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L’EDITORIAL

Manar i obeir
E l poble mana, el govern obeeix!. La frase 

l’hem escoltada en moltes ocasions, fins i 
tot en alguna cançó de força seguiment po-
pular, en els darrers mesos. El succeir dels 

esdeveniments relacionats amb el procés sobiranista 
ha ajudat molt a que aquesta frase, que deixa en-
treveure un clar concepte de revolució urbana, aga-
fés alçada a mesura que 
avançaven les setmanes. 
Fa algunes edicions ja 
dèiem que aquesta seria 
una tardor moguda, i no 
fa ni quatre dies que ha 
començat que ja s’albira 
tot el que es preveia, però 
no pas a conseqüència 
de fets procedents de la 
justícia estatal -que es-
tan per venir-, sinó per 
accions de casa estant. 
La majoria independentista al Parlament és fràgil, i 
molts ja argumenten que això acabarà provocant o 
bé una improbable moció de censura sobre el presi-
dent Torra, o una nova -l’enèsima i possible- convo-
catòria d’eleccions. Mal camí.
A l’Anoia no han estat poques les veus, en les dar-
reres hores, que clamen al cel el penós espectacle 

protagonitzat tant per Junts per Catalunya com per 
Esquerra Republicana. L’escenificació contundent 
d’un panorama que durava de fa temps, ha acabat 
per fer perdre la paciència de molta gent, i també 
per provocar un gran disgust a l’independentisme 
popular. Molts CDR’s de la comarca han expressat 
a través de les xarxes socials el seu desencant per la  

situació. Caldrà veure 
quines conseqüències 
comporta, perquè en 
tindran.
És curiós que aquells 
que clamen per la 
nova política que di-
uen inexistent a Es-
panya, utilitzin eines 
de la vella política per 
defensar els seus inte-
ressos en el moment 
més inoportú, just en 

el primer aniversari d’uns fets en què milers de per-
sones anònimes, sense sigles, van defensar aquest 
país posant-hi la seva cara. Exigeixen la mobilització 
popular, però són incapaços de seguir-ne l’exemple. 
Que parlin clar, i, si no volen o no en saben, que 
deixin pas a d’altres. Prou espectacles. 

És curiós que aquells que clamen 
per la nova política, utilitzin 

eines de la vella per defensar els 
seus interessos en el moment 

més inoportú.
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Carles Puigdemont, expresident 
de la Generalitat, ha dit:   “La uni-
tat d’Espanya no pot ser un prin-
cipi religiós, sinó un fet que ha de 
ser confirmat a les urnes. És injust 
de dir que hi ha ràbia en el cor d’un 
poble que no ha trencat ni un sol 
vidre en deu anys de mobilitzacions 
al carrer” i també ha reivindicat un 
referèndum vinculant i reconegut 
internacionalment. “Paga la pena de 
tornar-ho a fer si l’altra part accepta 
de participar-hi i reconèixer-ne el 
resultat.”

Felip VI, rei d’Espanya, va imposar 
el seu criteri i va fer el seu discurs 
el 3-O 2017, contra del criteri del 
govern que ja anticipava el que li 
passaria a la institució monàrqui-

ca, en aquell discurs va dir “Des da 
temps, determinades autoritats de 
Catalunya, d’una manera reiterada, 
conscient i deliberada, han vingut 
incomplint la Constitució i el seu 
Estat de l’Autonomia que és la Lleu 
que reconeix, protegeix i empara 
les seves institucions històriques i 
autogovern. Amb les seves decisi-
ons han vulnerat de manera siste-
màtica les normes aprovades legal 
i legítimament, demostrant una 
deslleialtat inadmissible vers els 
poders de l’Estat.” 

Allen Buchanan, catedràtic de la 
Universitat de Duke (EUA), un 
dels teòrics sobre els processos de 
secessió més reconeguts internaci-
onalment, va proposar “els catalans 
haurien de fer dos referèndums 
d’independència més abans de de-
cidir. Amb el primer d’octubre no 
n’hi ha prou per les condicions en 
les que es va fer” A la vegada reco-
neix que “els catalans poden tenir 
el dret d’independència unilateral, 
sense permís de l’estat espanyol, si 
no l’estat no vol negociar més auto-
nomia.”

Jon Iñarritu, senador d’EH Bildu, 

va publicar la resposta del govern es-
panyol a una pregunta seva sobre les 
declaracions de Manuel Pastrana, 
extinent de la Guàrdia Civil, que ha 
publicat un llibre on assegura que les 
tortures eren habituals al País Basc i 
que havia participat en el terrorisme 
d’estat i en l’organització del cop d’es-
tat de Tejero del 23-F, que havia estat 
‘comandat’ des de la Zarzuela, dient 
“no valorem les declaracions de Pas-
trana que veiem com una campanya 
de màrqueting i publicitat pel seu 
llibre” I continua “no s’obrirà cap in-
vestigació si no hi ha una denúncia 
dels fets a la fiscalia o als jutjats”. I 
sobre el 23-F diu que “coneix el que 
va passar el 23-F gràcies a les resolu-
cions judicials sobre el cas.”

Andres Wysling, ha publicat el dia 
5 en el diari suïs ‘Neue Zürcher’, el 
més important del país, un article on 
lamenta “la profunda crisis sistèmi-
ca de la democràcia espanyola” i on 
explica la “poca moderació dels jut-
ges amb la qüestió catalana, els tite-
llaires i rapers, que han estat tractats 
amb un excés de zel inquisitorial”. 

Aprendre de l’1 
d’Octubre
L’1 d’octubre del 2017, petits i grans vam 
aprendre unes lliçons a l’escola que no 
oblidarem mai. Vam aprendre que la 
brutalitat i la violència d’un estat no és 
cosa que només pugui passar en països 
llunyans, sinó que podem veure-la i viu-
re-la davant de casa. I també vam apren-
dre que la millor resposta a aquesta 
brutalitat i violència és la resistència pa-
cífica. Les ferides a l’ànima van fer tant o 
més mal que les físiques, però la cultura 
de la pau i la no-violència van perme-
tre’ns mantenir la necessària calma.
Vam aprendre que la democràcia no és 
un estat permanent, sinó un procés im-
perfecte i inacabat, i que cal treballar-hi 
cada dia. També vam aprendre que la 
construcció d’aquesta democràcia no 
pot estar només en mans dels poders 
públics, sinó que el màxim garant n’és 
sens dubte la ciutadania. Vam acos-
tar-nos perillosament a la fràgil frontera 
que ens separa d’un nou totalitarisme, i 
no vam travessar-la gràcies a una pro-
funda convicció democràtica.
Vam aprendre que és bo que en l’edu-
cació es parli de política, però que és 
dolent fer política de l’educació. Tam-
bé vam aprendre que hi ha enemics de 
l’educació de l’esperit crític entre nosal-
tres, que acusen d’adoctrinadors els que 
volen plantar les llavors del pensament 
lliure en l’alumnat. Hem hagut de con-
viure amb la paradoxa de ser acusats 
d’impostors per part dels que volen re-
alment imposar les seves tesis i dogmes.
I vam aprendre la lliçó més dura: que 
molts cops, bo i fent les coses de la mi-
llor manera possible, no aconseguim el 
que ens proposem. Aprendre a no des-
coratjat-nos, a mantenir la força, a per-
sistir en l’escomesa, a no perdre els va-
lors de vista, serà molt probablement un 
dels aprenentatges més valuosos que ens 
endurem d’aquella agredolça jornada.
Tant de bo no haguéssim hagut de fer 
aquests aprenentatges així; aprenentat-
ges que no entren en el currículum ni 
són avaluables, però que formaran part 
del nostre bagatge personal i col·lectiu 
tota la nostra vida.
Rendim, doncs, un sentit homenatge al 
miler de ciutadans i ciutadanes que van 
patir la violència física de forma direc-
ta a les escoles, i reconeixem el poderós 
valor educatiu del fet que milions de 
persones, amb senzillesa i determinació, 
van voler expressar la seva opinió polí-
tica posant una papereta en una urna. 
En contra del que molts pensen, la de-
mocràcia no és mes feble ara que abans, 
sinó mes forta, i el món de l’escola ha 
tingut un paper clau perquè això sigui 
possible, com havia de ser.
article publicat al diari Ara

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL ÀNGEL ESSOMBA



( No és usual ni segurament pertinent, 
però em veig obligat a escriure aquesta 
«prèvia» embolicada en un parèntesi:  
dilluns al vespre tenia l’article a punt 

de correu i dimarts, dia 9, al Parlament es 
va manifestar el desacord que tothom co-
neix entre Junts x Cat i ERC; un desacord 
que ha comportat perdre la majoria inde-
pendentista a la Cambra i que és molt do-
lorós per als independentistes no militants 
de partits, Ara, tanmateix, us convido a lle-
gir l’article)
Garbuix. Trio aquest mot per mostrar l’es-
tat d’ànim del personal després de l’episodi 
(i l’espectacle) dels partits independentis-
tes al Parlament arran del Ple de la setmana 
passada, la de l’aniversari de l’1-O; també 
hi podia haver triat desori o, directament, 
emprenyamenta. I és que les coses mai no 
són com voldríem i, tractant-se de la in-
dependència de Catalunya, no són gens fà-
cils, tal com constatem aquests dies.
Ara ha fet un any del moment més im-
portant de la Història recent de Catalu-
nya: l’1-O vam votar en el Referèndum 
d’autodeterminació d’acord amb la llei de 
Referèndum acordada en el Parlament, en 
aquelles sessions diabòliques, segons els 
unionistes. No abundaré gaire en el record 
de la jornada heroica de la votació. Si em 
permeteu, però, deixeu-me fer un apunt 
personal. Per sempre més agrairem haver 
viscut aquell llarg diumenge. Des de la 
matinada, fent guàrdia a les seus electo-
rals, passant per l’experiència de ser en una 
mesa electoral, fins al recompte de vots 
centralitzat a l’Ateneu, cap a les deu de la 

nit, després dels moments «elèctrics» vis-
cuts amb l’arribada de les urnes.  L’1-O: el 
principi de tot, un punt d’inflexió, el punt 
de la I de la República!
La commemoració, però, ha tingut lloc en-
mig de desori. D’una banda la «mala notí-
cia» de les imatges davant el Parlament, el 
vespre del 3 d’octubre, acabada la gran ma-
nifestació. Hem d’evitar els comportaments 
violents perquè no ens poden representar 
i perquè tots sabem que és la imatge que 
necessiten els nostres enemics unionistes. 
Recordeu, si no, els esgarips de l’Arrima-
das i companyia que ja començaven a sa-
livar amb «la realidad del prossés». Més 
dolorós ha estat l’evidència -més o menys 
cantada de fa temps- de les diferències en-
tre els partits independentistes, exposada 
amb massa agror amb l’episodi dels vots 
dels diputats presos i exiliats. Al meu en-
tendre, hem d’acceptar les legítimes dife-
rències d’ERC i Juntsx Cat (PdeCat inclòs) 
i alhora demanar-los, també legítimament, 
d’acordar una estratègia de consens condu-
ent a la República  -tornem a remarcar allò 
del president Torra: ara hem d’anar de la 
restitució a la constitució. I arribats aquí, 
tornem a recordar la situació tan excepci-
onal que vivim, amb la repressió judicial 
(de l’Estat) que comporta els presos po-
lítics, els exiliats i les causes pendents de 
centenars de conciutadans.  Per això estem 
«condemnats» a fer confiança en els postu-
lats del president Torra i, de retop, en la 
feina del Govern i del Parlament. Tinguem 
molt present, encara, el moment decisiu 
que pot arribar amb el judici dels presos 

polítics i la sentència, un moment que pot 
ser crucial en aquest «calendari republicà». 
I en l’entremig, no perdem de vista el pa 
que s’hi dona a Espanya, amb  el govern de 
Pedro Sánchez i la política de la pastanaga 
del diàleg i la realitat anunciada per la por-
taveu dels divendres; i no cal que entrem 
a valorar els partits hooligans,  C’s i PP i 
Vox, que s’han desbocat amb un llenguatge 
cavernari i tavernari, brandant l’article 155 
contra Catalunya.
Sortint del garbuix, vull acabar, però, amb 
dos fets singulars locals: la gesta dels Moi-
xiganguers i la conferència de Jordi Cua-
dras. El 3 de 9 de la nostra colla, apoteòtic! 
Quina mostra de voluntat, esforç col·lec-
tiu... Com ens fan sentir orgullosos amb 
l’activitat castellera, símbol de les virtuts 
que ens volem els catalans. De la confe-
rència de Jordi Cuadras val a dir que es 
va mostrar brillant i valent, no estic tan 
segur de qualificar-lo d’innovador. Es va 
postular per a ser el pròxim alcalde, com 
a candidat hereu de l’Entesa per Igualada; 
ara caldrà esperar si arribarà a ser el can-
didat del PSC i del món d’Iniciativa i els 
Comuns.
Els Moixiganguers i la seva gesta m’han 
transmès orgull d’igualadí i de catalanitat; 
la conferència de Jordi Cuadras, no m’ho 
ha transmès: l’home va comunicar amb 
energia les grans línies que proposa  per a 
Igualada sense, però, ni una sola pista (ni 
una sola paraula) de com  tindrà present  
la qüestió nacional, un «detall» que a mi i 
a molts ciutadans ens interessa d’allò més 
en aquests temps.  
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EN L’AMARG ADÉU AL 
TONI MIQUEL
Joan Pinyol

Cada mort d’algú proper, sensibilíssim, 
és com una esgarrapada gairebé definiti-
va als ànims de continuar endavant. Ahir 
al matí, Toni, vam estar una bona estona 
junts, a l’Arxiu Històric de Capellades, 
consultant trossets del passat del poble. 
I avui la mort se t’ha endut cap a aquest 
passat. Però et ben asseguro que mai se 
t’endurà cap a l’oblit. Diuen que l’essen-
cial és invisible als ulls, i tu formaràs per 
sempre més part d’aquesta essencialitat, 
que ens mou, que ens fa alçar-nos cada 
matí amb la il·lusió de trobar-nos perso-
nes com tu. Éssers singulars que emanen 
llum enmig de tanta boira, que ens sac-
segen l’ànima de la millor manera i que 
donen sentit a aquesta curiosa travessa 
que és el viure.
Has estat actiu i enèrgic fins al dar-
rer moment. Fins i tot fins avui al matí 
quan t’has llevat per afrontar els reptes 
d’aquest dijous 4 d’octubre. Quan ahir 
em vas obrir l’Arxiu perquè continués 
la investigació que em belluga darrera-
ment, el teu telèfon no va parar de so-
nar i poc després vas haver de deixar-me 
per atendre uns quants encàrrecs amb la 
teva motocicleta. En tornar a quarts de 
tres, i entre esbufecs, en lloc de despat-
xar-me de seguida, vas ajudar-me una 
bona estona a trobar el padró de 1891.  
Poc després em vas acomiadar amb el 
teu habitual “Adéu maco!” i vam quedar 
que ens reveuríem dimecres vinent. Jo et 
vaig dir “cuida’t molt, Toni”, i tu em vas 
contestar amb un somriure.
Sempre hem pogut comptar amb tu, no 
has tingut mai un no per ningú, ni una 
mala cara sobtada i en tot moment t’has 
estimat Capellades.
Quan als anys 90 vas entrar de policia 
local vas voler estrènyer la relació entre 
la gent i els que us ocupàveu de l’ordre 

al municipi. M’ho vas deixar ben clar en 
una entrevista a la terrassa de casa. Em 
deies… “Vivim en comunitat i és im-
portantíssim que els cossos de seguretat 
siguin part de la gent”. Es veia d’una hora 
lluny que sota la teva aparença gairebé 
de guerrer medieval hi bategava un cor 
immens i un esperit d’allò més altruista. 
També tenies un peu dins el futbol 
americà, un esport que amb els Pioners 
de l’Hospitalet vas començar a practicar 
quan encara vivies a Sarrià, a Barcelona, 
i que et va convertir en jugador interna-
cional primer i fins i tot en entrenador 
d’un equip anoienc anys després. Vas 
deixar la ciutat i vas retornar vora la po-
blació on passava els estius la teva famí-
lia, al barri de la Rata.
Eres extraordinàriament expressiu i et 
mostraves inesgotable. Un cop a Cape-
llades vam compartir uns quants anys 
l’experiència de La Miranda, la revista 
local. I allí va tornar a treure el cap el teu 
talent artístic i la teva sempre agraïda 
irreverència gràfica a partir d’incomp-
tables còmics (com el del Ceto&Tom), 
caricatures, dibuixos. Sense dubte vas 
perfilar una autèntica  història gràfica 
d’uns temps i d’unes persones que van 
passar pel sedàs de la teva aguda ironia. 
Era una altra manera d’estimar profun-
dament tot el que et voltava. I ja et feies 
estimar molt.
A La Miranda també vas compartir du-
rant anys l’apassionada investigació so-
bre un episodi negre que va tenir lloc al 
poble el 1926 i que combinava d’allò més 
la teva professió amb la teva humana cu-
riositat pel misteri de la mort. Quan ara 
vegis el Pepito Collado, segur que po-
dreu aclarir molts interrogants…
I anys després, a banda de moltes coin-
cidències en diversos àmbits culturals i 
lúdics, ens va unir la “Dorotea i la joia 
gegantina”. Les il·lustracions que vas fer 
del llibre i que ens van permetre anar a 
trobar els alumnes de les dues escoles en 
més d’una ocasió (i també de l’escola de 

Collbató) van ser una autèntica merave-
lla que ni la nostra  geganta, ni el Pagès 
capgròs ni el Bernat personatge no et po-
dran agrair mai en la justa mesura. Quan 
quatre anys després va néixer el Bernat 
de carn i ossos, sempre hi vas tenir una 
gran simpatia. Com li podem explicar 
ara que no tornarà a sentir-te?
Publicista, dibuixant, il·lustrador, carica-
turista, redactor d’una revista, dimoni de 
correfoc, campió de bitlles, parella d’una 
també artista amb qui compartíeu tant, 
cartellista, apassionat pels jocs d’estra-
tègia i per la Segona Guerra Mundial, 
company inseparable del gos negre que 
et treia a voltar pel nostre món… a base 
de complicitats amb les persones et vas 
anar guanyant una estima immensa en-
tre tots els que t’envoltàvem. I amb els 
anys has esdevingut l’autèntica ànima 
de moltes iniciatives, fins i tot personals, 
com la celebració dels anys rodons de la 
vostra generació del 56. Tampoc no t’ho 
podran agrair mai prou.
Intensament atrafegat, humanament 
capficat en l’embat contra diferents 
fronts, no fa ni vint-i-quatre hores que 
em confessaves el teu neguit per la pre-
servació del mateix Arxiu Històric que 
teníem a tocar. Així has estat tu, Toni. 
Íntegre, singular, tothora irònic i sem-
pre reflexiu. Des de fa un temps vas fer-
nos arribar la teva humanitat a través 
de la màquina fotogràfica. No fa ni una 
setmana que ens comparties l’emoció 
d’haver obtingut el primer premi de fo-
tografia de la darrera Festa Major. Eres 
el vicepresident de la recentment cre-
ada Agrupació Fotogràfica Capellades 
i, a banda de la teva tasca permanent a 
l’ajuntament en dies feiners, formaves 
part de mil activitats festives com a im-
mortalitzador dels instants de lleure de 
la comunitat. També en els partits de fut-
bol americà i sobretot en tots els esdeve-
niments socials de la vila. Barrejat entre 
la colla de geganters i falconers, enmig 
de tots els actes de la Festa Major, sota les 

espurnes del correfoc, en tota mena de 
fires, sempre et retrobàvem atent, pen-
dent del més mínim detall que després 
comparties en forma d’unes esplèndi-
des imatges a través de les xarxes. Te les 
agraíem molt. I te les agrairem sempre, 
Toni. Ningú com tu captava el moll de 
l’os de les emocions que s’esplaiaven als 
carrers. Ningú com tu! I ningú com tu 
va provar de fer-nos entendre el misteri 
insondable de la mort. 
Eres molt sensible, infinitament lligat a 
les emocions humanes més profundes. I 
la teva feina també com a delegat d’uns 
serveis funeraris et va acarar amb la 
mort centenars de vegades. Amb la mort 
íntima, amb la mort amb rostre conegut, 
amb la mort petita que també esquinça 
les ànimes.  En aquella entrevista que 
et vaig fer fa anys em vas confessar que 
t’afectava molt que morís gent conegu-
da, sobretot si era jove. Avui et plorem 
molts, et plora el poble i et plora el país. 
La mort de qualsevol persona és colpi-
dora perquè deixem d’estar a la vora de 
tot un món. Però la teva ens arriba amb 
una càrrega significativa encara major. 
Perquè tu vas ser el que en moltíssimes 
ocasions ens vas donar a conèixer la fi de 
la vida d’incomptables capelladins i ca-
pelladines. Els teus escrits, sempre emo-
tius, dedicats a persones que acabaven 
de finar en aquest món, ens acaraven a 
una realitat que no desitgem a ningú i 
que hem d’assumir amb llàgrimes als ulls 
i al cor. La teva sensibilitat ens va perme-
tre afrontar aquests moments colpidors 
d’una manera més sencera, més  huma-
na. I avui, molt agrament, hem de parlar 
de tu.
Aquella entrevista acabava amb una pre-
gunta : “Es pot caricaturitzar la mort?” 
I tu em vas dir que sí, que era com els 
parts, perquè no n’hi ha cap d’igual i per-
què té moltes cares. Avui té la teva i som 
molts els que baixem els ulls empesos 
per una tristor infinita. 
No és possible oblidar-te!
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· Fins ara s’han atès 
4.618 famílies, de les 
quals 852 amb dret a 
justícia gratuïta i asses-
sorades a l’efecte

· De les 5.483 consultes 
generades, 4.788 (87% 
del total) eren per con-
tractes afectats per una 
clàusula abusiva

· Els convenis de col·la-
boració amb els Col·le-
gis Professionals de 
l’Advocacia finalitzen el 
31 de desembre de 2018

La Diputació de Barcelona 
proporciona atenció in-
dividualitzada i gratuïta 

a les persones consumidores 
en relació als litigis amb enti-
tats financeres per la inclusió de 
clàusules abusives en contractes 
hipotecaris. Aquest servei es va 
materialitzar el juliol de l’any 
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els 
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i 
el suport dels Serveis Públics de 
Consum. L’acord finalitza el 31 
de desembre de 2018.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 
77 punts d’atenció disponibles 

distribuïts per tota la demarca-
ció de Barcelona. Els convenis 
preveuen el desplaçament d’un 
advocat a les dependències dels 
Serveis Públics de Consum de 
les comarques de Barcelona 
que, prèvia visita concertada, 
atén de forma individualitzada i 
gratuïta, les consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben un 
primer consell orientador d’un 
advocat especialista i informa-
ció sobre la conveniència d’acu-
dir als tribunals o de recórrer a 
les vies alternatives de resolució 
de conflictes, però no es redacta 
cap document ni es tramita cap 
assumpte. Aquest servei també 
assessora els ciutadans respecte 

del dret a accedir a l’assistència 
jurídica gratuïta i de la docu-
mentació necessària per sol·li-
citar-la.

