyies aèries, sobretot les de baix cost, 
gestionen al límit les seves operacions, el que fa que qualsevol 
imprevist en un vol, produeixi un retard en la arribada de l’avió 
al destí, el que produeix un retard successiu en els següents vols 
d’aquest avió. Perquè ens entenguem, si un avió pot fer en un dia 
vàries rutes, si el primer salt de Barcelona-Londres arriba tard, 
aleshores perd el seu slot de sortida a Londres, és a dir, la seva 
hora prevista de sortida, i ha de demanar un nou slot a Brussel·les. 
Aquest slot nou implicarà un retard considerable, ja que el posen 
a la cua. Últimament ha influït molt el mal temps i les tempestes, 
que és el que produeix més retard en els vols. 

Si s’han definit uns “carrers” per l’espai on han de circular els 
avions com és que no es pot saber la densitat del trànsit aeri? 
No ens estan prenent el pèl?

Les rutes o “carrers” són les aerovies, estan definides i regulades. 
Hi  ha un departament centralitzat a Europa que regula el trànsit 
aeri i treballen juntament amb cada centre de control. En general, 
sobretot a l’estiu, l’espai aeri està saturat i els aeroports també, i no 
poden absorbir tot el volum de trànsit demandat.

És més segur que els avions circulin per aquests camins en el 
cel? Avalueu les diferents alçàries? Com són d’amples?

Els avions sempre circulen per les seves aerovies, són les autopis-
tes del cel. N’hi ha de nivells parells i senars, depenent de la ruta. 
Cada nivell de vol està separat per 1000 peus de distància vertical 
o 300 metres. Les aerovies estan separades entre elles per un mí-
nim de 15 milles nàutiques. Els avions en un mateix nivell de vol 
han de passar amb una mínima distància de 5 milles nàutiques. La 
seguretat és bàsica per la nostra feina.

Quan hi ha mal temps, teniu espais alternatius per desviar 
els avions?

És el gran problema actual, hi ha molt trànsit i últimament, durant 
tot l’estiu hi han moltes tempestes. Els avions no poden passar per 
les tempestes i es desvien de la ruta el que implica que la feina 
es complica molt. Aleshores es regula el trànsit, es disminueix 
la capacitat dels sectors de l’espai aeri per evitar incidents i aug-
mentar la seguretat.  És un dels principals motius dels retards en 
aquests últims anys.

Quins problemes i limitacions comporten el soroll dels avions 
a l’aterrar i enlairar-se? Hi ha solucions per evitar les molèsties 
dels veïns sense afectar la seguretat?

És una molèstia evident per als veïns, el problema depèn de cada 
aeroport. A Barcelona, per evitar els sorolls, es canvia de pista a les 
10 pm. Es posa en servei la pista 02 que entra pel mar per evitar 
sorolls als veïns. Això per altra banda  implica una disminució del 
nombre de vols que poden entrar, ja que aquesta pista té molta 
menys capacitat.  

   

La versió oficial segueix dient que la recollida selectiva de deixalles urbanes a l’Anoia és un gran èxit. Però l’alcaldessa de Vilanova ha 
anunciat que retirarà els contenidors del polígon perquè sempre estan a rebentar de bosses que hi posen veïns de poblacions dels voltants. 
Les escombraries no es recullen a diari i això comporta que la casa hagi de destinar un ‘espai’ por enquibir-les. I quan no fan bona olor 
la gent se les treu del damunt. Els que viuen en blocs de pisos es queixen de que no tenen espai. Altres que els prenen els pots que deixen 
al carrer o que els hi canvien per altres malmesos o bruts. I els  ocupes, que no tenen drets – pel que sembla tampoc control – no poden 
desprendre’s de les deixalles i les deixen on poden. Per acabar-ho d’arrodonir el President del Consell Comarcal, promotor de la iniciativa, 
s’ha desmarcat contractant una companyia diferent per al seu poble. La recollida de la brossa és una activitat municipal molt sensible i no 
sembla que estigui ben resolta, malgrat les solemnes declaracions oficials.  Hi ha qui diu que el servei no té en compte els ciutadans, sinó 
l’interès d’alguns polítics.

Les rutes són les aerovies, 
estan definides i regulades per un 
departament centralitzat a Europa 

  Pia Prat Jorba @Pia Prat

CARRER DE BAIX, 56
08294 EL BRUC
T. 680688862

Mail:  info@nouurbisol.comNou projecte ga�ronòmic de Mercè Jubany al Bruc, amb te�a�a
Ideal per a�aborir esmo�a�, vermuts de fe�a i tapes per compartir amb bon rot o

Reserva prèvia abans del dijous 27/09
al 680688862  o info@nouurbisol.com