Des que es va iniciar aquest 
servei l’estiu de 2017, s’han atès 
4.618 famílies que han generat 
5.483 consultes, de les quals 
4.788 han estat per contractes 
afectats per una clàusula abusi-
va, cosa que representa el 87 % 
de totes les consultes. 852 famí-
lies han pogut acollir-se al dret 
a justícia gratuïta i han estat as-
sessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 
consultes on el consumidor 
havia tingut un contacte 
previ amb el banc.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis 
professionals d’advocats se su-
men a les accions de suport als 
consumidors que la Diputació 
de Barcelona impulsa des de fa 
mesos per acompanyar-los en 
les seves reclamacions per les 
clàusules abusives.
Per atendre aquestes consul-
tes, la corporació ha augmen-
tat fins als 2 milions d’euros 
el pressupost destinat als 
Serveis Públics de Consum. 
També ha intensificat la for-
mació específica en clàusules 
abusives als tècnics d’aquests 
Serveis (77 municipals i 7 co-
marcals) i s’han fet 150 xer-
rades i tallers arreu del territori 

que han comptat amb l’assistèn-
cia de més de 8.000 persones.
A més, en els 224 municipis 
que no disposen de Servei 
Públic de Consum propi, els 
ciutadans poden realitzar 
les seves consultes directa-
ment i de manera presencial 
a través de les Unitats Mòbils 
d’Informació al Consumidor 
(UMIC).
La Diputació de Barcelona 
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de 
les entitats bancàries, adreces 
de contacte, l’agenda d’acci-
ons formatives i un formula-
ri de reclamació a través de 
la seva pàgina web (https://
www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra).

La Diputació de Barcelona fa costat a les persones 
consumidores en les seves reclamacions per 
clàusules abusives

La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i els col·legis 
d’advocats t’oferim assessorament personalitzat i gratuït per 
revisar el teu cas concret i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!

Consulta els punts d’atenció aquí:
www.diba.cat/clausulaterra 

SAPS SI TENS HIPOTECA AMB
CLÀUSULES ABUSIVES?
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Des de fa un any i 
mig, el Jutjat núme-
ro 13 de Barcelona, 
és una mena d’assot 

que fueteja catalans indepen-
dentistes, a tort i a dret. Es di-
ria que el seu titular està fent 

mèrits per ser ascendit al Tribunal Supremo, 
que sembla ser una mena d’arcàdia somniada 
per a alguns membres de la “carrera judicial”
L’escorcoll del 20 de setembre de l’any passat a 
la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya, que va portar posteriorment a l’em-
presonament del Jordi Sánchez i Jordi Cuixart 
(dimarts vinent es complirà un any del seu em-
presonament), va ser precisament per ordre del 
jutjat número 13, sense que se sàpiguen hores 
d’ara, els motius legals per fer l’escorcoll.
D’aquest jutjat –que inicialment investigava les 
declaracions de l’exjutge Santiago Vidal- n’han 
sortit al llarg dels mesos centenars de citacions 
a declarar i acusacions variades de presumptes 
implicats en rebel·lió, sedició i malversació. 
Moltes d’aquestes acusacions han anat a en-
gruixir els expedients que porta el jutge Llare-
na al Tribunal Supremo, en contra dels presos i 
exiliats polítics catalans. Molt sovint s’ha consi-
derat al jutjat número 13 com la principal font 
documental en contra de l’independentisme.

Fa unes setmanes va sorgir una primera esquer-
da en la legalitat de les actuacions del 13. Va 
ser la confirmació que aquest jutjat estava in-
vestigant l’activitat del govern de Puigdemont, 
molt abans del mes de setembre del 2017. Es va 
saber per una resposta donada a la CUP, quan 
aquesta formació intentava esbrinar qui va do-
nar la ordre d’escorcoll de la seva seu, aquell 
20 de setembre. Escorcoll –no ho oblidem- que 
no es va dur a terme per l’oposició frontal dels 
ciutadans que estàvem mobilitzats a Barcelona, 
aquell llarguíssim i transcendental dia.
El document que invalidava bona part de les 
acusacions de Llarena, ha tingut aquesta set-
mana un segon i més contundent escrit: el jut-
ge titular del 13 acaba de declarar que en un 
any i mig d’investigacions no ha trobat cap 
prova dels delictes de rebel·lió i sedició i que 
tampoc li consta fefaentment que hi hagi hagut 
malversació. I, això és encara més fort: “si hi 
hagués indicis aquest jutjat no seria competent 
per investigar-los”.
Em pregunto: un any i mig d’investigacions, 
centenars d’investigats, presos polítics durant 
un any, exiliats polítics, desautoritzacions judi-
cials -i polítiques- a Europa, milers de piolins 
repartint garrotades... no és un cas claríssim de 
violació dels drets cívics dels catalans? No és 
un cas claríssim de malversació de cabals pú-
blics?
Em sembla que l’única resposta lícita i decent, 
és la desobediència. 

Molt sovint s’ha considerat al 
jutjat número 13 com la principal 

font documental en contra de 
l’independentisme.

ROSA SÁNCHEZ
Síndica Municipal de Greuges d’Igualada

El 13 Reflexions dels síndics locals al voltant del Dia 
Mundial de la Salut Mental

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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La finalitat commemora-
tiva d’aquest dia, que se 
celebra el 10 d’octubre, 
és la sensibilització soci-

al envers la salut mental. El 1992 
la World Federation for Mental 
Health (WFMH) va constituir-se 

per equiparar salut mental i salut física, propo-
sant-se per objectius els de sensibilitzar la socie-
tat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l’es-
tigmatització que pateixen les persones afectades 
i impulsar iniciatives que en millorin l’atenció. 
O sia, millorar la qualitat de vida i defensar els 
drets de les persones amb malaltia mental i/o 
amb discapacitat mental.
Però... què és la “salut”? Segons la Federació la sa-
lut és “l’estat que permet el desenvolupament òp-
tim físic, intel·lectual i afectiu del subjecte en la 
mesura que no pertorbi el desenvolupament dels 
seus semblants”; això és, un estat vital que va més 
enllà del mer bon funcionament físic de si mateix. 
També l’OMS descriu la salut en una línia de fons 
similar: és “un estat complet de benestar físic, 
mental i social i no tan sols l’absència de malal-
tia o condició patògena”. La mateixa institució es 
refereix concretament a la “salut mental” com un 
‘estat de benestar en què l’individu és conscient 
de les capacitats pròpies, pot afrontar les tensions 
normals de la vida, pot treballar de forma produc-
tiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a 
la seva comunitat’. Així doncs, la salut mental és 
la base pel benestar i funcionament afectiu d’un 
individu i d’una comunitat; el concepte de “salut 
mental” va implícit en el de “salut”.
Com podem les síndiques, síndics, defensores i 
defensors municipals de greuges de la ciutada-
nia promoure i protegir els drets humans de les 
persones amb malaltia i/o discapacitat mental? 
Aquestes estan exposades a una sèrie de violaci-

ons dels drets humans i la sovintejada estigma-
tització que han d’afrontar fa que se les margini 
socialment i que no se’ls dispensi l’atenció ni els 
serveis ni els suports que necessiten per desenvo-
lupar una vida plena a la comunitat. Com podem 
des de les defensories evitar aquests estigmes, 
discriminacions, vulneracions o violacions dels 
drets de les persones? Seguidament n’aportem al-
gunes idees:
A les nostres resolucions i quan per la matèria 
sigui pertinent, citant la Convenció de les Naci-
ons Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. Aquesta convenció és dret intern de 
l’ordenament jurídic espanyol.
En el treball diari i l’atenció a les persones, can-
viant actituds i millorant la sensibilització pròpia 
i exigir-la a tot el consistori, a les organitzacions 
de persones discapacitades, a associacions de 
professionals, etc.
De forma extensiva i com accions positives, més 
enllà de les competències, vetllant pels drets hu-
mans en les institucions de salut mental que hi 
hagi en el municipi.
Proposant medis per avaluar la qualitat de l’aten-
ció pel que fa als drets humans; les persones han 
de poder presentar queixes en casos de violaci-
ons dels drets humans.
Cal explicitar el “què” i el “com”.
Aprofitant les ocasions protocol·làries, que són 
bastants durant el mandat de les Síndiques i Sín-
dics, per tal que l’Ajuntament augmenti el pressu-
post i el municipi inverteixi en salut mental. Una 
forma de fer-ho consisteix en capacitar el perso-
nal sensibilitzant-lo i formant-lo.
És un deure ètic. Les persones amb discapacitat 
mental necessiten suports a mida i cal prepa-
rar-se per a donar-los-hi. Cal actuar, primer di-
rectament amb les persones i segonament en les 
instàncies que ens són pròpies, el Ajuntaments. 
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“Vull ser el proper al-
calde d’Igualada”, diu 

Cuadras en la seva pre-
sentació, un anunci que 
remou la bassa d’oli de 

politica igualadina

Jordi Cuadras, durant la presentació del seu projecte, dissabte a l’Ateneu.

El periodista Jordi Cuadras planteja recuperar el projecte de 
l’Entesa per “despertar” Igualada des de les esquerres

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Antoni Dalmau es va 
presentar als iguala-
dins -llavors era presi-

dent de la Diputació- un dia de 
maig de 1987 al camp de futbol 
del Garcia Fossas,  poc abans de 
les eleccions municipals, amb 
Joan Manuel Serrat de “teloner”.  
La imminent “batalla d’Iguala-
da” entre Dalmau i Manuel Mi-
serachs es va presentar des del 
PSC amb un discurs -excel·lent, 
per cert- basat en una història, 
que començava amb Antoni 
Dalmau guaitant la ciutat que 
somniava des del cim de la 
Muntanya del Pi. 
Dissabte passat a la tarda, el 
periodista Jordi Cuadras, vin-
culat de fa temps amb la fa-
mília socialista de la ciutat, va 
presentar-se públicament com 
a candidat a l’alcaldia amb una 
imatge de fons idèntica: un di-
buix fet per ell quan tenia 12 
anys d’edat, que representa la 
ciutat des de la Muntanya del 
Pi. Curiosa similitud.

Del “Debat a Bat” 
al “Dimarts de Diàlegs”
En una Sala de Socis de l’Ateneu 
plena a vessar -hi havia gent a 
fora seguint-ho per una pan-
talla- Cuadras va presentar el 
seu projecte en el mateix lloc 
on, durant els darrers anys, ha 
conduit “Dimarts de Diàlegs”, 
un cicle de debats, finiquitat fa 
unes setmanes pel propi Cua-
dras -i organitzat per l’Ateneu 
Igualadí- amb els que es prete-
nia remoure la ciutat lluny dels 
discursos oficials, sempre d’en-
cefalograma pla.
Als anys noranta, i al Teatre de 
l’Aurora, les esquerres de la ciu-
tat van organitzar “Debat a Bat”, 
un espai gairebé idèntic de tro-
bada per a “despertar” Igualada 
del què es considerava un ex-
cessiu conformisme amb tants 
anys de lideratge de CiU a la 
capital de l’Anoia. D’allí, va sor-
tir l’Entesa per Igualada de Jordi 
Aymamí. En aquest cas, és fàcil 
també trobar-hi similituds.

Sacsejada en els àmbits 
polítics de la ciutat
Sigui com sigui, Cuadras ha 
aconseguit sacsejar els àmbits 
polítics de la ciutat, ja des de 
que, fa uns dies, anunciés la seva 
conferència, una llarga llista de 
desitjos i voluntats, la majoria 
lògiques des del punt de vista 
del que, independentment de la 
ideologia, tothom vol per al seu 

municipi. La voluntat, ferma i 
clara: obrir un nou espai polític 
de progressisme a la ciutat, una 
fotocòpia de la voluntat que va 
provocar la creació de l’extinta 
Entesa per Igualada. 
“Perjudicarà més a ERC que a 
nosaltres”, deia un conegut di-
rigent local del PDeCAT. “Però 
si el Cuadras no és independen-
tista”, reblaven poc després des 
de les files republicanes. L’anun-
ci no ha deixat indiferent ningú. 

Contactes amb els comuns
A les files dels comuns, que a 
Igualada es defineixen sota la 
plataforma “Decidim”, reconei-
xen ja els primers contactes. “És 
cert que hem parlat, hi  ha hagut 
una primera presa de contacte, 
però no hi ha res clar damunt la 
taula”, explicava a La Veu el re-
gidor Dario Castañé. “Abans de 
final de mes hem de reunir-nos, 
i després farem una assemblea 
oberta. El que s’hagi de fer per 
les municipals es decidirà allí”, 
confirmava. 

Tres escenaris diferents per 
transformar Igualada
El fins fa poc periodista en ac-
tiu a la ciutat va plantejar la seva 
conferència en tres escenaris: 
Igualada dins Igualada, Iguala-
da a la Conca i Igualada a Cata-
lunya. “La ciutat ha de saber on 
va en cada una d’aquestes tres 
lligues”, va dir.
Cuadras va usar la metàfora 
d’una llar de foc per explicar 
que Igualada és com una fla-
ma que si no es venta, s’acabarà 
apagant: “La ciutat està ordena-
da urbanísticament i equipada 
amb serveis, s’hi fan coses, la 
ciutat tira, però més d’hora que 
tard arribarà un dia en el qual 
això no serà suficient per man-
tenir l’escalfor. Cal avivar el foc 
abans no sigui massa tard, cal 
ventar, cal donar un nou oxi-
gen, cal donar un nou impuls a 
Igualada”.

Igualada dins Igualada
Jordi Cuadras afirma que “Igua-
lada necessita oxigenar-se a 
partir del Rec. Cap ciutat de la 
nostra mida té un barri per on 
reinventar-se. Ni més ni menys 

que 40 hectàrees a la disposició 
del present i el futur de la ciu-
tat. És una oportunitat per crear 
una nova ciutat dins la ciutat. 
Transformant el Rec, transfor-
marem Igualada. L’obertura al 
mar que va fer Pasqual Mara-
gall en la Barcelona olímpica, 
és, a la nostra ciutat, l’obertura 
al sud”, alhora que reclamava el 
nou POUM. “No pot ser que la 
Igualada del segle XXI s’estigui 
gestionant sobre la base d’un 
document de l’any 1986. És 
inadmissible que puguem se-
guir acceptant això”.
El problema de l’habitatge també 
preocupa Cuadras. “Cal habitat-
ge social, polítiques agosarades 
de rehabilitació per evitar tenir 
un parc buit i degradat i afrontar 
la bombolla del lloguer”. També 
donar sortida a espais buits que 
té la ciutat com el cinema Kursal, 
l’Hotel Ciutat d’Igualada o l’anti-
ga Martí Enric al Rec.
El  candidat va referir-se també 
a l’àmbit econòmic reclamant 
que la ciutat faci el pas cap a la 
la revolució 4.0, l’anomenada 
Quarta Revolució Industrial. 
“Serà possible gràcies a la im-
plementació de les comunicaci-
ons 5G, que substituiran el 4G i 
multiplicaran per 100 la veloci-
tat actual de les comunicacions 
via internet. Les noves oportu-
nitats que això generarà faran 
canviar els hàbits i la industria”. 
En l’àmbit social, el candidat va 
anunciar que la ciutat ha de te-
nir una altra biblioteca.

Igualada a la Conca
Jordi Cuadras ressaltava que 
“tenim l’oportunitat de crear la 
ciutat més important al centre 
del país en la cruïlla de camins 
est-oest i nord-sud. Igualada 
pot ser la ciutat més important 
entre Barcelona i Lleida. Po-
ques ciutats poden tenir aques-
ta oportunitat. Cal una Conca 
equilibrada i ben planificada 
per repartir els espais residenci-
als, de serveis i industrials.”

Igualada a Catalunya
El candidat també afirma que 
un cop Igualada sigui la ciutat 
més important entre Barcelona 
i Lleida, s’ha de convertir en la 
porta d’entrada de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona tot recor-
dant que estar a 40 minuts de la 
capital és una gran oportunitat. 
I ha plantejat dos projectes per 
apropar-se més a Barcelona 
com a palanca per accedir a Eu-
ropa i el món i fer-se grans”.
Cuadras vol que Igualada tin-
gui el Corredor Mediterrani: 
“Igualada ha de reclamar el seu 
protagonisme en l’agenda cata-
lana del Corredor Mediterrani. 
Per Igualada ha de passar el tren 
gran que enllaci el Corredor 
Mediterrani amb l’interior de la 
Península tot seguint el curs de 
l’autovia A-2. Ens hem d’oferir, 
hem de dir que volem jugar 
aquesta partida o algú la jugarà 
per nosaltres. La indústria de 
Saragossa i el Port de Barcelona 
han de ser els nostres aliats.”
En aquesta connexió amb Bar-
celona, Cuadras també ha de-
manat un acord definitiu entre 
Generalitat i Ministeri de Fo-
ment per fer el carril bus a la 
B-23 entre Pallejà i la Diagonal 
per assegurar un temps òptim 
de 40 minuts en autobús du-

rant totes les hores del dia. Una 
aposta pel transport públic im-
prescindible, també, per cuidar 
aquest planeta nostre amenaçat 
pel canvi climàtic”.
A part de desgranar tots aquests 
continguts, Jordi Cuadras tam-
bé ha obert altres temes en for-
ma de preguntes. Ha parlat de 
l’escola pública, dels problemes 
que té l’Hospital per contractar 
metges especialistes, de la mu-
nicipalització de l’aigua, de la 
falta de model de mobilitat i el 
no-model que representen les 
zones blanques, de la tarifació 
social i fiscalitat progressiva 
per accedir als serveis públics, 
d’igualar l’esport femení i mas-
culí, de fer un festival d’escul-
tures a l’aire lliure al parc de 
l’avinguda de Catalunya, de la 
possibilitat de convertir la Ram-
bla en un carrer de vianants i de 
la construcció de nous carrils 
bici...
Cuadras planteja “la creació 
d’un espai d’esquerres i pro-
gressista que amb ambició, 
atreviment i una manera desen-
fadada de fer les coses vol ser 
aglutinador per ser majoritari 
i donar un nou impuls a Igua-
lada. Seguint l’impuls i energia 
que pot donar una frase de dues 
paraules però tan contundent 
com és “D’ara endavant”, és una 
crida a tots els igualadins que 
comparteixin aquests valors 
i idees a compartir una meta i 
a compartir un camí per arri-
bar-hi. Obrim un procés de re-
flexió i construcció. L’esquerra 
d’Igualada ha pogut ser majo-
ritària quan ha compartit unes 
idees i un camí per fer-les pos-
sible. Aquest és l’esperit del qual 
em sento fill. M’he fet ciutadà a 
la Igualada de l’Entesa”. Aconse-
guirà fer-la reviure?

“Cal avivar el foc abans 
no sigui massa tard, 
cal ventar, cal donar 

un nou oxigen, cal 
donar un nou impuls a 

Igualada”



Els cupaires volen unir 
les zones de vianants 
de Cal Font i carrer 

St. Magí amb el nucli 
antic, i tancar la Ram-
bla St. Isidre al trànsit 

“una mesura que ja 
s’hauria d’haver fet”

La CUP vol crear una gran illa de vianants al centre, 
i prohibir el trànsit a la Rambla i els carrers Òdena i St. Josep
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L a CUP ha llençat 
aquesta setmana una 
proposta per crear a tot 

el centre de la ciutat una gran 
illa de vianants, unit de for-
ma permanent les ja existents 
a la zona de Cal Font i carrer 
Sant Magí, amb el nucli antic 
d’Igualada. Alhora, la Rambla 
Sant Isidre tindria prohibida 
la circulació de vehicles tot 
l’any, i no únicament els caps 
de setmana, com ara, o en 
ocasions festives. 
La CUP explica que “volem 
que l’Ajuntament assumeixi 
l’objectiu de restringir el tràn-
sit a la Rambla Sant Isidre de 
manera permanent el més avi-
at possible. Creiem que és una 
mesura que ja hauria d’haver 
madurat anteriorment. Per-
metria pacificar un dels car-
rers més cèntrics i concorre-
guts de la ciutat”.
Per als cupaires, aquesta me-
sura “permetria connectar les 
dues àrees a dia d’avui ja via-
nalitzades: la del nucli antic i 
la de l’entorn de Sant Magí i 
Cal Font, ara mateix dividides. 
A més, l’atractiu de la Rambla 
ha provocat que cada cop hi 
hagi més metres quadrats de 
vorera ocupats per terrasses 
de restauració que en dificul-
ten el trànsit a peu per la vore-
ra, especialment quan el tràn-
sit de vehicles no està tallat”.

Alliberar el carrer Òdena 
de cotxes
L’altra proposta per ampliar 
la vianalització del centre és 
restringir també la circulació 
de vehicles als carrers d’Òde-
na (per sota el Passeig), Sant 
Josep (per sota Sant Carles) i 
Sant Pau, permetent en con-
seqüència restringir el trànsit 
a la Rambla Vives fins al seu 
límit amb el carrer Sant Jordi.
El carrer d’Òdena entre el Pas-
seig i la Rambla “ja és actual-
ment un riu de gent, un vial 
que els igualadins utilitzen de 
manera massiva per transitar 
a peu però en el què constant-
ment han d’estar pujant i bai-
xant de la vorera i esquivant 
cotxes. Aquesta escena, que 
es dona al llarg de tot el tram, 
és especialment preocupant a 
la placeta de Sant Josep (l’es-
pai on conflueixen els carrers 
Clos, Òdena i Sant Josep) on 
es registren constantment si-
tuacions de risc per als via-
nants”.
Eliminar el trànsit volunta-

ri d’aquest tram del carrer 
Òdena permetria també limi-
tar-lo al carrer Sant Josep fins 
a l’alçada amb Sant Carles, on 
també s’hi troben diversos es-
tabliments, “així com pacificar 
enormement el carrer Sant 
Pau i l’entorn de l’escola de pri-
mària que s’hi troba ubicada i 
de l’Ateneu Igualadí, un dels 
equipaments socioculturals 
que registra major activitat i 
afluència de la ciutat”.
Si la circulació en aquest tram 
del carrer Òdena quedés limi-
tada, no tindria sentit no limi-
tar-la, a l’entorn de Cal Font, 
als carrers de la Vida i de la 
Dansa i els trams de Galícia i 
Aurora tocant a Òdena.

Contemplar l’allargament de 
l’eix de vianants est-oest
La CUP també planteja “avan-
çar, també, en l’allargament de 
l’eix de vianants est-oest que 
creua la ciutat: actualment 
vertebrat pel carrer Aurora 
fins a l’alçada de Balmes en 
sentit oest, caldria contemplar 
el seu allargament fins a la pas-
sarel·la de vianants de l’Avin-
guda Gaudí. Per l’altre costat, 
en sentit est, caldria plantejar 
la hipotètica perllongació de 
la vianalització del carrer Sant 
Pau pels carrers Pare Mariano 
i Virtut, fins arribar al Mercat 
de la Masuca”.

Una transformació 
necessària
Des de la CUP “considerem 
que l’espai públic del centre de 
la ciutat viu un bon moment 
pel que fa a atractiu i afluència 
de vianants, tant de persones 
de la mateixa ciutat com de 
fora. Podem comprendre les 
reticències que de ben segur 
s’expressaran per part d’alguns 
actors, però considerem que 
el guany a mig termini tant en 
dinamisme comercial com en 
benestar per a la ciutadania ho 
compensarà amb escreix”.
És evident que davant qual-
sevol mesura de vianalització 
de carrers el trànsit rodat es 
veu afectat. Però cal recordar, 
abans de tot, que aquestes res-
triccions “no afecten al tràn-
sit del veïnat de les zones en 
qüestió ni tampoc al de serveis 
o mercaderies que hagin de 
circular obligatòriament per 
aquestes vies, tal com ja suc-
ceeix als carrers limitats del 
nucli antic, per exemple”.
Els cupaires recorden que la 
vianalització dels centres de 
les ciutats “és una pràctica i 

una tendència del tot fona-
mentada a desenes i centenars 
de ciutats aquí i arreu d’Eu-
ropa”. Les zones en les que es 
limita la circulació de vehicles 
motors “guanyen en atracti-
vitat comercial, els veïns in-
crementen la seva qualitat de 
vida, i la població que en fa 
un ús esporàdic o quotidià 
se’n veu també beneficiada 
en termes de tranquil·litat al 
passejar-hi, ja siguin adults o 
especialment infants”.
El partit independentista d’es-
querres afegeix que, en relació 
a la possible implementació 
d’aquesta proposta “no te-
nim una exigència temporal”, 
però sí que “ens agradaria que 
la proposta fos com a mínim 
tinguda en compte i debatu-
da”. Entenen que en allò que 
fa referència a la Rambla les 
mesures poden resultar “més 
plausibles ja que es tracta d’un 
eix que actualment ja es talla 
en determinats horaris del cap 
de setmana. Però tot i que cre-
iem que cal avançar cap al seu 
tall definitiu, si no s’adopta la 

mesura de manera permanent 
com a mínim valoraríem posi-
tivament l’ampliació significa-
tiva de les restriccions actuals”.

La CUP, que recentment ha 
donat a conéixer la seva vo-
luntat de presentar-se a les 
eleccions municipals amb un 
altre nom amb la voluntat 
d’eixamplar el seu escenari de 
vit, reafirma aquesta voluntat 
quan diu que “ens mostrem 
oberts a explorar vies flexi-
bles per a la seva implantació i 
avaluació, com seria la de l’es-
tabliment de restriccions per 
franges horàries, diferencia-
des si cal entre feiners i festius, 
atenent així als usos canviants 
de l’espai públic que calgui sa-
tisfer”. 
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La majoria dels 
expositors del certamen 
gastronòmic, 16 cellers 

i 23 establiments de 
restauració, van 

exhaurir les existències, 
i un centenar de 

persones van participar 
en els tallers

Un operari municipal, plantant un arbre ahir dijous al migdia.

TastAnoia demostra que en solitari encara té més èxit

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Qua-
litat Urbana de l’Ajun-
tament d’Igualada ha 

iniciat aquesta tardor el Pla 
Municipal de Reposició de 
l’Arbrat 2018-2019. Aquest pla 
implica, anualment, la substi-
tució d’arbres considerats poc 
adients per al medi urbà per 
altres espècies més adequades 
i també la reposició d’aquells 
arbres que, els darrers anys, 
han hagut de ser retirats per 
malaltia, mort o perquè s’han 
vist malmesos en episodis cli-
matològics.
Aquest dimecres, n’ha donat 
els detalls l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells. Segons ha ex-
plicat, en la passada campanya 
2017-2018 ja es van retirar 89 
arbres morts o d’espècies con-
siderades poc adequades per-
què provoquen al·lèrgies a la 
població o perquè tenen arrels 
que malmeten l’asfalt i les vo-
reres. 
En molts casos, a més, aquests 
arbres han adquirit grans di-
mensions, les seves branques 
provoquen molèsties als edi-
ficis propers i poden suposar 
un perill en dies de fort vent.
Els 89 arbres retirats l’any pas-
sat s’han substituït per noves 
espècies considerades més in-
dicades per al medi urbà i se 

REDACCIÓ / LA VEU 

F ira Igualada ha valorat 
molt positivament l’edi-
ció de Tastanoia que es 

va celebrar el cap de setmana 
passat a la Rambla Sant Isidre 
d’Igualada.
Aquesta mostra gastronòmica 
que per primer cop es presen-
tava fora del marc de Firano-
ia, ha superat les expectatives 
tant d’expositors com de l’or-
ganització. 
La majoria dels expositors 
(16 cellers i 23 restauradors i 
artesans alimentaris), tots ells 
de la comarca de l’Anoia, van 
veure com la previsió que ha-
vien fet de producte se’ls feia 
curta al llarg dels tres dies de 
la mostra.
Amb un increment en el vo-
lum del producte despatxat, 
que va ser d’un 35 per cent 
respecte a l’edició de l’any pas-
sat i amb un 40% més de copes 
servides, Tastanoia es consoli-

da com la mostra gastronòmi-
ca de la comarca. 
Els visitants, procedents de 
diferents punts de la comarca 
i de la mateixa ciutat d’Igua-
lada, van poder gaudir dels 
diferents tallers que s’havien 
organitzat paral·lelament per 
a gaudir de la mostra. Entre 
aquests, els més nombrosos 
van ser el Tast de Vermuts, el 
concurs de Tast per parelles i 
el Taller de galetes artesanes. 
Un centenar de persones hi 
van prendre part.

Així mateix, Tastanoia va 
oferir música en directe amb 
actuacions de gran qualitat, 
la qual cosa feia encara més 
agradable passejar per la ram-
bla i gaudir de la gastronomia.
Els restauradors de la zona i 
entorn es mostraven també 

molt satisfets en veure molt 
incrementada la seva activi-
tat.
Un altre dels factors indis-
pensables per a dur a terme la 
celebració a l’aire lliure, la cli-
matologia, va acompanyar i 
respectar el certamen durant 

tot el cap de setmana.
Des de l’organització, Fira 
Igualada, es vol agrair la par-
ticipació i implicació de tot-
hom, expositors i visitants, en 
el fet d’aconseguir que Tas-
tanoia sigui la gran festa de la 
restauració de la comarca.

L’alcalde Castells demana tranquil·litat davant la retirada 
d’arbres de la via pública: “En plantarem 500 més”

n’han plantat 73 de més –162 
en total– en escocells buits o 
en parcs i places on calia re-
forçar l’arbrat. Les espècies 
retirades són en general pins, 
plàtans, moreres i oms. I les 
espècies que es planten al seu 
lloc són, entre altres, cirerers 
del Japó, pereres de flor, po-
meres, arbres de Júpiter, fotí-
nies o espinalbs. 
La retirada dels arbres exis-
tents es porta a terme a la tar-
dor i la plantació es fa entre la 
tardor, l’hivern i la primavera, 
en funció del que és més ade-
quat per cada varietat. Castells 
posa de relleu el fet que “apos-
tem per la renaturalització de 
l’entorn urbà, volem una ciu-
tat agradable i amable per tots 
aquells que hi viuen i, per això, 
en dos anys haurem plantat 
més de sis-cents nous arbres a 
la ciutat, al mateix temps que 
seguim desenvolupant l’Ane-
lla Verda, projectem l’amplia-
ció del Parc Central o treba-
llem en la millora contínua de 

l’espai públic des de la Unitat 
de Barris, entre moltes altres 
accions”.
Aquesta temporada 2018-
2019, la intervenció tindrà 
un abast superior. S’estan re-
tirant un total de 152 arbres i 

es preveu plantar-ne 508. En 
concret, els arbres que s’estan 
retirant corresponen a dife-
rents punts de l’Av. Montser-
rat, dels carrers Magnòlies, 
Tulipes, Crisantems i Capità 
Muntaner, de l’Av. Barcelona, 
del c/ Dr. Pujadas o del Parc 
de la Solidaritat. 
I, entre aquesta tardor, l’hi-
vern i la propera primavera, 
s’han de plantar els més de 
cinc-cents nous arbres pre-
vistos, no només en aquestes 
ubicacions, sinó també als 
carrers Badalona, Coral la 

Llàntia, Mn. Josep Forn, Pere 
Dalmases, Lleida, Dr. Puja-
das, Nards, Orquídies, Camè-
lies, Joan Serra i Constansó, 
Abat Oliba, Capità Muntaner, 
Guixeres, Salvador Espriu, 
Carles Riba, Bèlgica, Lecco, 
President Francesc Macià, 
President Josep Irla, Presi-
dent Pau Claris, Doctor Botet 
i Parlament, a les avingudes 
Generalitat, Pau Casals, Eu-
ropa, Països Catalans i Vila-
nova i a la Pl. Sant Crist. A 
banda, la Brigada Municipal 
reforçarà l’arbrat en indrets.

L’Ajuntament diu que 
malgrat retirar 154 

arbres aquesta 
setmana, en plantaran 
500 més en els propers 
dies en molts indrets

En dos anys s’hauran 
retirat 241 arbres d’es-
pècies considerades poc 
adequades per diferents 

motius i se n’hauran 
plantat un total de 670



A través del projec-
te Anoia 4.0, la UEA 
realitzarà un estudi a 

les empreses per radio-
grafiar i analitzar com 

absorbeixen aquest 
canvi tecnològic 

La UEA farà un estudi per comprovar com les empreses de 
l’Anoia assumeixen les noves tecnologies
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L a revolució 4.0. ja és 
aquí i ha vingut per 
quedar-s’hi. Es tracta 

del canvi tecnològic més im-
portant de les últimes dècades 
i ve marcada per la digitalitza-
ció dels processos de produc-
ció gràcies a la introducció de 
les tecnologies de la informa-
ció, l’Internet de les coses i l’ús 
de nous materials; un nou mo-
del d’organització i de control 
de la cadena de valor a través 
del cicle de vida del producte i 
durant els sistemes de fabrica-
ció i que pot obrir les portes a 
la reindustrialització si el tei-
xit empresarial aprofita l’opor-
tunitat que representa.
Les empreses estan vivint una 
important transformació que 
ve donada per un entorn que 
s’adapta i es modifica, fruit 
d’un canvi global que afecta 
tots els nivells: per l’evolució 
de les fonts d’energia, per la 
digitalització i la robotització 
de processos, per la transfor-
mació del mercat laboral i 

educatiu, per la mobilitat cada 
vegada més eficient, per l’es-
gotament dels recursos fòssils, 
per les directives i normatives 
mediambientals i laborals, 
entre altres. Les empreses i la 
indústria han d’analitzar si el 
seu model de negoci encaixa 
o encaixarà en aquesta nova 
realitat a mig o curt termini, ja 
que és una qüestió de supervi-
vència per no perdre el lloc en 
el mercat. 
La UEA convida a totes les 
empreses a realitzar un auto-
anàlisi de la seva maduresa 
digital a través d’una enquesta
Conscients que a la comarca 
de l’Anoia ja hi ha empreses 
immerses en el nou para-
digma de la nova revolució i 

transformació digitals, però 
que també hi ha un gran nom-
bre d’empreses que encara no 
s’identifiquen en aquest canvi 
tecnològic, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia en la seva missió 
de vetllar per la competivitat 
de les empreses del territori,  
treballa en un projecte ano-
menat Anoia 4.0. 
Aquest projecte té com a pro-
pòsit  acompanyar a les em-
preses en aquest canvi de la 
transformació empresarial, i 
en aquests moments, des de 
l’entitat empresarial s’està ana-
litzant l’estat de les empreses 
pel que fa a la seva maduresa 
digital. 
A través d’una enquesta, la 
UEA convida a totes les em-
preses de l’Anoia a partici-
par-hi amb l’objectiu d’ana-
litzar-ne la seva maduresa 
digital. En aquest sentit, es 
podrà detectar quin és l’estat 
del sector empresarial i in-
dustrial, què hi ha en marxa, 
què coneixen d’aquest nou 
canvi i transformació, què els 
hi manca... 

Amb tota aquesta informació, 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia vol reunir-se amb totes les 
empreses per conèixer i ana-
litzar de prop i en profundi-
tat, quines necessitats tenen, 
quines eines calen, entre altres 

inquietuds i amb la mà dels 
millors experts, es marcarà un 
full de ruta per acompanyar a 
totes les empreses que ho vul-
guin cap a un entorn cada ve-
gada més tecnològic, digital i 
sostenible. 
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Dijous vinent, xerrada 
de Càritas sobre 
l’acolliment de refugiats

Reeixit i emotiu “Retrobament” 
d’exalumnes de la Divina Pastora

Càritas organitza amb motiu 
de la celebració de l’Octubre 
Solidari a Igualada, una xer-
rada amb el títol “Acollida de 
persones refugiades: Què fem? 
Què podríem fer?”, que anirà 
a càrrec de Joan Vera, tècnic 
de Càritas Diocesana de Vic, 
i Aleksandra Semeriak, de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat.
L’acte serà dijous 18 d’octubre 
a les 7 de la tarda, a l’Espai Cí-
vic Centre. 

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

A mb orgull i compla-
ença vam ser moltes 
les antigues alumnes 

que vam poder participar 
d’un excepcional i fantàstic 
“Retrobament”, després de 
quaranta-cinc anys dels nos-
tres adéus al Col·legi de la 
Divina Pastora. 
Si bé el destí de cadascuna 
ens van distanciar força; una 
llarga convivència escolar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia cerca diferents 
perfils professionals 

per a propera convocatòria de 
Joves en Pràctiques que lidera 
el SOC a través del programa 
d’Iniciativa d’Ocupació Juve-
nil subvencionat pel Fons So-
cial Europeu.

Requisits
Es tracta de pràctiques remu-

va ser suficient per a deixar 
aquella empremta tan pro-
funda que –ara, aquests dies- 
ens ha permès recuperar el 
valor de l’amistat... fins i tot 
amb les que no van poder 
venir.
De primer, un dels millors 
punts de referència dels nos-
tres vincles d’amistat i com-
panyonia va ser -com no 
podia ser un altre- el pati del 
Col·legi; aquell espai de lleu-
re, divertiment i d’autèntica 

coneixença. Seguidament, a 
l’Espai Koken, en mig d’un 
embolcall d’elements i re-
cords escolars; entaulades a 
l’entorn d’un suculent sopar 
(de Cal Pantomènia), fins 
a la matinada, vam reviure 
–pletòricament i sense nos-
tàlgies- uns inesborrables 
episodis de la nostra longeva 
convivència escolar; donant 
veu a uns anys en què es va 
començar a escriure la per-
sonalitat de cada una.

El Consell ofereix cinc contractes 
per pràctiques remunerades

nerades amb un contracte de 
6 mesos i jornada complerta.
Els requisits per participar del 
programa són tenir un Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà, un 
Cicle Formatiu de Grau Su-
perior o un grau universitari, 
ser menor de 30 anys, ser be-
neficiari/a de Garantia Juvenil 
(inscripcions a l’Oficina Jove 
de l’Anoia), estar inscrit com a 
DONO (inscripcions a l’Ofici-
na de Treball de l’Anoia).
Els perfils professionals que es 

cerquen són Tècnic/a auxiliar 
d’informàtica, Tècnic/a de jo-
ventut, Tècnic/a de medi am-
bient,  Tècnic/a de turisme i  
Arquitecte/a tècnic o enginyer 
d’edificació.
Es poden consultar les bases i 
la convocatòria a l‘e-tauler del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
El termini per a presentar les 
candidatures és fins al 19 d’oc-
tubre, al Consell Comarcal de 
l’Anoia (Plaça Sant Miquel, 5, 
Igualada).

Els centres cívics de la 
Generalitat a 
Igualada tornen a 
obrir inscripcions

A partir del dijous, 18 d’oc-
tubre, faran les inscripcions 
el Casal del Passeig i el CC 
Montserrat, de les activitats 
que no es van poder fer el 13 
de setembre.
Al Casal del Passeig: Tèc-
niques creatives, Ceràmica, 
Patchwork, Inicia’t amb el mò-
bil, Història de la música, En-
tre lectura i jocs de memòria, 
Astronomia: Estels i constel-
lacions, Ioga per a gent gran, 
Gimnàstica suau i Stretching.
I al Casal Cívic Montserrat, 
els Tallers en família: cuinem 
junts, Treballs manuals, Scra-
pbook de Nadal, Memòria i 
Dietes saludables.
L’horari serà l’habitual: el di-
jous 18, de 9.30 a 13h, la resta 
de dies de 10 a 13h i de 16 a 
18h, de dilluns a dimecres i de 
10 a 13h, dijous i divendres, 
tant de forma presencial, com 
per telèfon. Per a més infor-
mació adreceu-vos als Casals, 
Passeig Verdaguer, 67 i Carrer 
Orquídies,7, telèfons: 93 803 
33 12 i 93 804 36 61.

Grup Carles organitza 
una xerrada sobre 
la felicitat com estat 
natural

La consultoria Grup Carles 
organitza una xerrada com a 
presentació d’un posterior ta-
ller sobre “La felicitat, un estat 
natural”. Tindrà lloc el proper 
divendres 26 d’octubre a les 5 
de la tarda al Centre d’Inno-
vació Anoia de Vilanova del 
Camí. 
Si el tema us interessa, cal que 
envieu un correu a llorenc.
tusal@gcarles.com per a apun-
tar-vos a la xerrada. 

Taller gratuït 
de tècniques d’estudi

Per treure el màxim profit a 
les hores d’estudi cal una bona 
organització i preparació del 
material amb el que hem de 
treballar. 
En aquest curs, per a joves a 
partir de 12 anys (1 ESO), es 
treballaran les diverses tècni-
ques d’estudi, perquè els joves 
els sigui més fàcil posar-s’hi i 
obtenir millors resultats: com 
fer resums, les idees princi-
pals, organització de la infor-
mació, elaboració d’esquemes, 
tècniques de concentració, etc.
L’activitat es farà al Casal Cívic 
Montserrat d’Igualada, del 15 
d’octubre al 10 de desembre, 
els dilluns de les 17.30 a les 
18.30 hores.
Per a més informació i ins-
cripcions podeu trucar al tel. 
93 804 36 61.  L’activitat és 
gratuïta. 

AFADA organitza un 
acte sobre com afavorir 
la comunicació amb 
problemes en llenguatge

El proper dijous 25  d’octu-
bre de 2018 a  les 18.00 h, a 
la seu de l’AFADA, Centre cí-
vic Montserrat: c/ Orquídies 
7 d’Igualada, tindrà lloc una 
xerrada oberta a tothom sobre 
recomanacions per a facilitar 
la comunicació quan el nos-
tre interlocutor té afectada la 
parla. 
La sessió serà conduïda per 
Noelia Capitán, neurologope-
da especialitzada en disfàgia.
Afavorir la comunicació és 
important tant per a la per-
sona que té dificultats per a 
expressar.se com per qui l’es-
colta. 

Dos detinguts 
a l’Anoia per un furt en 
un camió a l’A-2

Els Mossos van detenir el dia 
3 d’octubre, dos homes, de 32 
i 21 anys, veïns de Sant Adrià 
de Besos, com a presumptes 
autors d’un delicte de furt. Els 
fets es van produir quan aquell 
mateix dia, a la matinada, van 
rebre l’avís d’un testimoni que 
acabava de veure unes perso-
nes robar la càrrega d’un ca-
mió que estava estacionat a la 
Panadella.
La policia catalana va muntar 
un control a l’A-2, a l’alçada 
d’Òdena, van seguir el turis-
me fins que el van aturar pocs 
quilòmetres més endavant. Es 
van localitzar 110 dessuadores 
i 48 samarretes.



P #latevaveu

Albert Moreno Molins @moreni00

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

EnricMorist @emorist

Xavier Dàvila Solé @Davilaxx

Meritxell*ll Independència o mort @Meritxellxll

Marina @marinamis92

Àuria @auria_grup

Col·legi Monalco @colmonalco

ADF El Bruc @ADFElBruc

Top 10 Ironman Barcelona: el resultado me im-
portaba poco o nada quería finalizar un IMregu-
lar y parece que al fin se ha dado:50’ 4h35 2h52.
Me llevo Info importante para 2019

Ostres! Coque Malla ha fet un gran ZASCA a 
VOX 
#FemXarxa #TardorCalenta #FemLaRepública-
Catalana #9Octubre #FelizMartes

Darrerament s’estan tallant molts arbres ”urbans” 
a #Igualada, com a les Comes I, avd. Barcelona i 
avd. Balmes. Quan altres ciutats estan treballant 
per conservar-los, aquí els tallem. Caldria una ex-
plicació de quin es el motiu. @ajigualada @VeuA-
noia @RadioIgualada

Felicitats a tots els voluntaris (referents i gossos) 
de la @ErieGossos de rescat de @CreuRojaCAT 
que aquest cap de setmana han fet l homologació 
oficial per esser membres de l equip de rescat

Confirmat! @24castells no és només un progra-
ma de #castells... És una teràpia de grup dels @
moixiganguers on es diuen les coses a la cara: les 
bones i dolentes.

Ja refresca i fosqueja abans. I m’agrada  #Benvin-
gudaTardor

La inclusió social es defensa des de tots els àmbits. 
Àuria, com a agent capdavanter del territori, par-
ticiparem de totes les propostes que tinguin per 
valor l’accessibilitat universal i la participació de 
les persones amb discapacitat per fer-ho possible.

Avui els Pomers i Cirerers han fet iniciació a l’ho-
quei patins dins el projecte “Hoquei Kids”Ens 
hem alegrat de veure en Cèsar Vives, exalumne 
de l’escola. #monalcoamblesport

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#46 Antoni Defebrer
 

La primera vegada que vaig sortir de casa amb una bossa, em van dir: On vas així? 
Això no és Barcelona! 
Ara em paren persones pel carrer per dir-me que els he ajudat a acceptar-se. 
Trobo pobre la paraula homosexual per definir-me.

Desde Cataluña os mandamos mucha fuerza para 
los equipos d’emergencia i #BRIF actuando en el 
#IFSabaxánsMondariz. Seguiremos atentos al 
avance d’este #IIFF en #Pontevedra. #Brif #adfcatFOTO: Cesc Sales
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Quina passada @moixiganguers, i quina il·lusió!  
Enhorabona!!!

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Jordi Cuadras: “Vull ser 
l’alcalde d’Igualada”

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

Històrics Moixiganguers: 
colla de 9 i concurs de 
castells de dissabte a la 
butxaca

Instants de La Veu             @veuanoia

Històrics @moixiganguers: 
colla de 9 i concurs de castells 

de dissabte a la butxaca

#castells #Igualada #Anoia

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

A partir d’aquest curs escolar, una 
llei votada per majoria espectacular 
entrarà en vigor. Obligant als centres 
escolars a impartir cursos d’accepta-
ció personal i autoestima. Gràcies a 
aquests cursos, s’espera que el nivell 
d’assetjament baixi a cotes inexis-
tents i la convivència i la tolerància 
entre alumnes, generi futurs adults 
amb una millor qualitat de vida i sa-
lut mental.
  



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

Defensem el català a Europa. 
La diversitat cultural és una de les característiques distintives de la 
UE, i la protecció del patrimoni cultural i lingüístic, un dels seus 
principis fundacionals.

Hace una hora ha caído un megadiluvio sobre BCN. ¿Cuánta de esa 
agua se ha aprovechado / recogido?. Es posible hacerlo, ¿se ha plantea-
do / se está planteando?  (Sustituyan esa ciudad por cualquier otra).

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

Quines preguntes es fa el veritable talent?

EVA COLLADO DURÁN
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora
@evacolladoduran

JOAN ROIGEVA COLLADO

És el veritable talent qui tria 
amb qui treballa i amb qui no.

Trobar una solució sostenible als 
residus generats durant el procés 

d’adobatge de pells

Se’ns omple la boca, escrivim i escrivim sobre tot el relacionat a la re-
cerca de talent, d’atracció de talent i de la mal anomenada retenció 
del talent sense pensar en el realment important i és que no podem 
perdre de vista que...: avui és el veritable talent qui tria amb qui tre-
balla i amb qui no. És el talent qui decideix i no l’empresa. Qui no en 

sigui conscient ho té difícil per no acabar amb un equip mediocre.

Primer pas: canviar la mentalitat sobre veritats que semblen absolutes i que en 
veritat estan ja obsoletes.

• Cercar talent no és posar ofertes d’ocupació. El veritable talent no les llegeix.
• Atraure talent no és “vendre motos” i tenir un Employer Branding comprat i 
sonor. El veritable talent està bastant per sobre del soroll.
• No podem retenir a ningú. Al veritable talent cal enamorar-lo per projecte.
Segon pas: ser conscient que fuig el talent.
• De marques tocades per la mala reputació i el soroll mediàtic. No volen vin-
cular la seva marca de talent a la falta d’ètica perquè saben que els seus valors 
han de prevaler.
• De marques buides i anodines sense una proposta de valor clara en el mercat.
• De no treballar per a la creació d’un producte o servei pel qual senti passió.
• De marques que no siguin socialment responsables.
• D’ambients laborals tòxics, mancats d’un lideratge transformador.
• D’empreses amb un alt nivell de rotació.
• D’empreses “ostracistes”, de búnquers on la informació és poder, on la conne-
xió i exposició de les seves marques a les xarxes és pecat mortal.
• D’empreses que ofeguen sota un organigrama ferri la creativitat i la innovació.
• De descripcions de llocs de treball tancades.
• D’empreses “dinosáuriques” on es premia més la presència física que el resultat.
• D’empreses de les que no hi ha res en els mitjans socials, sense història a la 
xarxa, sense treballadors en el món digital amb una presència i una història.
Però: quines preguntes es fa el veritable talent?
• Quin serà el meu àrea d’influència dins de l’organització? Va a voler saber si 
van a haver frens a la seva àrea d’actuació, Sap que només així podrà portar els 
seus objectius i projectes a realitats d’una manera efectiva.
• Què fa la companyia per mantenir-se en estat beta permanent? Et preguntarà 
quins són els mecanismes que s’estableixen per seguir formant-se. El que vol 
sentir és que la companyia té una alta sensibilitat a les necessitats que sorgei-
xen en cada projecte. Són persones que lideren el seu aprenentatge i que han 
pres les seves regnes fa molt de temps.
• Et preguntarà: quins mitjans hi ha per estar informat. Quines són les fonts. 
Com es comunica de forma interna? Si no és una empresa que aposta per la 
comunicació social i immediata, amb feedback permanent, amb respostes en 
temps real, amb un entorn comú on conversar, treballar els projectes i compar-
tir, et dirà que no pot treballar així. Necessita formar part de les comunitats 
internes, necessita aportar, innovar, deixar volar la seva creativitat.
• Si té una empremta digital potent et preguntarà: quin tipus de vinculació que 
espera la marca amb la seva pròpia marca personal?

Recorda: el teu veritable repte, si busques talent, és tenir el veritable talent per 
detectar-ho. El món canvia, les necessitats també. És moment de veure-ho tot 
des d’una nova perspectiva. 

C om ja us he parlat en anteriors ocasions, el nou model econòmic, 
anomenat d’Economia Circular, centrat en l’ús més sostenible 
dels recursos així com en la valorització dels subproductes, és 
una realitat. Es per això que avui m’agradaria centrar-me en un 
cas concret que toca de ple a la comarca de l’Anoia. 

Es tracta del projecte internacional TAIMEE (Thermal and Acoustic Insulating 
material from finished leather waste), on hi van participar tant empreses cata-
lanes com franceses. L’objectiu del projecte era trobar una solució sostenible als 
residus generats durant el procés de curtició de pells, sector industrial molt arre-
lat a la comarca de l’Anoia. 

En aquest cas, es va plantejar una col·laboració entre diverses empreses (Plasfi, 
Zicla, Nobatek) cadascuna amb un rol ben definit i aportant valor en una fase 
del projecte. La coordinació global del projecte va ser a càrrec de LEITAT i es 
va poder comptar amb el suport i finançament de la UE a través del programa 
Eco-innovation, amb l’objectiu de donar suport a la innovació entre les Pimes i 
millorar la seva competitivitat.

El projecte  es va centrar en la producció i la implantació al mercat d’un mate-
rial innovador, a base de cuir, per proporcionar aïllament acústic i tèrmic per 
a la seva aplicació immediata en forma de panells pel sector de la construcció, 
aïllament acústic de carreteres, etc. El material resultant ha estat elaborat amb 
els residus generats a les indústries adoberes, concretament amb residus de pell 
acabada, actualment gestionats via abocador.
La gestió d’aquests residu té un cost significatiu i en els pròxims anys degut a 
canvis legislatius, augmentarà de forma substancial.

Les característiques físiques de la pell i la seva estructura fibrosa, combinat amb 
el procés físic de producció, permet fabricar panells d’aïllament amb una elevada 
durabilitat i una alta reciclabilitat al final del seu cicle de vida, en tant que s’uti-
litzen aglomerants d’origen natural.
El resultat final és un panell que actua com a pantalla acústica de carretera cons-
tituïda per cuir reciclat i aglomerant vegetal. En el projecte es va arribar a una 
fase de prototip, deixant la futura industrialització a mans de les empreses par-
ticipants.

Els beneficis ambientals són clars: el producte parteix de la premissa que és un 
producte reciclat i reciclable al final de la seva vida útil amb un elevat component 
ecològic. S’aconsegueix evitar l’enviament dels residus de pell a abocador i d’altra 
banda la reducció d’emissions de CO2 en el sector de la construcció.

El desenvolupament de nous productes amb materials com la pell ens condueix 
a un ampli ventall d’aplicacions. El panell com aïllant acústic pot ser la primera 
d’una àmplia línia d’articles basats en el reciclatge d’una corrent de residus de la 
indústria de la pell. Altres aplicacions potencials poden ser substrat i aïllant de 
jardins verticals, panells exteriors decoratius, llosetes d’absorció d’impacte en 
parcs infantils o aïllants entre murs d’habitatges.

El desenvolupament de nous productes amb materials com la pell ens condueix 
a un ampli ventall d’aplicacions. El panell com aïllant acústic pot ser la primera 
d’una àmplia línia d’articles basats en el reciclatge d’una corrent de residus de la 
indústria de la pell. Altres aplicacions potencials poden ser substrat i aïllant de 
jardins verticals, panells exteriors decoratius, llosetes d’absorció d’impacte en 
parcs infantils o aïllants entre murs d’habitatges. 

Ecoproductes al servei del sector de la construcció.
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JOAN ROIG 
(Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia) 
@talentiagestio

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

La tentación de rentabilizar los espacios protegidos a base de tu-
rismo amenaza con masificar los parques nacionales

EVA COLLADO JOAN ROIG



La iniciativa, de caire 
nacional, permetrà a 
prop de 150 persones 

discapacitades gaudir 
del plaer de volar

Dilluns es va fer la presentació de la jornada, a l’aeròdrom.

L’aeròdrom acollirà el 20 d’octubre una inèdita jornada 
dedicada a l’aviació “adaptada”
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena es prepara 
per acollir el proper 

dissabte 20 d’octubre a cente-
nars de persones amb algun 
tipus de discapacitat, als seus 
acompanyants i al públic en 
general per a celebrar la pri-
mera Jornada d’Aviació Adap-
tada, un dia on les persones 
amb alguna discapacitat po-
dran volar en avionetes, ul-
tralleugers, trikes i vols a vela.  
La jornada es complementarà 
amb  música en directe, tallers 
infantils relacionats amb el 
món de la discapacitat i l’avi-
ació i una petita mostra gas-
tronòmica de productes de 
proximitat. 
Així s’ha presentat dilluns 
d’aquesta setmana en un acte 
a l’aeròdrom d’Igualada-Òde-
na de la mà de l’organització i 
les autoritats. La presentació 
ha anat a càrrec de l’alcalde 
d’Òdena, Francisco Guisado, 
el portaveu d’Aviació Adapta-
da, Carlos de Albert, el direc-
tor d’Aeroports de Catalunya, 
Jordi Candela, el membre de 
la junta de La Federació Aè-
ria Catalana, Aniol Carreras, 
el tinent d’alcalde d’Igualada, 
Jordi Pont i la diputada de 
salut pública i consum, Laura 
Martínez.
Per la seva part, l’alcalde 
d’Òdena ha manifestat que “es-
tem davant d’un projecte amb 
ànima pel desenvolupament 
del qual ens ha estat molt fàcil 
trobar complicitats”, en aquest 
mateix sentit, l’organitzador 
Carlos de Albert ha destacat 
també el caràcter altruista de 
l’esdeveniment i la sorpresa 
de tota l’organització pel gran 
suport que han trobat tant de 
l’empresa pública com priva-
da a la comarca de l’Anoia. En 
aquest mateix ordre de coses, 
el tinent d’alcalde d’Igualada, 
Jordi Pont, ha explicat que es 
tractava d’un projecte “win 
win win” del qual tot el territo-
ri se’n beneficiarà. Per la seva 
part, Aniol Carreras de la Fe-
deració Aèria Catalana ha dit 

que “creiem que l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena pot ser un 
referent al sud d’Europa i ser 
un espai de la ciutadania, in-
tegrat a l’entorn i participatiu 
de la Conca d’Òdena” i ha afe-
git que “cal fer entendre a les 
persones que l’aviació és ama-
ble, segura, i accessible per a 
tothom. És aquesta la nostra 
aposta. Aquesta activitat n’és 
un exemple”. 
La Jornada d’Aviació Adap-
tada és una iniciativa de les 
entitats socials relacionades 
amb el món de la discapacitat 
i/o l’aviació  “Vols per a tot-
hom”, “Las Sillas Voladoras” i 
“Temyque”, compta amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona, Aeroports de Cata-
lunya, Federació Aèria Cata-
lana, l’Ajuntament d’Igualada 
i el d’Òdena. A més, s’hi han 
abocat desinteressadament i 
molt activament altres enti-
tats de la comarca com Àuria, 
Apinas, Consell Comarcal de 
l’Anoia, Transports Masats, 
Unió Empresarial i Iguana, 
entre altres.
L’organització va realitzar 
l’any passat a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire una jornada 
0 i després de l’èxit d’aquesta 
prova pilot (on 60 persones 
amb discapacitat van poder 
gaudir d’un vol) es va deci-
dir desenvolupar el projecte 
i traslladar-lo a l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena  cercant la 
complicitat de les administra-
cions i empreses locals. 
La jornada començarà a les 
deu del matí i acabarà a les sis 
de la tarda, durant tot aquest 
temps, està previst que un to-
tal de 150 persones amb al-
guna discapacitat s’enlairin, 
en total, es calcula que  110 
maniobres tindran lloc a l’ae-
ròdrom d’Igualada-Òdena. 
Tot i que els avions no estaran 

adaptats es treballarà amb vo-
luntaris especialitzats per po-
der facilitar l’accés als avions 
per parts dels discapacitats.
A hores d’ara, les 100 places 
que l’organització havia posat 
a disposició s’han omplert, tot 
i que les inscripcions seguei-
xen i s’està creant una llista 
d’espera per si es decideix am-
pliar el nombre d’avions o per 
les possibles baixes.  

Un projecte solidari
La jornada és possible gràcies 
a la col·laboració desinteres-
sada d’empreses i entitats de 
la comarca, així com de pilots 
que posaran a la seva disposi-
ció les seves avionetes i hores 
de vol sense cap recompen-
sació econòmica. També es 
comptarà amb un total de 100 

voluntaris i voluntàries, entre 
ells professionals fisioterapèu-
tes, pilots, controladors aeris, 
psicòlegs i persones anònimes 
que realitzaran tasques de su-
port logístic a la zona del bar, 
pàrquing, tallers, muntatge…

Una jornada per a tothom
La Jornada d’Aviació Adap-
tada està pensada per a totes 
les persones amb qualsevol 
discapacitat física o psíquica, 
ells seran els protagonistes del 
dia però també ho seran les 
seves famílies, acompanyants 
i públic en general sensibilit-
zat amb el tema. Així, l’orga-
nització ha pensat un dia amb 
activitats per a tothom perquè 
tothom pugui gaudir d’un dia 
a l’aeròdrom ja sigui des del 
cel o des del terra.
En aquest sentit, s’oferirà una 
zona de chill-out amb l’actua-
ció d’un dj. durant tot el dia, 
parades de productors locals 
amb degustacions de cervesa 
artesana, embotits, formatges, 
fruits secs, pastisseria.. i un 
bar amb productes exclusiva-
ment locals. 
També hi haurà un espai per-
què el visitant experimenti 
amb un taller de realitat virtu-
al aplicada a la simulació aè-
ria, una tecnologia innovado-
ra que permet simular un vol 

de manera quasi real. 
Per la seva banda, les entitats 
socials també tindran el seu 
espai oferint activitats per a 
tots els públics, així com una 
exposició de fotografies que 
Àuria mostrarà d’un taller fet 
amb els seus usuaris sobre el 
món de l’aviació. 
L’organització posa a disposi-
ció de tothom el servei gratuït 
de tres autobusos adaptats, un 
que farà el trajecte des de Bar-
celona, un altre des de Marto-
rell i un tercer que estarà tot el 
dia recollint persones des de 
diferents parades d’Igualada 
fins l’aeròdrom. Aquest ser-
vei és gràcies a la gentilesa de 
Transports Masats i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.

La projecció d’un aeròdrom 
per l’aviació adaptada
Amb aquest projecte, l’aerò-
drom d’Igualada-Òdena di-
buixa un nou nínxol d’activi-
tat. Algunes de les empreses 
aeronàutiques instal·lades a 
l’aeròdrom han començat a 
desenvolupar el seu projecte 
de negoci al voltant d’aquest 
model. Així, per exemple, Air-
catfly ha adquirit recentment 
5 ultralleugers adaptats i l’en-
titat “Las Sillas Voladoras” ha 
establert la seu d’un dels seus 
velers adaptats  a l’aeròdrom.
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Una empresa analitza 
23 ajuntaments que 

participen en l’estudi 
del Consell Comarcal, 

que ha trobat 100 
“bones pràctiques”

L’Anoia vol ser un referent en 
responsabilitat social corporativa

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia vol iniciar 
una nova línia de tre-

ball amb els ajuntaments de 
la comarca i la resta d’agents 
del territori per avançar en 
l’adopció d’estratègies i línies 
d’actuació concretes per a la 
incorporació d’aspectes d’RSC 
en el dia a dia municipal i per 
a posicionar l’Anoia com a 
Territori Socialment Respon-
sable. 
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia impulsa un estudi per a de-
senvolupar i aplicar polítiques 
de responsabilitat social tan a 
nivell de la pròpia gestió com 
en la promoció de l’RSC entre 
els ajuntaments de la comarca 
i la resta d’agents del territori. 
En aquest sentit, ha contractat 
la consultora Ingenieria Soci-
al, SAL, que ha finalitzat ara 
l’elaboració de la diagnosi de 
la situació actual de la respon-
sabilitat social de la comarca 
i en la qual s’han identificat 
unes 100 bones pràctiques en-
tre els 23 ajuntaments partici-
pants en l’estudi. 
Per a l’avaluació del grau d’im-
plantació de Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC), 
tant al mateix Consell Comar-
cal de l’Anoia com als ajunta-
ments s’han tingut en compte 
diferents tècniques de reco-
llida de dades (quantitatives 
i qualitatives) i s’han realitzat 
entrevistes presencials a res-
ponsables dels diferents àm-
bits del consell comarcal i dels 
ajuntaments. 
El resultat és un informe sobre 
l’estat de maduresa de la RSC, 
les bones pràctiques identi-
ficades i els reptes de futur 
identificats en base a les 5 di-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada va acollir el 5 
d’octubre, la III Jornada 
de la Xarxa de Prevenció 

i Control del Tabaquisme de 
la Catalunya Central. El lema 
escollit per la Comissió Orga-
nitzadora d’aquesta Jornada 
ha estat “Tabac, diversitat i 
entorn”.
La Xarxa de Prevenció i Con-
trol del Tabaquisme de la Ca-
talunya Central és una inicia-
tiva coordinada per l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, 
i es configura com una acció 
comunitària territorial per a la 
prevenció i el control del taba-
quisme. Aplega professionals 
de diferents nivells assisten-
cials (atenció primària, àmbit 
hospitalari, atenció a la salut 
sexual i reproductiva, salut 
mental...) i comunitaris (asso-
ciacions, salut pública munici-
pal i ASPCAT) implicats.
La sessió inaugural va ser 
presidida per la regidora 
Carme Riera; Imma Cervós, 
sub-directora regional a la Ca-
talunya Central, i Teresa Cam-
panera, directora del sector 
sanitari de l’Anoia i cap de la 
Unitat d’Atenció Farmacèutica 
de la Regió Sanitària Catalu-
nya Central del CatSalut.
Amb la intervenció d’un espe-
cialista, el Dr. Francisco Co-
llazos, es va obrir la primera 
part de la Jornada, que es va 
centrar a millorar l’abordat-
ge del tabaquisme des d’una 
visió intercultural, amb pro-
fessionals de la salut que van 
participar en una taula rodo-
na i que viuen a la Catalunya 
Central però que procedeixen 
de diferents cultures, atenent 
les característiques pròpies de 
creences i hàbits de consum 

mensions de la responsabilitat 
social: bon govern, laboral, 
econòmica, social i ambiental.
L’estudi ha permès constatar 
entre d’altres l’interès creixent 
dels municipis per a integrar 
la gestió de l’RS en el seu dia a 
dia - alguns ajuntaments de la 
comarca  s’han dotat d’un Pla 
RS municipal- , que el Consell 
Comarcal s’erigeix com l’ad-
ministració de referència pels 
municipis mitjans i petits de la 
comarca, sigui prestant serveis 
de manera delegada o manco-
munada i/o oferint eines de 
suport econòmic o tècnic i 
l’existència de pràctiques in-
novadores en municipis amb 
nuclis molt reduïts de pobla-
ció tot i la seva limitació de 
recursos.
En relació a les pràctiques in-
novadores en destaquen, entre 
moltes d’altres, les trobades 
entre l’alcalde i la ciutadania, 
la creació de bústies ètiques 
per a detectar possibles ca-
sos de corrupció i la creació 
d’aplicacions municipals per 
rebre suggeriments, denúnci-
es i queixes de la ciutadania. 
En l’àmbit de l’administració 
electrònica, els municipis de 
l’Anoia han avançat conside-
rablement així com en la im-
plementació de la llei de trans-
parència. 
L’elaboració de guies de con-
tractació pública responsable, 
la promoció del comerç de 
proximitat, el foment de l’eco-

nomia social i solidària així 
com el turisme sostenible són 
també accions que es lideren 
des dels ajuntaments de la Co-
marca. 
La dimensió social en la co-
marca ve caracteritzada per la 
mancomunació de serveis que 
bàsicament presta el Consell 
Comarcal; pel que fa a la ges-
tió del medi ambient destaca 
la implementació del sistema 
de recollida de residus Porta 
a Porta que ha implementat 
el consell a 16 municipis;  pel 
que fa els ajuntaments han 
apostat per la creació de flotes 
de vehicles municipals elèc-
trics o punts de recarrega de 
vehicles elèctrics fins a bonifi-
cacions per a bones pràctiques 
mediambientals. 
L’estudi ha identificat també 
quins són els reptes de la co-
marca que hauria d’abordar 
un pròxim Pla de Responsa-
bilitat Social del Consell i que 
previsiblement es començarà 
a elaborar aquest darrer tri-
mestre de l’any. 

Boquete: “L’administració ha 
de donar exemple”
El president del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Xavier Bo-
quete, manifesta que “l’Admi-
nistració ha de ser exemple de 
bones pràctiques, per aquest 
motiu des de  l’ens comarcal 
s’ha apostat per obrir aquesta 
nova línia de treball que ha de 
servir tan pel propi ens, com 
els ajuntaments de la comarca 
i la resta d’agents del territori i 
treballar de manera conjunta i 
activa per esdevenir, la nostra 
comarca un Territori Social-
ment Responsable, aconse-
guint una millor qualitat de 
vida per als seus habitants i 
agents implicats”. 

de cada cultura al voltant del 
tabac.
A la segona taula rodona es 
va poder escoltar l’experiència 
d’un municipi on s’estan im-
plementant estratègies d’En-
torn sense fum, que és un pro-
jecte que vol ajudar a prevenir 
o retardar l’inici del consum 
de tabac entre la població in-
fantil i jove, evitant que en el 
seu entorn habitual s’hi ob-
servin conductes de persones 
adultes fumadores. En aquesta 
taula també es van presentar 
experiències per millorar la 
prevenció i el control del taba-
quisme a les escoles i als cen-
tres esportius. 
En aquest espai es va poder 
comptar, a més, amb l’experi-
ència d’Entorn sense fum a les
instal·lacions del FC Barcelo-
na. Finalment, es va presentar 
la nova senyalització d’Entorn 
sense fum als centres d’atenció 
primària i Espais sense fum 
als hospitals.
Per acabar, es va poder apro-
fundir en el tabaquisme pas-
siu, amb una ponència a càr-
rec de la Dra. Noelia Ramírez, 
de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili-CIBER-
DEM-URV. La cloenda de 
l’acte va anar a càrrec de Joan 
Guix, secretari de Salut Públi-
ca del Departament de Salut.

Igualada, seu d’una 
jornada per debatre 
accions contra el tabac

La jornada, sota el 
lema “Tabac, diversi-

tat i entorn”, va acollir 
professsionals sanitaris 
de la Catalunya Cen-
tral per definir noves 
estratègiques contra 

el tabaquisme
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E l Campus Universitari 
Igualada-UdL ha inau-
gurat el curs acadèmic 

2018/2019, un curs marcat per 
la nova oferta educativa –amb 
l’estrena del grau en Tècni-
ques d’Interacció Digital i de 
Computació com a novetat 
estrella– i l’entrada de la Uni-
versitat de Lleida, que des del 
mes de setembre ha assumit 
la gestió íntegra del Campus 
d’Igualada.
Dijous va tenir lloc l’acte inau-
gural del curs amb la presèn-
cia de la consellera d’Empresa 
i Coneixement de la Gene-
ralitat, la igualadina Àngels 
Chacón, l’alcalde i president 
de la Diputació, Marc Castells, 
i el rector de la Universitat de 
Lleida, Roberto Fernández.
Chacón va explicar que per 
ella aquest és un acte “especi-
alment important” per la vin-
culació prèvia amb el Campus 
des de l’Ajuntament d’Igualada 
i va voler agrair el consens de 
ciutat que ha fet possible tirar 
endavant l’equipament univer-
sitari igualadí. Com a membre 

del Govern, es va comprome-
tre a “tenir present l’equilibri 
territorial i la redistribució de 
recursos per posar fi l’infrafi-
nançament que pateix actu-
alment el sistema universitari 
català”.
Per la seva banda, l’alcalde 
Marc Castells remarcava que 
el Campus és un èxit de tots, 
de “la força de la unitat d’una 
ciutat, d’un equip rectoral com 
el de la Universitat de Lleida, 
que ha anat més enllà, i també 
de la Generalitat de Catalu-
nya”. Castells afegia que aquest 
projecte no s’acaba aquí, sinó 
que “el nostre repte és ara 
continuar amb el projecte del 
nou Campus Salut, que ens 
farà grans a la UdL, a la ciutat 
d’Igualada i al nostre país”.
Roberto Fernández destacava 
que aquesta era una “data his-
tòrica” perquè la UdL mostra 
la seva “vitalitat” amb la incor-
poració del campus igualadí i 
“la converteix en una univer-
sitat més potent, més arrelada 
al territori i més servidora del 
conjunt del país”.
La lliçó inaugural va anar a 
càrrec del Dr. Jaume Padrós, 

president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, que parlava-
sobre els reptes dels professio-
nals de la salut del futur com 
les noves tecnologies, l’aug-
ment de l’esperança de vida, o 
els reptes econòmics i socials 
del sistema sanitari català.

376 estudiants matriculats
El Campus Universitari Igua-
lada-UdL, especialitzat en es-
tudis d’enginyeria i de ciències 
de la salut, comença el curs 
amb un total de 376 estudi-
ants matriculats, dels quals 
213 s’estan formant en graus 

de la branca de ciències de la 
Salut i 163 en les diferents en-
ginyeries.
Pel que fa a les matriculaci-
ons d’estudiants de primer 
curs, el grau en Infermeria i 
el doble grau en Fisioteràpia 
i Nutrició Humana i Dietèti-
ca han esgotat totes les places 
disponibles, i fins i tot alguns 
estudiants s’han quedat sense 
lloc a les aules de la universitat 
igualadina. Una demanda que 
reforça la necessitat de tirar 
endavant el projecte del nou 
Campus Salut, que s’ubicarà al 
Passeig Verdaguer.

Les enginyeries han diversifi-
cat enguany la seva oferta amb 
el nou grau en Tècniques d’In-
teracció Digital i de Computa-
ció, que ha aconseguit cobrir 
el 75% de les places disponi-
bles en el seu primer any. Els 
estudiants del grau en Engi-
nyeria en Organització Indus-
trial i Logística i els d’Engi-
nyeria Química són enguany 
més d’un centenar al Campus 
Igualada-UdL.
Pel que fa al màster en Engi-
nyeria del Cuir, únic a Europa, 
ha cobert el 90% de les places 
de nou ingrés.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

TOT EL QUE NECESSITEU PER FER PANELLETS
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La setmana vinent 
s’inaugurarà a la plaça 
de Pius XII una placa 
en recordança del lloc 

on va originar-se la 
ciutat

El barri de la Font Vella celebra aquests dies les seves festes

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia 3  d’octubre va te-
nir lloc la inauguració 
de  la mostra solidaria  

de Mans Unides, on hi podem 
trobar  productes provinents 
de països del tercer món i de 
manualitats  realitzades per 
voluntaris.  
Es va comptar amb la presèn-
cia del Regidor de Cooperació 
Fermí Capdevila i del tècnic 
de cooperació a l’Ajuntament  
Jordi Sellarés, als quals Mans 
Unides agraieix la seva col·la-
boració incansable amb l’en-
titat, com també de Lourdes 
Jorba, que va fer entrega del 
donatiu  provinent de l’ex-
posició Solidaria que va dur 
a  terme el més d’agost on es 
van poder comprar quadres 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l barri de la Font Ve-
lla segueix els propers 
dies amb les seves fes-

tes, coincidint amb la festivitat 
de Mare de Déu del Pilar. Els 
actes per avui i els propers dies 
són els següents:

Dijous 11 d’octubre
21.30 h  XIV GRESCA i  SO-
PAR A LA FRESCA. A la pla-
ça de Pius XII, un any més, 
esperant que el temps      ens 
faci una rialleta, us convidem 
a sopar a la fresca: pa  amb to-
màquet i unes arengades de la 
costa, amb un gotim de raïm 
al costat, vi i aigua per acom-
panyar-ho, i una coca de vidre.
I després un cremat, escoltant 
la musica del grup “La Guin-
gueta”. En cas de mal temps es 
farà al poliesportiu del col·legi 
Mare del Diví Pastor. Els ti-
quets per el sopar restaran a la 
venda a la Pastisseria Targaro-
na al preu de 8 euros, fins a un 
màxim de 150 persones.

Divendres 12 d’octubre
8 h. MATINADES. A primera 
hora del dia, amb la quietud 
als carrers i places del barri de 
la Font-Vella, sentir el so de 
la gralla amb els Grallers de 
l’Escola de Grallers de Sitges, 
es inigualable, la força de la 
gralla ressona per tot el barri, 
dona alegria, i a la vegada fa, 
que el dia, comenci d’una ma-
nera diferent, amb més il·lu-
sió.  
11 h. CERCAVILA. Els ge-

gants en Botines i la Pilar, els 
capgrossos i la Bandera del 
Barri de la Font-Vella, acom-
panyats per els Grallers de        
l’Escola de Grallers de Sitges, 
i l’Associació Cultural Desso-
ta, conviden al veïnat i a tota 
la gent de la ciutat a la Missa 
Solemne.
11.30 h  MISSA  SOLEMNE. 
A la basílica de Santa Ma-
ria.   Oficiarà el Rector Edu-
ard Flores, amb l’acompanya-
ment musical d’orgue a càrrec 
de l’igualadí Lluís Victorí, els 
cants de la soprano Núria Mas, 
i d’Anton Mª Prat, l’acte fina-
litzarà amb el cant de l’himne 
del barri, lletra i musica de  
Josep Mª Tribó. A la sortida, 
passejada pel barri fins a la 
plaça del Pilar, per fer esclatar 
una sorollosa traca, que do-
narà pas al  Concert Vermut. 
Amb l’actuació de Doctor Jazz 
Friends. Música dixieland. 
Jazz tradicional, música amb 
ritme. 
17.30 h. XOCOLATADA. A la 
Plaça del Pilar. Xocolata amb  
“coca” i “melindros” pels in-
fants en primer lloc, i si ens en 
deixen, per a tothom. Genti-
lesa de Pastisseria Targarona.  
I tot seguit, Anima’ns.   Jocs 

Gegants de fusta tradicionals. 
Una tarda familiar, perquè la 
quitxalla disfruti amb la xoco-
lata i els jocs.  
19 h. A la plaça de Pius XII, 
VINE A BALLAR EL SWING
Amb un dels millor conjunts 
del moment, Doctor Jazz Fri-
ends. Uns professors ens do-
naran una classe oberta de 
Swing Jam, i després tothom 
a ballar.  Esperem passar tots 
plegats una tarda, alegra i dis-
tretas, xics i grans.

Dijous  18  d’octubre
19 h. A l’església del Roser, 
missa en sufragi dels difunts 
del barri, que oficiarà  Mn. Jo-
sep Aribau.

Dissabte 20 d’octubre
10 h. 23è. MERCAT DE LA 
PUÇA. Inici de la 23è. edició 

del primer mercat d’exposició 
i venda al carrer fet a la nostra 
ciutat. Un mercat d’oportuni-
tats que els comerços de barri 
de la Font-Vella, ofereixen a 
tota la ciutat i comarca en les 
seves festes.
18 h. INAUGURACIÓ PLA-
CA ORÍGENS D’GUALADA. 
Inauguració teatralitzada de 
la restitució de la inscrip-
ció esculpida en pedra l’any 
1974, que recorda els orígens 
de la ciutat d’Igualada, amb al 
monjo Guitard de Sant Cugat 
que ens explicarà la historia de 
l’origen de la ciutat i la llegen-
da de la formació d’Aqualata.
A la plaça Pius XII. Ho orga-
nitzen: Ajuntament d’Igua-
lada amb el suport de la Co-
missió de Festes del Barri de la 
Font-Vella d’Igualada.
19 h. A la Plaça de Pius XII. 

Obsequi de  PA, AMB   VI I   
SUCRE,  per a tothom qui ho 
desitgi, fins que s’acabi.           

Diumenge  21  d’octubre
7 h. Sortida des de la plaça del 
Rei per la  XXXI PESCADA 
SORPRESA. Amb l’agradable 
companyia dels veïns i amics, 
anirem com cada any a una 
excursió “sorpresa”. Un bon 
dinar de germanor, i tornada 
cap a casa.
Cal indicar que avui i demà, 
es podran fer ofrenes de flors i 
llantions a la imatge de la Ver-
ge del Pilar, que estarà exposa-
da a la capella del carrer Maria 
de la O, cantonada plaça del 
Pilar. 
Per inscripcions a la Pescada 
del diumenge dia 21 d’octubre, 
cal dirigir-se al senyor Josep 
Mª. Compte - Tel 93 803 43 39.

Mostra solidària de Mans Unides amb productes del tercer món
del seu pare Antoni Jorba, que 
juntament amb la seva esposa  
Lourdes Castellet van ser col-
laboradors durant molts anys 
de Mans Unides. L’entitat 
també expressa el seu agraï-
ment al Museu Comarcal per 
la seva col.laboració.
Després dels parlaments cor-
responents es va poder gau-
dir, amics i col·laboradors,  
d’un petit aperitiu  amb pro-
ductes de Comerç  Just.
De nou Mans Unides empla-
ça a venir a visitar l’exposi-
ció que restarà oberta fins 
el dia 14 als locals de la Par-
ròquia de Santa Maria, en 
l’horari de dilluns a dissabte 
de 2/4 de 7 a 2/4 de 9  del 
vespre  i diumenges  i el dia 
del Pilar de 2/4 de 12 a  2/4 
de 2 del migdia. 



L’estudi de la FAPAC 
Catalunya Central 

demostra diferències 
importants respecte les 
ràtios d’ocupació a les 
escoles públiques i les 

concertades, i expressa 
“desconcert i malestar”

Un estudi de les Ampa’s de les escoles públiques alerta de la 
“distribució poc equitativa” dels alumnes a Igualada
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A quest curs escolar La 
Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares 

de Catalunya (FaPaC)-Catalu-
nya Central vol fer públiques 
les dades de places escolars 
vacants a la ciutat d’Igualada, 
que inclou tant els centres de 
titularitat pública com els de 
titularitat privada que gau-
deixen de concert educatiu, 
extretes de la Comissió de Ga-
rantia i Admissió d’Igualada, 
i expressar el seu desconcert 
per les mateixes.
En la graella que podeu veure 
en aquesta pàgina es pot cons-
tatar una primera evidència: 
fins al curs que actualment 
correspon a l’actual 3r de pri-
mària (infants nascuts fins al 
2010), l’oferta educativa exis-
tent a Igualada dóna una res-
posta “relativament correcta 
a les seves necessitats demo-
gràfiques”. Com a comentari 
general, es constata que hi ha 
“una gran quantitat de cursos 
totalment plens i fins i tot per 
sobre de les ràtios establertes”.
Ara bé, a partir de 2n (infants 
nascuts a partir del 2011) 
aquesta situació es veu alte-
rada per la brusca baixada de 
natalitat. Des d’aquest mo-
ment “es constata l’existència 
d’una gran quantitat de places 
vacants en els 9 centres privats 
de la ciutat, en paral·lel al fet 
que la xarxa pública continua 
presentant uns nivells d’ocu-
pació pràcticament totals”.
A banda de la confiança que 
moltes famílies fan cap a l’es-
cola pública, aquesta situació 
també es deu al fet que el nou 
alumnat que arriba a durant el 
curs -l’anomenada “matrícula 
viva”- és reconduït majoritàri-
ament cap a la xarxa pública. 
S’ha de tenir en compte que, 
tan sols a Igualada, es gestio-
nen uns 200 casos de matrícu-
la viva al llarg d’un curs esco-
lar. Així, es dóna el cas en què 
“fins i tot s’hi amplien ràtios 
a escoles públiques -respecte 
dels 25 infants per aula previs-
tos- quan en les escoles de ti-
tularitat privada es mantenen 
concerts educatius per classes 
amb només 15 alumnes ins-
crits”.
Com es pot constatar a la gra-
ella, hi ha centres de titularitat 
privada als quals se’ls conce-
deixen dos concerts educa-
tius (50 places en total) quan 
només tenen una trentena 

d’inscrits. Per tant, els sobren 
13, 14, 15… i fins a 19 places. 
En aquests casos, els centres 
en qüestió poden tenir dos 
grups-classe amb tan sols una 
quinzena d’alumnes per aula. 
Paral·lelament, a la xarxa pú-
blica s’hi amplien ràtios i hi ha 
línies amb fins a 27 infants a 
classe. La situació, a més, s’ha 
agreujat especialment aquest 
curs 2018/19, amb fins a qua-
tre centres concertats per so-
bre de la quinzena de places 
lliures a P-3.
La FaPaC-Catalunya Central 
vol expressar “el seu malestar 
per aquesta situació, que en-
tén que va en contra de la co-
hesió del conjunt de la ciutat”. 
Segons la Llei d’Educació de 
Catalunya (12/2009, de 10 de 
juliol) els centres privats que 
gaudeixen de finançament 
públic via concert educatiu te-
nen l’obligació de “correspon-
sabilitzar-se de l’escolarització 
equilibrada d’alumnat”. A tal 
efecte, en el conjunt del país 
la Generalitat de Catalunya els 
aporta un total de 1.105 mili-
ons d’euros anuals.
Davant d’aquestes xifres, l’enti-
tat es pregunta “si realment el 
Departament d’Ensenyament, 
els seus serveis d’Inspecció 
d’Educació i l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització (OME) 
d’Igualada, vetllen pel compli-
ment de la llei en qüestió, en 
tant que no es percep un equi-
libri real en l’escolarització del 
nou alumnat”. 
La FaPaC-Catalunya Central 
entén que aquestes dades, vis-
tes en el seu conjunt, “proven 
l’existència d’una política ma-
nifesta del 2011 ençà d’afavo-
riment de l’escola concertada, 
a la qual se li mantenen con-
certs educatius amb ràtios 
realment baixes, donant lloc 
a una xarxa educativa elitista 
amb pocs nens a l’aula però 
amb recursos suficients com 
per atendre’n ben bé el doble”.
En aquest sentit, els serveis ju-
rídics de l’entitat “estan estudi-

ant la legalitat de mantenir ac-
tius tota una sèrie de concerts 
educatius a línies i/o centres 
en què no hi confien ni les 
pròpies famílies igualadines 
ni la pròpia administració”, en 
tant que sistemàticament pre-
fereix ampliar ràtio en centres 
públics abans que ressituar les 
noves matriculacions en cen-
tres que arriben a tenir fins a 
19 places lliures. 
L’entitat entén que aquests re-
cursos econòmics es podrien 
redistribuir “en el conjunt d’es-
coles que sí que compten amb 
la confiança de les famílies per 
tal de millorar-ne la dotació 
de personal o les condicions 
materials”. Si des de l’any 2011 
es constata una sobreofer-
ta més que notable en places 
concertades, una política ges-
tió eficaç dels recursos de tots 
plegats tindria com a conse-
qüència lògica la supressió de 
diverses línies concertades. Si 
aquesta política no s’ha dut 
a terme, l’entitat es pregunta 
quins motius poden haver-hi 
al darrere d’aquest malbarata-
ment.
L’entitat “confia en què el con-
junt de la societat igualadi-
na se senti interpel·lada per 
aquest debat”. 

L’entitat fa un estudi de 
les places existents a les 
escoles, i descobreix que 
“hi ha centres de titula-
ritat privada als quals 
se’ls concedeixen dos 

concerts educatius (50 
places en total) quan 

només tenen una tren-
tena d’inscrits”.

GRUES SUAREZ I SOLER
necessita

XÒFER C+CE
Es valorarà 

CARNET GRUISTA

comercial@grues-suarezisoler.com

La guanyadora del darrer sor-
teig del Forn Alemany  i d’un 
cap de setmana a Madrid, va 

ser la clienta nº 2419 GEMMA 
ROBERT ROCA.

El darrer sorteig de Forn Alemany
ja té guanyadora
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Retrobament de la Creu Roja 
Joventut i Alpina dels anys 70 i 80

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el context de la ce-
lebració dels 75 anys 
de Creu Roja a l’Ano-

ia, i a iniciativa de la sòcia i 
integrant en aquell temps de 
la Creu Roja Joventut, Mari-
sol Oliva, s’està preparant un 
retrobament de totes les per-
sones que varen formar part 
d’aquella branca de Creu Roja 
i també de la Secció Alpina de 
Creu Roja Igualada durant la 
dècada dels 70 als 80, per re-
viure les activitats que es feien 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa municipal 
d’aparcaments SIMA ja 
ha finalitzat el procés 

de renovació de tots els par-
químetres d’Igualada. Du-
rant les dues darreres setma-
nes, entre el 24 de setembre i 
el 7 d’octubre, s’ha dut a ter-
me la substitució de tots els 
aparells i, al mateix temps, 
s’ha reforçat la pintura viària 
de les zones blaves en aquells 
punts en què es trobava més 
desgastada. 

Mútua Igualadina lliura la TV al 
guanyador del sorteig de la marató
REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, Mútua 
Igualadina va fer 
entrega d’una tele-

visió per a sortejar entre els 
donants de la Marató d’Igua-
lada, el passat dissabte 22 de 
setembre. Aquest cop va ser 
una televisió LG de 32 pol-
zades HD Ready 300HZ PMI 
Processador Triple XDEn-
gine 1 HDMI, 1 USB 2.0.
El sorteig es va dur a terme 
al finalitzar la Marató, a les 
10 hores del vespre, en mà 
innocent i amb la presèn-
cia dels darrers donants i 
l’equip organitzador. De to-
tes les butlletes que havien 
dipositat tots els donants, el 
guanyador va ser en Carles 

Planell.
La setmana passada, la di-
rectora de la Mútua, Gemma 

Alemany, va fer entrega del 
premi al guanyador, a la seu 
de Mútua Igualadina. 

A partir d’aquest 8 d’octubre, 
doncs, es recupera el funcio-
nament normal i, durant els 
primers dies, el personal de 
control de les zones blaves 
durà a terme també tasques 
d’informació relacionades 
amb la utilització dels nous 
aparells per als conductors 
que ho necessitin. Aquest mo-
del oferirà de sèrie noves fun-
cionalitats que han de millo-
rar la comoditat dels usuaris, 
com el moneder electrònic o 
l’aplicació de pagament mit-
jançant dispositius mòbils.

Acaba la renovació dels 
parquímetres i la 
gratuïtat de la zona blava

REDACCIÓ / LA VEU 

E l complex Parcmotor 
Castellolí va ser l’esce-
nari escollit per Seat 

per viure la posada en escena 
del nou Cupra Ateca en un 
esdeveniment en el qual es va 
presentar el nou model SUV 
compacte de disseny esportiu 
de la marca.
Nombrosos periodistes de 

premsa especialitzada en mo-
tor, indústria e innovació de 
mitjans nacionals i interna-
cionals, van poder descobrir 
de primera mà les novetats 
del cotxe. Després de la pre-
sentació del vehicle i una pe-
tita conferència, el pilot Jordi 
Gené va assumir el comanda-
ment amb una xerrada tècnica 
en la qual va analitzar les no-
vetats del model. 

Seat presenta a Parcmotor 
el seu nou Cupra Ateca

en aquella època, al voltant de 
la natura i muntanya, com les 
vigilàncies a la zona d’escalada 
d’Agulles que es duien a terme 
des del refugi Vicenç Barber 
de Montserrat.
Per a tots els interessats i inte-
ressades, es proposa fer  una 
matinal a Montserrat, que fi-
nalitzaria amb un dinar al re-
fugi d’Agulles (preu al voltant 
de 15 euros per persona), el 
diumenge 28 d’octubre.  Abans 
de la sortida cap a Montserrat, 
i pensant especialment en qui 
no pugui fer-la per motius de 

salut,  es farà una trobada als 
locals de la Creu Roja al carrer 
de Les Comes, 34 d’Igualada, a 
les  10 del matí.
Us hi podeu inscriure a través 
dels següents correus electrò-
nics: moliva24822@coib.net  
i  jordi.margalef@creuroja.
org , o per telèfon 938030789 
o a les oficines de Creu Roja 
a l’Anoia, al c/Les Comes, 34 
d’Igualada, en horari de di-
lluns a divendres de 9 a 14h. 
i dimarts i dijous de 16 a 19 h. 
Les inscripcions estaran ober-
tes  fins el 20 d’octubre.



Aigua és Vida demana al PDeCAT 
d’Igualada que es posicioni sobre la 
gestió de l’aigua
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a plataforma Aigua és 
vida considera molt 
desafortunades les 

paraules del primer tinent 
d’alcalde i regidor de Quali-
tat Urbana de l’Ajuntament 
d’Igualada, Jordi Pont, segons 
el qual el PDeCAT no té clar 
si assistirà o no a la manifesta-
ció convocada per una vintena 
d’entitats de l’Anoia pel proper 
27 d’octubre per demanar la 
gestió pública de l’aigua. 
En aquest sentit, Aigua és vida 
Anoia critica al regidor que 
titlli d’apriorismes ideològics 
els números i les dades objec-
tives que tenen sobre la taula i 
que haurien de servir-los per 
decantar-se a favor de la gestió 
pública del servei de l’aigua.
Aigua és vida considera que 
decantar-se per la gestió pú-
blica no és cap tipus d’aprio-
risme ideològic i recorda al re-
gidor Jordi Pont i al PDeCAT 
que altres municipis de Cata-
lunya governats pel PDeCAT 
com Manresa, Vilafranca o 
Vilanova i la Geltrú, fa temps 
que tenen el servei municipa-
litzat i de gestió pública, inde-
pendentment de la ideologia 
de cada govern. 
Segons les dades de l’audito-
ria i comptant que l’Ajunta-
ment té el 32% de l’acciona-
riat d’Aigua de Rigat, el cost 
de la municipalització del 
servei seria aproximadament 
d’un milió i mig, a l’espera de 
la segona part de l’auditoria, 
que inclou la part jurídica. A 
banda, la plataforma Aigua és 
vida li recorda al regidor que 
la municipalització del servei 
és quelcom que hauran d’as-
sumir obligatòriament, ja que 
la llei reguladora de les Bases 

de Règim Local estipula que la 
titularitat del servei de l’aigua 
és dels ajuntaments.
Igualment, la plataforma tam-
bé recorda al regidor d’Igua-
lada que el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat la creació 
de l’empresa pública que ges-
tionarà la xarxa d’abastament 
d’aigua del sistema Ter-Llo-
bregat. L’aposta per la gestió 
pública ha comptat amb el su-
port de tots els partits del Par-
lament menys el PP i, per tant, 
també de Junts per Catalunya 
on participa el PDeCAT.

L’alcalde de Piera a favor de 
la gestió pública de l’aigua

Dissabte 6 d’octubre va tenir 
lloc una xerrada a Piera so-
bre la gestió de l’aigua pública, 
organitzada per la plataforma 
Aigua és vida Anoia i el col-
lectiu Piera per l’aigua públi-
ca. La xerrada va servir per 
exposar les raons per les quals 
aposten por la gestió pública a 
Piera, així com també per ani-
mar als oients a participar de 
les manifestacions a favor de 
la gestió pública que hi haurà 
el 27 d’octubre a Igualada i el 
10 de novembre a Piera.
Durant la xerrada, el col·lec-
tiu Piera per l’aigua pública 
va recordar que el contracte 
amb l’empresa Anaigua, del 
grup Agbar, s’acaba el 2022 
i va defensar que aquesta 
és la millor oportunitat per 
poder passar a gestió pú-
blica. El col·lectiu també 
va explicar que el problema 
amb Anaigua no és només el 
preu (el més car segons da-
des de l’ACA), sinó la manca 
de transparència per part de 
l’empresa i de manteniment 
de la xarxa. En aquest sen-

tit, van fer una defensa molt 
ferma de la gestió pública de 
l’aigua per tal d’acabar amb el 
mal servei de l’empresa i amb 
els aforaments, un servei in-
just i gens ecològic. 
A banda, també van propo-
sar obertament la creació de 
la Taula per l’aigua pública a 
Piera, una taula on els partits 
del consistori i les entitats del 
municipi treballin col·lecti-
vament per assolir l’objectiu 
de la gestió pública a la vila. 
En aquesta línia, l’actual al-
calde de Piera, Jordi Madrid 
(ERC), va assegurar a la xer-
rada que ell està a favor de la 
gestió pública de l’aigua i que 
assistirà a la manifestació del 
10 de novembre a Piera.
 
Aigua és vida convida a Ag-
bar a totes les seves xerrades
En un comunicat de premsa, 
la companyia Aigua de Rigat 
i l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt han defensat que 
si bé hi ha situacions que 
s’han de millorar a nivell de 
sectorització a la Pobla de 
Claramunt, no es tracta d’un 
punt on hi hagi problemes de 
manera habitual. 
Aquest comunicat sortia 
després de la xerrada que va 
fer Aigua és vida a la Pobla 
en motiu de la gestió públi-
ca, on els assistents van par-
lar de manca d’inversió i de 
fuites constants al Xaró. En 
aquest sentit, la plataforma 
Aigua és vida convida a Ag-
bar a totes les seves xerrades 
sense la necessitat d’anar 
d’amagatotis i assenyala que 
“és incoherent i pot generar 
sospites que un govern d’un 
ajuntament defensi la gestió 
d’una empresa amb la qual 
no hi ha contracte”.

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/10/2018.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA



LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna acollirà 
aquest cap de setma-
na, 13 i 14 d’octubre, la 

“Mostra de productes d’Al-
tura”, una fira que reuneix 
productors d’embotit, vi, for-
matges, i  altres productes 
agroalimentaris de qualitat i 
autòctons del territori. 
Amb aquesta, serà l’onzena 
edició, d’una fira que en-
guany estrena un nom més 
ampli, passant dels “embotits 
i vins” als “productes d’altu-
ra”, donant així també cabu-
da i protagonisme a tots als 
altres productes que s’elabo-
ren de manera artesanal al 
municipi.
La mostra, organitzada per 
l’Ajuntament, vol donar a 
conèixer la qualitat dels pro-
ductes del municipi, impul-
sar la seva comercialització i 
promoure’n el consum, a més 
de posar en valor el món ru-
ral i el turisme d’interior.
La mostra que celebra el seu 

plat fort diumenge amb la fira 
gastronòmica comptarà amb 
els següents productors de 
proximitat: Bodegues Celler 
Can Vich, Bodegues Sumar-
roca, Cansaladeria Can Tra-
vé, Carquinyolis Ca l’Ameri-
cano, Caves Vilarnau, Celler 
Grapissó, Cervesa Màger, 
Embotits Mallart, Embotits 
Riu, Formatgeria d’Ancosa, 
Formatges Can Florí, Forn i 
Pastiserria Pujó, Mel de La 
Llacuna Família Roca, Wine 
Pleasures Workshops.
L’esdeveniment, a més de 
comptar amb una zona gas-
tronòmica amb tastos d’al-
tura, tindrà una zona de 
mostra d’oficis, una zona de 
tallers infantils, tindrà lloc 
també un espai d’intercan-
vi de plaques de cava i qui 
ho desitgi podrà visitar “La 
Llacuna emmurallada” a les 
11.00, 12.00 i 13.00 h. (Re-
serva de places a l’Oficina 
de Turisme). D’altra banda, 
al llarg del matí es preveu la 
visita d’Àngels Chacón i Fei-

La Llacuna celebra aquest cap de setmana 
La Mostra de productes d’Altura

xas, consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generali-
tat de Catalunya.
La mostra és una excel·lent 
oportunitat per efectuar de-
gustacions de vins i caves de 
qualitat de la zona, així com 
embotits, formatges, mel, 

carquinyolis,... de la Llacuna. 
El programa d’activitats tam-
bé inclou dissabte a les vuit 
del vespre a Cal Sagrera la 
xerrada “Els secrets de la 
cervesa artesana”, a càrrec 
d’Aleix Puig, en la que també 
hi haurà la presentació de la 

“Cervesa Màger”, després un 
sopar de plats d’altura amb 
productes locals i en acabar 
hi haurà el lliurament de pre-
mis del Raïm d’Altura i un 
concert del grup TNT, fina-
listes de la 3a edició deñ “Oh 
Happy Day”.

BELLPRAT / LA VEU 

Bellprat acull demà, 12 
d’octubre la Diada de 
Castelleres - Memorial 

Natividad Yarza, una jornada 
festiva i de reivindicació de la 
memòria històrica i de la lluita 
de les dones per assolir papers 
de rellevància en el món polí-
tic, econòmic i social.
La Diada enguany arriba a la 
seva novena edició i ho fa po-
sant l’accent groc al dinar po-
pular. Abans però i com ja es 
tradicional, es ret homenatge 
a una dona amb esperit llui-
tador, valenta i plena d’energia 
que apadrina la jornada, una 
dona a imatge i semblança 
dels valors que encarnava Yar-
za. En aquesta ocasió, Teresa 
Forcades, metgessa, teòloga 

i monja benedictina del Mo-
nestir de Sant Benet de Mont-
serrat representarà aquests 
valors.
La 11a. Diada de Castelleres 
- Memorial Nativitat Yarza, 
s’iniciarà a les 11h del matí 
amb sardanes a càrrec de la 
Cobla Lluïsos de Taradell que 
interpretaran temes amb nom 
de dona. Seguidament, a les 
12h a la plaça de l’Ajuntament, 

tindrà lloc  l’exhibició castelle-
ra amb la peculiaritat que el 
tronc dels castells estarà for-
mat exclusivament per dones. 
A l’exhibició  hi participaran 
les colles; Joves Xiquets de 
Valls, Xicots de Vilafranca, i 
els Castellers de Mollet.
A més, en el marc de la jorna-
da és podrà gaudir del concert 
amb Svetlana Tovstukha, vio-
loncel·lista i de l’exposició “Els 
últims dies de la República a 
Bellprat” 
Per cloure la diada, es realit-
zarà un dinar groc, una ar-
rossada popular. Les inscrip-
cions poden fer-se trucant al 
630.75.74.43 / 657.654.442. 
El preu del dinar són 12€. El 
benefici es destinarà íntegra-
ment a la caixa de solidaritat 
per als presos polítics i exiliats.

Demà a Bellprat es celebra La Diada de Castelleres 
Memorial Nativitat Yarza 

És una jornada de 
reivindicació de la 

memòria històrica i de 
la lluita de les dones per 
assolir papers de relle-
vància en el món polí-
tic, econòmic i social.
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DATA: 14/10
HORARI: De 12:00 a 13:30
Recorregut pel conjunt patrimonial de la Tossa de Montbui. Es podrà gaudir 
de les magnífiques vistes a la Conca d’Òdena i la muntanya de Montserrat. Es 
visitarà tot el recinte castral de Montbui: el castell, l’església romànica de Santa 
Maria, la muralla, el jardí botànic, etc

Visita guiada al conjunt patrimonial 
de la Tossa de Montbui

DATA: 14/10
HORARI: De 12:00 a 13:00
El Castell de Jorba domina un dels passos a gual del 
riu Anoia i clou el control de la Conca d’Òdena. Vin-
culat al domini Cardona, a partir del segle XV se’n se-
para esdevenint el cap d’una baronia pròpia, dominada 
per dones de caràcter. 

Visita guiada al castell de Jorba

DATA: 14/10
HORARI: 11:15 i 12:45
Visita guiada al jaciment neandertal de l’Abric Romaní 
(Capellades. Anoia) per conèixer les darreres descobertes 
efectuades per la recerca arqueològica que es porta a terme en 
aquest important enclau del paleolític mitjà europeu. 

Visita guiada a l’Abric Romaní. 
Parc Prehistòric de Capellades

DATA: 13/10
HORARI: 17:00
Visita guiada a l’excavació arqueològica del castell de 
Mirambell de Calonge de Segarra a càrrec de Núria 
Cabañas, arqueòloga de CAT Patrimoni i directora 
de l’excavació.. 

El castell de Mirambell, 1.000 anys a través de 
l’arqueologia. Calonge de Segarra

DATA: 14/10
HORARI: 11:00
Visita guiada al Castell de Sant Esteve. Després de la visita hi haurà coca i xo-
colata per a tots els assistents. Reserva prèvia necessària. 

Visita guiada al Castell de Sant Esteve. 
Castellfollit de Riubregós

DATA: 13/10
HORARI: a les 11:00 i a les 16:00
Visita molt completa on coneixerem  il·lus-
tres personatges de Calaf. Descobrirem els racons 
del centre històric i visitarem el castell, els portals i 
muralles, l’hospital, l’església i pujarem al campanar.

Visita el patrimoni de Calaf

DATA: 14/10
HORARI: a les 11:30
Aquesta petita església de quasi mil anys té un munt d’història al damunt. Per 
què es va construir? Per a què ha servit al llarg del temps? Si no coneixeu l’es-
glésia de Sant Jaume Sesoliveres o voleu saber-ne més, us convidem a fer-ho 
tot seguint la visita guiada per a tota la família, amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni. Veniu i descobrireu la seva història!

Visita guiada a l’església de Sant Jaume 
Sesoliveres. Igualada

DATA: 12/10
HORARI: D’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00
Durant tot el dia es duran a terme visites guiades de 45 minuts al Castell, d’ori-
gen medieval, documentat des de l’any 1085. Es troba situat al turó de Boixa-
dors, a 848 metres d’alçada. Es podrà visitar el conjunt format pel castell i l’es-
glésia romànica, que mereixen una gran atenció. El castell, per la seva altitud 
és visible des de gairebé tots els punts de l’Alta Anoia i es troba envoltat d’una 
gran massa forestal, la qual cosa el converteix en un lloc ideal per gaudir dels 
colors del paisatge.

Visita guiada al castell de Boixadors. 
Sant pere Sallavinera

DATA: 13 - 14/10
HORARI: de 09.30 a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 h
El castell de Claramunt s’aixeca sobre un pujol, domi-
nant la conca d’Òdena. La seva història, marcada pels 
conflictes bèl·lics, està plena de destruccions i recons-
truccions, però, malgrat tot, ha conservat fins avui la 
seva estructura i l’impressionant aspecte de fortalesa. 

Portes obertes al castell de Claramunt

DATA: 14/10
HORARI: 10:00
Els anys1993, 1994, 1995 i 1996 es van celebrar les Trobades Internacionals 
d’Escultors a Calaf. Vinguts de tot el món, durant el mes de juliol els autors 
creaven les obres i les guanyadores quedaven exposades al poble. Això ha su-
posat que el patrimoni escultòric de Calaf sigui molt extens. Us proposem 
descobrir-les a través d’aquesta ruta guiada. Un recorregut de 8 quilòmetres a 
través de les 20 escultures que es troben al terme de Calaf 

Ruta de les escultures de Calaf

DATA: 14/10
HORARI: de 10:00 a 14:00
És un edifici religiós considerat Bé d’Interès Local, 
situat al turó de Sant Sebastià. És d’una arquitectura 
senzilla, on hi destaca l’arc de mig punt a la porta de 
l’entrada i el seu campanar d’espadanya o de cadireta. 
Es va construir l’any 1690, en agraïment per haver salvat 
el poble calafí de la pesta negra l’any 1651. Actualment, 
s’hi celebra un aplec cada 1 de maig.

Portes obertes a l’ermita de Sant Sebastià. 
Calaf

Jornades Europees del Patrimoni a l’Anoia
PATRIMONI / LA VEU 

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa durant 
un cap de setmana entre setembre i octubre. L’edició 2018 a Catalunya se 
celebra els dies 12, 13 i 14 d’octubre.

Palaus, castells, monestirs, jaciments, jardins històrics i altres espais patrimo-
nials obriran les seves portes perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuï-
tes i puguin conèixer en profunditat el seu patrimoni, la millor manera d’acon-
seguir la implicació social en la seva salvaguarda i valoració.
Les JEP són la festa del patrimoni i molts dels municipis i entitats d’arreu de 
Catalunya organitzen activitats gratuïtes per a tots els públics: visites guiades, 
representacions teatrals, concerts, exposicions... A la nostra comarca s’oferei-
xen les següents visites i activitats
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va finalit-
zar aquest dilluns 
la Setmana de la 

Gent Gran amb una xerrada 
divulgativa sobre la grip, la 
qual va tenir lloc a la Sala Pe-
tita de Mont-Àgora. Amb tot, 
el dia anterior, diumenge, va 
tenir lloc el plat fort d’aques-
ta Setmana de la Gent: el 27è 
Dinar dels Avies i les Àvies de 
Montbui. Més de 500 perso-
nes es van aplegar al Pavelló 
de Mont-aQua, on es va or-
ganitzar aquest dinar de gala, 
que va ser un magnífic colofó 
a 10 dies d’activitats per a la 
gent gran del municipi.
Al Dinar hi van assistir les 
autoritats municipals encap-
çalades per l’Alcalde Teo Ro-
mero, diferents regidors i re-
gidores de l’equip de govern. 
També hi van ser presents 
Montserrat Torra i Marta 
Rodríguez, en representa-
ció de la Fundació La Caixa. 
Enric Senserrich, pel Casal 
de la Gent Gran d’Igualada, 
i Ramon Camacho en repre-
sentació de la Gent Gran de 
Vilanova del Camí. També hi 
van assistir Lluís Pujol i Lídia 
Pujol per la Fundació Sanità-
ria Sant Josep (ens que gestio-
na el Centre de Dia Montbui) 
i Vicky Gil, directora d’aquest 
mateix centre de suport di-
ari als avis i àvies. També hi 
va assistir el mossèn mont-
buienc Josep Maria Pujol.
A la part final del Dinar es 
van fer els diferents homenat-

ges i reconeixements.
Enguany l’homenatge “No-
ces d’Or” va incloure el re-
coneixement a les parelles 
formades per Julián Dueñas 
Pascual i Rosa Soler Boldú; 
també a la parella formada 
per Cristóbal Hinojosa Luque 
i Piedad Quintana Granados i 
a José Pérez Pérez i a Dolores 
Medina Gallardo. Se’ls van 
lliurar sengles plaques com-
memoratives i rams de flors. 
Durant la gala es va retre ho-
menatge a Joan Icart Subirà, 
persona que porta molts anys 
col·laborant amb l’Associació 
de la Gent Gran de Montbui, 
i impulsant la cultura popular 
a través del ball de la sardana.
També es van lliurar sengles 
obsequis a la Pubilla Inma 

Espinar Méndez i a les Da-
mes d’Honor Meritxell Cots 
Moreno i a Anaís Holgado 
Ramos per part de la Junta 
del Casal. També l’entitat “Ar-
tesanas de Corazón” va lliurar 
un petit reconeixement a la 
regidora Aurora Fernández.
Durant l’acte es van tenir pa-
raules de record per a les dues 
àvies centenàries de Montbui: 
Àngela Rovira Carol i Maria 
Molins Plasència; així com 
també per a dues parelles que 
estaven inscrites a l’home-
natge “Noces d’Or” i que, per 
motius aliens a la seva volun-
tat, no hi van poder assistir: 
les formades per Antonio 
Velasco i María Álvarez i la 
formada per Joaquín García i 
per María Ángeles Lozano, a 
qui els assistents van dedicar 
una ovació.
Va cloure l’acte amb els par-
laments del president de 
l’Associació de la Gent Gran 
Joan Compte i amb l’alcalde 
Teo Romero. Joan Compte 
va destacar “el suport de totes 
les persones que col·laboren 

amb les activitats que orga-
nitza el Casal”, i especialment 
va adreçar-se a les represen-
tants de Fundació La Caixa 
assistents a l’acte, Montser-
rat Torra i Marta Rodríguez, 
recordant que “la Fundació 
La Caixa ens dóna un suport 
molt important en el nostre 
funcionament com a asso-
ciació. És una col·laboració 
intensa, de molts anys, que 
agraïm profundament”.
De la seva banda, l’Alcalde 
Teo Romero va començar 
la seva intervenció adreçant 
unes paraules d’agraiment per 
a totes les persones, entitats i 
institucions que treballen di-
àriament i colze a colze amb 
la Gent Gran de Montbui i 
també amb els serveis per a 
les persones del municipi.
El batlle també va lloar les 
parelles homenatjades i les 
seves famílies presents a la 
gala, i també va tenir paraules 
de record per a les que no van 
poder assistir, i especialment 
va recordar la tasca de María 
Angeles Lozano, qui, durant 

Punt i final a la 27a Setmana de la gent gran de Montbui
molts anys, va ser l’encarre-
gada per la gestió del CCC La 
Vinícola i de col·laborar amb 
la Gent Gran de Montbui.

La futura residència d’avis, 
pública i a l’abast de tothom, 
a tocar del Parc de la Solida-
ritat
Romero va destacar que 
“Montbui treballa perquè la 
Gent Gran tingui els millors 
serveis possibles, i amb uns 
preus assequibles per a tot-
hom. Tenim un Centre de Dia 
que inicialment va ser de 25 
places, el vam poder ampliar 
a 35 i a hores d’ara tenim una 
llista d’espera de 40 persones 
de Montbui. Farem la Resi-
dència dels Avis, un equipa-
ment que estarà ubicat en un 
solar municipal ubicat entre 
la carretera de Valls i el Parc 
de la Solidaritat. Però no vo-
lem fer una residència només 
per a alguns que se la puguin 
pagar. Volem que sigui una 
residència pública a l’abast de 
tothom, i per això farem tot el 
possible perquè sigui possible. 
Tant important com fer la re-
sidència és que sigui accessi-
ble a tots els avis i àvies”. Teo 
Romero va destacar que un 
dels objectius a prioritzar amb 
la gent gran és que els “avis 
siguin actius, que puguin fer 
activitats i mantenir-se parti-
cipatius. El nostre objectiu és 
lluitar contra la soledat, que 
és un dels enemics a combatre 
per a les persones grans” . 
L’Alcalde va finalitzar el seu 
discurs recordant que “la gent 
gran de Montbui sou exemple 
per als més joves. Us demano 
que vosaltres, que heu sigut 
exemple de respecte i convi-
vència, feu pedagogia amb els 
vostres familiars més joves. 
Defensem entre tots aquest 
bé tan preuat que és la convi-
vència”.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dilluns co-
mençaran les obres de reas-
faltament viari que, durant 
les properes setmanes, es 
duran a terme a diferents 
carrers i vies de Montbui. Es 
tracta de feines de reasfal-
tament a diferents carrers, 
puntuals, per millorar-ne el 
pas dels vehicles. 

Els treballs, que es duran 
a terme durant aquest mes 
d’octubre, afectaran els se-
güents carrers del Nucli Urbà: 
Can Passanals, Pilar, Ponde-
rosa, Santa Margarida, Pont, 
Almeria, La Fàbrica, Mercè, 
Montserrat, Sant Jordi i La 
Pau. Tammateix s’actuarà al 
Nucli Antic al carrer princi-
pal, Anselm Clavé i també al 
carrer Progrés.

Les primeres tasques es fa-
ran aquest proper dilluns 
a la via principal del Nu-
cli Antic, el carrer Anselm 
Clavé, on es construirà un 
pas elevat (aproxidament a 
l’alçada de l’Ateneu) per afa-
vorir el pas dels vianants, i, 
a la vegada, obligar a reduir 
la velocitat dels vehicles que 
circulen per aquesta traves-
sia de la carretera C-37. 

Dilluns començaran les obres de 
reasfaltament viari 

FALTA INCORPORAR PERSONAL 
MAGATZEM SECCIÓ ENVASAT

Interessats enviar CV 
a l’apartat 295

08700 IGUALADA
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VILANOVA DEL C, / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte i la regidora 
d’Educació Eva Vadillo 

s’han reunit aquest dimarts 
amb Dolors Collell, direc-
tora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalu-
nya Central per arribar a un 
acord respecte de diferents 
actuacions que cal fer als cen-
tres d’ensenyament del muni-
cipi.
El tema prioritari que Truc-
harte i Vadillo han plantejat 
a Collell ha estat l’obra dels 
lavabos del Joan Maragall, 
llargament reivindicada per 
l’escola, l’AMPA i l’Ajunta-
ment. Una actuació impor-
tant sobre la qual ja hi havia 
un compromís per part dels 
Serveis Territorials però que 
ha anat endarrerint-se per di-
ferents motius relatius al go-
vern català.
Aquest dimarts, després de 
5 reunions amb Serveis Ter-
ritorials, la seva directora  
Dolors Collell ha corroborat 
el compromís dels seus pre-
decessors, Antoni Massegú i 

Ramon Bajona, per tirar en-
davant l’obra del Joan Mara-
gall. La voluntat dels Serveis 
Territorials, han explicat l’al-
caldessa i la titular d’Educa-
ció, és fer-la abans que acabi 
aquest any 2018.
Noemí Trucharte i Eva Va-
dillo han rebut l’anunci dels 
Serveis Territorials “amb 
molta satisfacció però també 
amb prudència” i esperen re-
bre en breu el calendari de les 
obres.
Durant la reunió d’aquest 
matí també s’han posat so-

bre la taula altres actuacions 
pendents a les escoles vila-
novines: la ventilació d’unes 
aules al Joan Maragall; el tan-
cament del porxo i el canvi de 
terra del menjador del Pom-
peu Fabra i la millora de l’au-
la TIC del Marta Mata. Les 
quatre actuacions han estat 
incloses al pressupost RAM 
(Reformes, Ampliacions i 
Millores) i segons expliquen 
Trucharte i Vadillo, tot i que 
encara no s’ha definit un ca-
lendari, és possible que es fa-
cin a partir de gener del 2019.

Els Serveis Territorials es comprometen 
a tirar endavant els lavabos del Joan 
Maragall abans que acabi l’any 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica Vila-
nova ha organitzat un nou 
curs gratuït per a persones 
emprenedores. Aquesta ve-
gada sobre la gamificació, un 
terme relativament nou enca-
ra, però que cada cop és més 
utilitzat. Es tracta d’una pràc-
tica empresarial emergent 

que consisteix en l’ús de dinà-
miques i estratègies de joc, en 
un context no lúdic, per po-
tenciar la idea de negoci. 
El curs es farà els divendres 
19 i 26 d’octubre, de 9:30 a 
13:30 h. L’objectiu és donar a 
conèixer com pot afavorir la 
gamificació en la motivació, 
participació o fidelització dels 
clients, treballadors o segui-

dors. Les dues sessions seran 
impartides per Àngel Fulquet 
Sales de Gamification Games.  
Per a inscripcions cal adre-
çar-se al Centre d’Innovació 
Anoia, al carrer Impressors, 
12 de Vilanova del Camí. 
També es pot trucar al 93 805 
44 11 (extensió 5) o enviar un 
correu a peconomica@vila-
novadelcami.cat

Nou curs gratuït per a emprenedors

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte, la regidora 
de Serveis Personals, 

Sílvia Cáceres i el regidor de 
Promoció Econòmica, Fran-
cisco Palacios, van rebre les 
famílies afectades per la ma-
laltia celíaca, beneficiàries 
dels ajuts municipals. Aquest 
any han estat 25 les persones 
que han rebut l’ajut, 5 més 
que l’any passat.
Durant la reunió, les perso-
nes afectades per la malaltia 
celíaca han fet algunes apor-
tacions i han expressat dubtes 
i qüestions. Lamenten que 
els establiments locals no 
tinguin oferta de productes 
sense gluten, o si la tenen, és 
molt limitada. Un fet que els 
obliga a desplaçar-se fins a 
Igualada per comprar-ne.
Preocupats també pel tema 
de la contaminació creuada, 
també es queixen de la manca 
d’una oferta amb garanties de 
plats aptes per a celíacs.
La regidora Sílvia Cáceres ha 
explicat que estan treballant 
amb l’Associació de Celíacs 
de Catalunya per portar a ter-

me diferents accions formati-
ves als bars i restaurants que 
estiguin interessats. Volen co-
mençar per crear consciència, 
per exemple, sobre els perills 
de la contaminació creuada i 
també preveuen fer una carta 
d’al·lèrgens, tot i que caldrà 
esperar perquè hi ha altres 
municipis que també ho han 
demanat.
Durant la reunió, les famí-
lies també han demanat més 
publicitat quan hi hagi actes 
o esdeveniments on s’inclo-
guin productes sense gluten. 
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
ha explicat a les famílies que 
l’Ajuntament ha incorporat 
un article als contractes de 
les concessions administrati-
ves dels bars que els obliga a 
tenir productes també sense 
gluten. “Un fet que no poden 
exigir, ha dit l’Alcaldessa, als 
establiments privats.
Des de Promoció Econòmica, 
Francisco Palacios es mos-
trava satisfets de l’lexperi-
ència del Vilashopping que 
enguany ha pogut oferir una 
parada amb productes sense 
gluten que “va funcionar molt 
bé i amb totes les garanties”.

Reunió a l’Ajuntament 
amb afectats per la 
malaltia celíaca
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La plaça dels Vivencs va 
acollir, el diumenge 7 
d’octubre a la tarda, una 

cantada de la Coral La Lira. 
L’actuació estava inclosa dins 
del moviment del Correllen-
gua 2018, dedicat a la Nova 
Cançó. Per aquest motiu, els 
cantaires van interpretar la 
peça País petit, de Lluís Llach, 
i l’alcalde, Santi Broch, va lle-
gir el manifest redactat des de 
la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana 
(CAL). 
A l’audició hi van assistir una 
setantena de persones. Els 

cantaires van cantar deu peces 
de diferents estils, com Dona 
nobis pacem, de W. A. Mo-
zart, La gavina, de Frederic 
Sirés, Halleluja, de Leonard 
Cohen, o Ipharadisi, popular 
sud-africana. Sota la direcció 
de Marta Carceller, algunes de 
les cançons van estar acompa-
nyades per instruments, com 
el piano, l’acordió, la guitarra 
o els timbals. 
L’audició formava part de la 
programació de les Festes 
Culturals, organitzades per 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, que es van ini-
ciar a principi de setembre i 
que finalitzaran el novembre. 

Cantada de la Coral la Lira al barri 
dels Vivencs

També estava inclosa dins 
dels actes de commemoració 
del centenari del naixement 
de l’entitat vocal poblatana, 
que se celebra enguany. 
La propera actuació de la 
coral poblatana serà el diu-
menge 14 d’octubre en el 
marc de la setena Mostra 
de Cors de Clavé. La canta-
da tindrà lloc a l’Auditori de 
Barcelona a 2/4 de 6 de la tar-
da. I el concert central de la 
commemoració dels 100 anys 
es farà el dissabte 17 de no-
vembre, a 2/4 de 7 de la tarda 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
i portarà per títol “Història 
d’una coral”.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Castell de Claramunt 
participa, un any més, 
a les Jornades Europe-

es del Patrimoni (JEP), que 
arribaran a la vint-i-setena 
edició. El dissabte 13 i el diu-
menge 14 d’octubre hi haurà 
jornada de portes obertes 
i visita guiada gratuïta a la 
fortalesa. L’horari d’obertura 
serà de 2/4 de 10 del matí a 
les 2 del migdia i de les 3 a les 
5 de la tarda.
L’activitat l’organitzen, con-
juntament, l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural 
del departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya i la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. El Castell 
de Claramunt és el principal 
atractiu arquitectònic, his-

tòric i turístic del municipi. 
Data del segle X, té una ex-
tensió de 5.404 m2 i es troba 
dalt d’un turó de 461 metres 

El Castell de Claramunt, un any més, a 
les Jornades Europees del Patrimoni

des del qual hi ha una mag-
nífica vista de l’entorn na-
tural que l’envolta. Aquesta 
fortificació forma part del 
patrimoni de la Generalitat. 
És un dels deu millors cas-
tells de Catalunya i el millor 
de la comarca de l’Anoia.
Les JEP són la festa del pa-
trimoni i els diferents muni-
cipis i entitats organitzen un 
seguit d’activitats gratuïtes 
per a tots els públics: visites 
guiades, representacions te-
atrals, concerts, exposicions, 
etc. La iniciativa s’impul-
sa des del departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya - Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural, 
l’Institut Ramon Muntaner, 
la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Ca-
talana de Municipis.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A la Pobla de Clara-
munt hi ha un bon 
nombre de gent que 

es dedica a l’art de la pintura. 
Alguns d’aquests poblatans i 
poblatanes participen a l’Es-
cola de Pintura local, sota el 
mestratge de Pilar Gil. Una 
mostra de les obres d’aquests 
artistes es pot veure a la Sala 
Municipal des del diumen-
ge 7 d’octubre, al migdia, i la 
va inaugurar l’alcalde, Santi 
Broch.
La col·lecció recull més d’una 
quarantena de creacions de 
deu pintores i pintors, a més 
de la professora. Els artis-
tes que exposen són: Leonor 
García, Roser Chiva, Eulàlia 
Gibert, Maria Teresa Bru-
gués, Angelina Solé, Rosa Ro-
meu, Rosa Sabaté, Montserrat 
Riba, Pepita Argelich, Salva-
dor Rico i la mestra Pilar Gil.
És una exposició molt diversa 
en la qual cada artista plasma 
el seu estil sobre la tela. Es 

poden veure bodegons, pai-
satges, flors, retrats i fins i tot 
alguna pinzellada d’art abs-
tracte. Les tècniques també 
són diverses: olis, aquarel·les 
i llapis. Són pintors i pintores 
aficionats, alguns amb una 
vàlua artística que els perme-
tria dedicar-s’hi de manera 
professional.
La col·lecció, amb el títol 
“Pintura: idees pintades”, es 
podrà veure fins al dissabte 
20 d’octubre. L’horari de vi-
sites és de dimarts a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre. Aquesta mostra l’or-
ganitza la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament i s’inclou 
dins de la programació de les 
Festes Culturals, que es van 
iniciar el setembre i que fina-
litzaran el novembre. 
Les classes de pintura es van 
iniciar a mitjan de setembre 
i s’allargaran fins a mitjan de 
juny. Es fan els dimarts, de les 
4 a les 7 de la tarda, al Local 
Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.

La diversitat de l’art pictòric, 
a la Sala Municipal 

En el marc de la Caixa de Crè-
dit que impulsa la Diputació 
de Barcelona, la corporació ha 
concedit crèdits per un valor 
total de 275.000 € als ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui i la Torre de Clara-
munt.
A Santa Margarida de Mont-
bui (175.000 €) el crèdit és 
per a finançar la urbanització 
del carrer Sant Jaume; mentre 
que a la Torre de Claramunt 
(100.000 €) és per les obres 
complementàries del camp de 
futbol i de la zona esportiva.
La Caixa de Crèdit és un ins-
trument de cooperació local 
que té l’objectiu d’atorgar crè-
dits als ajuntaments, entitats 

municipals descentralitzades 
i mancomunitats de muni-
cipis de la demarcació per al 
finançament de noves inversi-
ons, el dèficit de finançament 
en inversions executades i les 
operacions incloses en un Pla 
de Sanejament o Econòmic i 
Financer.
Cada govern local pot dema-
nar fins a 175.000 € cada any, 
amb l’excepció dels municipis 
inferiors a 1.000 habitants, 
que podran superar aquest 
límit i sol·licitar l’import ne-
cessari per cobrir les seves 
necessitats de finançament. El 
tipus d’interès és al 0% i amb 
una amortització màxima de 
10 anys.

Crèdits de la Diputació a 
la Torre i a Montbui
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
publicat un article a 
la revista eLife, en el 

qual els investigadors descri-
uen el primer esquelet fòs-
sil d’un esquirol volador. Es 
tracta de Miopetaurista neo-
grivensis, que va viure fa 11,6 
milions d’anys i és l’esquirol 
volador més antic que es co-
neix. Les seves restes van ser 
trobades al jaciment de l’Abo-
cador de Can Mata, d’on tam-
bé es va recuperar les restes 
del representant més antic del 
llinatge del pandes gegants 
(Kretzoiarctos beatrix).
Entre les més de 80 restes de 
l’esquelet que s’han pogut re-
cuperar, hi ha el crani i diver-
sos ossos de les extremitats, 
vitals per la seva identificació. 
Els ossos del canell estan mo-
dificats per tal de subjectar 
i desplegar la membrana de 
pell que utilitzen per planar, 
anomenada patagi. Aquesta 
membrana va de les extremi-
tats anteriors a les posteriors 

i els confereix l’habilitat de 
recórrer fins a 150 metres 
planant de branca en branca. 
És per aquest motiu que és 
un animal molt interessant, 
ja que ens confirma que als 
Hostalets de Pierola, fa 11,6 
milions d’anys, hi havia un 
bosc amb molts arbres i força 
junts, per tal que la Miope-
taurista hi pogués viure.
Es tracta d’un esquirol vola-
dor molt gran, comparable 
a la majoria d’espècies d’es-
quirols voladors actuals. Els 
investigadors estimen que el 
seu pes oscil·lava entre els 1,1 

La paleontologia hostaletenca novament a les publicacions 
científiques amb un estudi sobre un esquirol volador

Les restes fòssils del 
Hostalets de Pierola són 
objecte de l’estudi d’un 

equip internacional 
d’investigadors, 
encapçalats pel 

Isaac Casanovas de 
l’Institut Català de 

Paleontologia

i els 1,6 kg, amb una longitud 
d’un metre (incloent la cua) i 
uns 40 centímetres de costat 
amb el patagi desplegat.
S’ha pogut generar un mo-
del en 3 dimensions del seu 
esquelet gràcies a les ma-
teixes tecnologies que van 
emprar-se per reconstruir 
el carni de la Laia (Pliobates 

cataloniae). Per tal de poder 
omplir les parts de l’esquelet 
que faltaven, s’han basat en 
l’esquelet dels esquirols vo-
ladors actuals, que són molt 
semblants al de Miopetauris-
ta.
Els esquirols voladors van 
evolucionar de formes arbo-

rícoles com l’esquirol comú, 
però encara es desconeix en 
quin moment va tenir lloc 
aquesta divisió, s’estima que 
fa entre 35 i 25 milions d’anys. 
Avui dia es coneixen fins a 52 
espècies diferents entre Eurà-
sia i Nord Amèrica.
Gràcies a l’estudi dels fòssils 
recuperats a l’Abocador de 
Can Mata, s’ha pogut recons-
truir l’ambient de bosc humit 
i tancat amb clima subtropi-
cal humit, on el Miopetauris-
ta neogrivensis hi ha jugat un 
paper molt important.

El CRIP com espai de difu-
sió
El Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològi-
ca, com espai de difusió de la 
paleontologia als Hostalets de 
Pierola, inclourà els resultats 
dels nous estudis dins dels 
programes de difusió del cen-
tre. D’aquesta manera es ga-
ranteix la transferència d’in-
formació entre la recerca i el 
públic en general.

Reconstrucció de l’esquirol. / INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA

CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte 6 d’octubre a 
Capellades va tenir 
lloc la IV Trobada 

de Falcons de l’Anoia, sent 
els Falcons de Capellades els 
amfitrions de la festa. Els ca-
pelladins van estar acompa-
nyats pels Falcons de Piera, 
els Falcons de Vallbona i els 
Falcons de Vilanova d’Espo-
ia. La trobada s’inicià amb 
una cercavila a la plaça An-
gel Guimerà. Primerament, 
cada colla, va executar una 
figura a la plaça i després va 
començar la cercavila que va 
recórrer tot el Carrer Major 
fins arribar a la plaça Ver-
daguer. Al arribar a la plaça 
cada colla va poder demos-
trar el seu nivell executant, 
cadascuna, tres figures. En 
aquesta mateixa plaça els 
grallers van tocar la peça 
de la Nit de llampecs seguit 
d’un minut de silenci en 
memòria d’un difunt cape-
lladí molt estimat pel poble 
i pels membres de la colla.  
Els Falcons de Capellades 
van executar les següents fi-
gures: a la plaça Angel Gui-
merà un Supervol format 

per dos Vols de 3 i un de 3 
coronat, durant la cercavila 
van realitzar dos Pilars de 
3 amb Pilars de 2 caminats, 
dos Carros simultanis i un 
Avet de 4; i per finalitzar van 
defensar amb una tècnica 
excel·lent dos Vols de 3 coro-
nats juntament amb dos Vols 
de 2, una Tripira 4x3 i unes 
Planxes amb pilar de 3 amb 
tombarella i un ventilador. 
Un cop finalitzada l’actuació 
tots els falconers i falconeres 
es van dirigir al Marques de 
la Pobla, on van poder gau-
dir d’un bon àpat tots plegats 

i de diferents activitats per la 
canalla.
En aquesta IV Trobada de 
l’Anoia els Falcons de Ca-
pellades no van poder as-
solir grans reptes degut a la 
quantitat d’estrenes de ca-
mises. Pel que fa a les colles 
convidades, Piera va tornar 
a demostrar el seu veterà ni-
vell però Vallbona d’Anoia i 
Vilanova d’Espoia a causa de 
la poca quantitat de camises 
es van veure obligats a actu-
ar conjuntament com porten 
fent al llarg de tota aquesta 
temporada.   

IV Trobada de Falcons a Capellades

Subscriu-te gratuïtament al butlletí digi-
tal de                                    , rebràs cada matí 
els titulars més destacats del dia i a més 
entraràs en el sorteig d’una panera gen-
tilesa d’Aperitius Catalans Termens

Escaneja el codi QR 
o entra a 

SORTEIG D’UNA PANERA
 DE  FRUITS SECS



28  |  COMARCA Dijous, 11 d’octubre de 2018

CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres es va fer la 
sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament 

amb un punt destacat a l’ordre 
del dia: aprovar el nomena-
ment de la Plaça 1 d’Octubre.
Els grups municipals de VdC-
CUP, ERC i PdeCAT van pre-
sentar una moció per dema-
nar aquest nomenament, en 
homenatge als fets succeïts a 
Capellades i a la resta del país 
ara fa un any. A Capellades, 
l’espai de davant de Cal Ponet 
va ser on es va concentrar el 
gruix de l’activitat i per això 
s’ha decidit anomenar  Plaça 1 
d’Octubre.
En la seva exposició el núme-
ro del PdeCAT, Marcel·lí Mar-
torell, va compartir la reflexió 
de “mantinguem el ‘fer pinya’ 
com un element present en el 
nostre dia a dia”. Per la seva 
part, el representat d’ERC, 
Àngel Soteras, va sentenciar 
que “ho vàrem fer i ho tor-
narem a fer cada vegada que 
toqui”.
Des del PSC el cap de llista, Aa-
ron Alcazar, va explicar com 
“discrepem de la idoneïtat, 
ja que aquest nom no genera 
consens, no és una jornada on 

tothom es va sentir interpel·lat 
a a participar”. L’Alcalde, Aleix 
Auber, va contestar recordant 
com “aquell dia hi havia gent 
que no tenia previst participar 
i en veure que els valors de-
mocràtics estaven sent vulne-
rats, ho va fer”. 
Finalment tots els grups van 
votar-hi a favor, excepte el 
PSC que ho va fer en contra.
Com és habitual el Ple va 
aprovar l’acta anterior, els dar-
rers decrets i una nova modi-
ficació de crèdit. 
Per urgència es va incloure un 
punt, a sol·licitud del capella-
dí Joan Pinyol: la sol·licitud 
al govern actual del retorn a 
Capellades de les restes, amb 
les pertinents proves d’ADN, 
del capelladí Joan Colom Solé. 
D’aquesta manera el consis-
tori capelladí dóna suport al 
seu net, Joan Pinyol, en la seva 
lluita per treure l’avi del Valle 
de los Caidos on va ser traslla-
dat sense el coneixement de la 
família.
Els regidors van coincidir en 
valorar que aquest és un cas 
de dignitat col·lectiva i de 
restitució de la justícia i de la 
normalitat i van agrair a Joan 
Pinyol la tenacitat en la lluita. 
Al seu torn Pinyol va agrair a 

El Ple de l’Ajuntament de Capellades 
aprova crear la Plaça 1 d’Octubre

l’Ajuntament l’aprovació de la 
moció i va recordar com “l’avi 
és l’exemple de milers de casos 
que, després d’haver servit al 
seu país, han estat abando-
nats”.
En el Ple també es va declarar 
deserta la convocatòria de la 
subvenció de joventut, on hi 
hagué una sola participació, 
valorada com a no adequada 
a les bases. En aquest punt 
els regidors van coincidir en 
la necessitat de continuar tre-
ballant i insistint en aquest 
sector de població, més difícil 
d’accedir-hi.
El Ple també va aprovar per 
unanimitat el Reglament del 
Consell d’Infants. La regido-
ra d’Educació, Susana More-
no, va agrair el suport tècnic 
de la Diputació de Barcelona. 
Els regidors van coincidir en 
valorar molt positivament 
aquest nou instrument de par-
ticipació, felicitant novament 
a la regidora d’Educació pel 
projecte.
Finalment, es va aprovar, se-
guint la normativa de la Llei 
de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, un 
increment des de l’1 de gener 
de l’1’5% i des del juliol del 
0’25%. 

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’Àrea d’Habitat-
ge, Equitat i Participació de 
l’Ajuntament de Capellades 
s’obre una convocatòria de 
subvencions per adequar ha-
bitatges buits de particulars  
a les condicions d’habitabili-
tat, accessibilitat i/o eficièn-
cia energètica exigida per la 

normativa vigent, mitjançant 
l’execució d’obres de rehabi-
litació o reforma i posada al 
dia de l’interior dels habitat-
ges. L’objectiu és que després 
aquestes vivendes es puguin 
destinar a lloguer, amb preus 
assequibles. 
La convocatòria està destina-
da a persones propietàries o 
usufructuàries, no a entitats 

financeres o immobiliàries.
Les bases de la convocatòria 
es poden descarregar a la pà-
gina web de l’Ajuntament de 
Capellades.
Per acollir-se a aquesta con-
vocatòria cal presentar una 
sol·licitud a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’Ajuntament 
de Capellades, abans del 31 
de desembre d’enguany.

S’obre una convocatòria d’ajuts per 
adequar habitatges buits

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades obre el període 
de sol·licituds d’ajuts de 

transport per a joves que rea-
litzen estudis postobligatoris 
durant el curs 2018-2019.
Aquesta convocatòria té com 
a objecte la concessió d’un 
suport a les despeses tangi-
bles i intangibles de transport, 
destinada a joves estudiants 
que es desplacen, fora de Ca-
pellades, a cursar els estudis 
acadèmics – no oferts al mu-
nicipi – durant el 2018/2019 
(batxillerats específics, cicles 
formatius de grau mig i grau 
superior i graus universitaris).
Per valorar les sol·licituds es 
tindran en compte diferents 
aspectes, concretats tant al 
document informatiu de les 
bases, com a les pròpies bases 
de la convocatòria.

Les persones beneficiàries 
d’aquesta beca podran ser jo-
ves d’entre els 18 i els 25 anys, 
matriculades en centres fora 
del municipi de Capellades, i 
que prèviament, hagin sol·li-
citat la beca de règim general 
que posa a disposició el Mi-
nisteri d’Educació.
Les sol·licituds hauran de pre-
sentar-se amb la documen-
tació requerida al Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament de 
Capellades, situat al C/Ramon 
Godó, 9, de dilluns a diven-
dres de 9:00 a 15:00 hores. El 
termini d’entrega finalitzarà el 
dia 30 d’octubre.
Per a més informació, us po-
deu adreçar als Serveis Edu-
catius de l’Ajuntament de 
Capellades, enviant un cor-
reu a xausfj@capellades.cat o 
trucant al número de telèfon: 
93.801.10.01.

Beques per a transport 
escolar

CAPELLADES / LA VEU 

El 15 d’octubre Capellades ret 
homenatge al President Com-
panys. A les 7 del matí ERC 
dispararà les habituals salves 
en honor al 123è. President 
de Catalunya.
A la tarda, a les 6 a Casa Bas, 
s’inaugura l’exposició “Lluís 
Companys, polític fins a la 
mort”, que la Fundació Josep 
Irla ha preparat per retre ho-
menatge a aquest home d’es-
querres.
L’acte institucional comença-
rà a dos quarts de 8 del ves-
pre davant el Monument del 
carrer Lluís Companys, on es 

farà l’ofrena floral i els parla-
ments en homenatge, amb la 
presència de tots els regidors 
i regidores de l’Ajuntament de 
Capellades. 

Acte d’Homenatge al 
President Companys

CAPELLADES / LA VEU 

A partir d’aquest proper di-
lluns 15 d’octubre s’iniciarà 
una de les activitats més con-
solidades de les propostes que 
des de fa anys s’ofereixen en el 
Pla Educatiu d’Entorn: els Pa-
tis Oberts.
Com ja tothom sap, això vol 
dir que de dilluns a divendres, 
quan acabin les activitats d’es-

cola i també les extraescolars, 
s’obrirà el Pati de l’escola Mar-
quès de la Pobla, de 6 a 7 de 
la tarda.
Com és habitual aquesta és 
una activitat que està dina-
mitzada per un monitor que 
també s’encarrega de vigilar 
i donar suport als nois i no-
ies que hi assisteixen per tal 
de gaudir d’un espai on tenir 
una estona de lleure.

Tornen els patis oberts
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En Rafael Vallbona ens 
parla de “La casa de la 
frontera”

L’escriptor i periodista cata-
là Rafael Vallbona visitarà la 
Biblioteca de Piera per com-
partir tertúlia amb els seus 
lectora a propòsit de la seva 
darrera novel·la publicada La 

casa de la frontera. Serà el di-
marts 16 d’octubre a les 19h.
Autor de més de cinquan-
ta llibres de tota mena entre 
novel·les, no ficció, poemaris 
i llibres de viatge, recentment 
ha obtingut el Premi BBVA 
Sant Joan per la novel·la La 
casa de la frontera, un relat 
on Vallbona es mou entre el 
present i el passat, jugant amb 
una doble perspectiva de rea-
litat i ficció i construeix una 
novel·la coral que manté la 
intriga i l’emoció per una ter-
ra i uns personatges que han 
deixat la seva petja en la his-
tòria. 
La casa de la frontera és un 
establiment situat al barri de 
la duana de Puigcerdà, al bell 
mig de la ratlla amb Fran-
ça. Des del 1892, quan dos 
cerdans la van comprar per 
instal·lar-hi un hostal que 
pertany a la família Grau. El 
dia de la jubilació, la Carme 
repassa la vida de la seva fa-
mília i descobreix un lloc de 
pas, on s’hi ha encreuat molts 
destins i que enmig d’un pai-
satge imponent, ha estat tes-
timoni d’alguns dels episodis 
més rellevants del país des de 
finals del segle XIX fins ara. 

Propostes infantils per la 
setmana vinent
Dues hores del conte s’han 
preparat per la setmana 
vinent a la biblioteca pieren-
ca. La primera d’elles és per 
a nadons d’1 a 3 anys, on la 
Sandra Rossi amb l’habilitat 
i simpatia que la caracteritza 
farà les delícies dels més pe-
tits amb la sessió que porta 

per títol Mà i manetes. Serà 
el dilluns 15 d’octubre a les 
17,30h on amb les mans fa-
rem moixaines, sons, pica-
rem, agafarem i llençarem 
coses... perquè les mans són 
en sí mateixes una descoberta 
que ens obre la porta a tot un 
món de possibilitats!!
La segona serà el dimecres 17 
a les 18h i s’adreça a nens i ne-
nes de 3 a 5 anys. La Rosa Fité 
ens explica la història d’En 
tastaolletes un osset, que junt 
amb la seva família i els com-
panys de l’escola aprendran 
com és d’important menjar 
fruita. Amb la col·laboració 
dels infants es fomenta una 
alimentació saludable, inci-
dint en la importància del 
consum de fruita fresca i ver-
dures. En finalitzar l’activitat 
es distribuirà una carmanyo-
la per facilitar que els infants 
portin fruita per esmorzar 
cada dia a l’escola. L’activi-
tat és de participació lliura i 
gratuïta i està organitzada pel 
Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració del Servei de 
Salut Pública a l’Anoia. Agèn-
cia de Salut Pública de Cata-
lunya

Properes activitats a la 
Biblioteca de Piera

I Festival de Música Clàssica a Piera
PIERA / LA VEU 

El Santuari del Sant 
Crist acollirà aquest 
mes d’octubre tres con-

certs amb peces de compo-
sitors de renom com de Sc-
hubert, Brahms i Beethoven, 
entre d’altres
La música clàssica ha trobat 
un espai de difusió a Piera 
amb la celebració d’un nou 
certamen que vol ampliar 
l’oferta musical de la qual els 
pierencs i pierenques ja gau-
deixen en altres moments de 

l’any. Aquest mes d’octubre 
se celebrarà el I Festival de 
Música Clàssica de Piera, que 
inclourà tres concerts en for-
mat acústic amb intèrprets de 
renom internacional.
El primer serà el dia 13 d’oc-
tubre a les 19 hores. Charlotte 
i Aaron Wajnberg oferiran te-
mes de compositors tan cone-
guts com Schubert, Besses, 
Mahler, Wolf, Marx, Poulenc 
i Menotti. El dia 20 d’octu-
bre el concert anirà a càrrec 
d’Antoni Besses que oferirà 
al públic assistent obres de 

Debussy i Gershwin. Final-
ment, el dia 27 d’octubre, el 
Grup Expressionista format 
per Francisca Mendoza, Lito 
Iglesias i Antoni Besses inter-
pretaran temes de Beethoven, 
Mompou i Brahms. Els tres 
concerts se celebraran al San-
tuari del Sant Crist.
El preu de les entrades és 
de 15 €, amb la possibili-
tat d’adquirir un abona-
ment per als tres concerts 
al preu de 40 €. Aquestes 
es poden adquirir al web 
www.festivalmusicapiera.cat. 

La vida hauria de ser una 
festa incessant. Celebrar i 
gaudir del fet de ser consci-
ents d’aquest miracle. Però 
el camí cap a un progrés 
dubtós i una ambició d’un 
benestar no menys dubtós 
unit a una lamentable ambi-
ció de poder sembla que ens 
arrossega envers un món de 
buidor i terriblement mate-
rial. Per això, més que mai, 
s’imposa que lluitem amb 
els veritables valors i en 
cultivar el fet artístic més 
suprem: “la música” - certa-
ment la “trascendent”- que 
incontestablement ens aju-
darà a acostar-nos cap a un 
món intangible i espiritual, 
absolutament necessari, el 
que ens ajudarà si més no, 
com a mínim, a ser millors 
persones. El I Festival In-
ternacional de Música de 
Piera vol reunir els requisits 
bàsics, indispensables per 
assumir aquesta emprem-
ta de “Festival de Música”. 
Tres concerts, al bell mig 
del perfum, la melangia de 
la tardor i els fets més signi-
ficatius que ho identifiquin: 
la qualitat dels compositors 

i les obres programades, i a la 
vegada uns intèrprets de pri-
meríssim nivell, que s’acostin 
amb rigor al veritable mis-
satge musical immers en les 
partitures. Aquestes dades es 
donen, i així tenim una excep-
cional diversitat d’estètiques 
amb compositors que van des 
de Beethoven fins als nostres 
dies, passant per Schubert, 
Wolf, Brahms, Mahler, Pou-
lenc i Menotti; i d’altres com 
Debussy i Gershwin – apro-
fitant enguany amb les se-
ves efemèrides respectives. I 
la presència del nostre gran 
Frederic Mompou, un músic 
refinat i profundíssim, que 
bé podem considerar forma 
part del nostre patrimoni 
universal. La presència del 
duo belga Aaron i Charlot-
te Wajnsberg (cant i piano, 
recentment guanyadors del 
Premi de la Crítica del Con-
curs Reina Elizabeth a Brus-
se.les) i de la gran violinista 
xilena, Francisca Mendoza 
- que col·labora amb el Grup 
Expressionista -dóna un caire 
internacional a aquest primer 
certamen. Certamen que vol 
ser pioner en aquesta exquisi-

da i misteriosa comarca de 
l’Anoia i en una població 
no menys exquisida, Pie-
ra, localitat que desitja ser 
pionera en el camp de la 
cultura, i poder donar l’im-
puls que es necessita per 
introduir la bona música 
per què tothom en pugui 
fruir. Eliminaria aquesta 
etiqueta falsa en la qual la 
mala anomenada “música 
clàssica” sembli absurd-
ament reservada per una 
elit erudita, quan en can-
vi veiem que si obrim ver 
les orelles (l’oïda) de l’es-
perit, la música penetrarà 
i inundarà generosament 
el nostre interior. Per últim 
assenyalar el lloc privilegi-
at on se celebrarà l’esdeve-
niment: dins el “Sanctuari 
del Sant Crist”, indret situ-
at en la Piera monumental, 
espai que sembla tocat per 
aquella sàvia beneïda, de 
caràcter màgic, quasi diví, 
que ajuda a apropar - se a 
aquell despreniment que 
tots necessitem.

Antoni Besses
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L’Ajuntament ha iniciat 
la primera fase del pro-
jecte d’arranjament de 

l’equipament, que serà sotmès 
a una reforma integral.
L’Ajuntament de Masquefa té 
fixada com una de les seves 
prioritats prestar als veïns de 
més edat del municipi eines 
i equipaments que permetin 
fomentar i garantir la seva 
educació en el lleure i la cul-
tura i la vida associativa del 
municipi.
En aquesta línia de treball, el 
consistori ha endegat aquest 
mes d’octubre la primera fase 
del projecte de reforma de 
l’actual Centre Dia per a la 
gent gran. Els treballs, que 
tindran una durada aproxi-
mada d’un mes, consisteixen 
en l’enderrocament de l’edifici 
confrontant a l’antic cinema 
i l’habilitació dels fonaments 

del futur edifici.
L’actuació, amb una inver-
sió de 232.000€, estan sent 
executades per Constructora 
Tempo i Enderrocs Ché, em-
preses adjudicatàries del con-
tracte públic d’obres.
Enrique Gómez, regidor 
d’Urbanisme, avança que el 

Masquefa es dotarà amb un nou 
Centre de Dia per a la gent gran

pla neix amb el doble objectiu 
de “donar resposta de forma 
prioritària a una de les princi-
pals necessitats del col·lectiu 
de gent gran de la vila” i “ga-
rantir el benestar de tots els 
veïns tot oferint-los un espai 
plenament adaptat a les seves 
necessitats i interessos”.

PIERA / LA VEU 

Aquest dimarts enge-
gaven els actes de la 
71ª Festa de la Gent 

Gran amb el programa d’actes 
següent:

Dimarts 9 d’octubre
A les 18 h, al Casal
Acte d’obertura de la 71a Fes-
ta de la Gent Gran a càrrec de 
l’Il·lm. Sr. Jordi Madrid, al-
calde de Piera. Amb especta-
cle de màgia a càrrec del Mag 
Dian. En acabar, refrigeri 
amb pastes i mistela.

Dimecres 10 d’octubre
A les 17.30 h, al Casal
Bingo especial (només socis)

Dijous 11 d’octubre
A les 7.45 h, amb sortida des 

del Gall Mullat
Excursió a Alcover (restau-
rant El Álamo)

Dissabte 13 d’octubre
A partir de les 10 h, a les resi-
dències d’avis de la Vila
Visita i obsequi floral per a 
cada centre
A les 21 h, al Casal
Ball de capvespre

Diumenge 14 d’octubre
A les 13 h, a la nau de Cal Sa-
nahuja
Recepció i entrada dels con-
vidats a dinar
A les 13.30 h, a la nau de Cal 
Sanahuja
Dinar de germanor i home-
natge als avis de més edat
A les 19 h, al Teatre Foment 
de Piera
Ball de capvespre

71a Festa de la Gent 
Gran de Piera

CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

Aquesta setmana estaven 
previstos talls a la carretera 
C-15 entre Cabrera d’Anoia 
i l’enllaç amb la N-II, però 
finalment s’han aplaçat una 
setmana. La previsió mete-
orològica ha endarrerit les 
tasques d’inspecció de cara al 
desdoblament d’aquesta car-
retera i que es faran la prope-

ra setmana.
En aquest tram s’executaran 
diversos assajos al costat del 
mur del riu, en la zona del 
congost, i en zones a prop 
dels FGC, per determinar les 
característiques geotècniques 
dels materials existents (natu-
rals i de reblert) així com les 
dimensions de les fonamen-
tacions del mur que es va exe-
cutar als anys 90.

S’aplacen una setmana els 
talls per obres a la C-15

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament va comen-
çar l’any 2014, amb el 
suport de la Diputa-

ció de Barcelona, un projecte 
anomenat “Estratègies d’apro-
pament al teixit empresari-
al”, que tenia com a objectiu 
apropar els usuaris del Servei 
d’Ocupació Local de Piera a 
les empreses de la comarca.
Posteriorment  aquest projec-
te ha anat creixent; a l’any se-
güent es va demanar a l’Ajun-
tament de Masquefa la seva 
participació en el projecte 
per tal de poder realitzar una 
acció mancomunada de més 
envergadura. A la següent edi-
ció  es va ampliar l’àmbit ter-
ritorial de procedència de les 
empreses a altres comarques 
properes: Baix Llobregat, Alt 
Penedès, Vallès,... i l’any passat 
el projecte es va passar a ano-
menar: Apropa’t a l’empresa.
Aquest any, el departament 
d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera, en el 
marc d’aquest projecte, ha or-
ganitzat una trobada anome-
nada Empreses en creixement 
amb l’objectiu de conèixer em-
preses amb necessitats reals de 
personal.
Per aquest motiu s’ha convidat 
a responsables de RRHH i Di-
rectors Generals de nou  em-

preses de diferents municipis: 
Abrera, Martorell, La Pobla 
de Claramunt, Santa Maria de 
Miralles, Sant Sadurní d’Ano-
ia i Sant Esteve Sesrovires i de 
diversos sectors econòmics: 
fabricació de material d’em-
balatge, químic, arts gràfiques, 
distribuïdors de productes pe-
trolífers, alimentació i metall. 
Els representants d’aquestes 
empreses han comentat les 
puntes de feina que tenen, la 
tipologia de professionals que 
necessiten, com cerquen can-
didats per la seva empresa i el 
tipus de contractació que fan 
habitualment. 
Aquesta acció ha anat adre-
çada, prioritàriament, a les 
persones inscrites en els Ser-
veis Locals d’Ocupació de Pi-
era i Masquefa que estan en 
recerca activa de feina. Tot i 

això, també s’han inscrit usu-
aris d’altres municipis com La 
Pobla, Vallbona, Vilanova del 
Camí, Hostalets de Pierola o 
Sant Esteve Sesrovires. La xi-
fra total ha girat al voltant de 
les 40 persones. Tots els assis-
tents han tingut l’oportunitat 
de presentar-se a les empreses 
i deixar el seu CV. 
La valoració general de la tro-
bada ha estat molt positiva per 
part de les persones en recerca 
activa de feina. Aquesta acció 
els ha permès contactar amb 
empreses a les quals no tenien 
accés i els ha donat l’oportuni-
tat de poder optar a ofertes de 
feina. Per part de les empreses 
la valoració també ha estat po-
sitiva, ja que l’experiència els 
ha permès captar talent per 
cobrir les seves necessitats de 
personal. 

Apropant candidats al teixit empresarial
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 
dia 7 d’octubre, amb 
l’afany de fer esport i 

de conèixer un trosset més 
del municipi, es va celebrar 
la tretzena caminada popular 
de Veciana que va portar als 
participants fins al nucli veci-
anenc de Montfalcó el Gros.
A les 9 del matí el nombrós 
grup va sortir de la plaça de 
Sant Miquel en direcció al 

nucli de Montfalcó el Gros 
passant per trams del “camí 
vell” on el bosc ja comença a 
anunciar la tardor. Una vega-
da a Montfalcó, i després de 
gaudir de l’esmorzar preparat, 
el grup va donar un tomb pel 
petit llogarret nascut a redós 
del seu castell del qual només 
en queden les restes d’una 
torre circular. El circuit va 
continuar cap a la capella ro-
mànica de Sant Pere que esta-
va oberta per la ocasió.

Viscuda la tretzena caminada popular 
de Veciana

Una vegada acabades les vi-
sites el grup va emprendre la 
tornada cap al nucli de Veci-
ana passant pel camí de Cal 
Pons i enllaçant amb la carre-
rada de Sant Gabriel que els 
va portar directament al nucli 
de Veciana.
A l’arribada un dinar per a 
tots va cloure la jornada lúdi-
ca i esportiva organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat dimecres 3 
d’octubre la directora 
dels Serveis Territori-

als d’Educació a la Catalunya 
Central, Dolors Collell, va vi-
sitar els centres educatius de 
Vallbona d’Anoia, l’escola de 

primària, Josep Masclans i el 
de secundària l’Institut Vall-
bona d’Anoia, acompanyada 
de l’alcaldessa del municipi 
Maribel Ferrer i el regidor 
Pere Masagué.
La visita va servir perquè 
Collell i la resta de l’equip dels 
Serveis Territorials conegues-

Dolors Collell visita els centres educatius de Vallbona d’Anoia

sin els equips directius dels 
centres, el treball i projecte 
educatiu que s’hi fa i també les 
instal·lacions.
Pel que fa a l’escola de primà-
ria Josep Masclans, després de 
reunir-se amb l’equip direc-
tiu i visitar les instal·lacions, 
la delegada va destacar que 
veia una escola molt endreça-
da amb un molt bon projecte 

educatiu. Entre altres també es 
va parlar de les possibles obres 
d’ampliació i de les millores a 
les aules i al centre en general 
que havia fet l’Ajuntament.
Pel que fa a l’Institut, també 
es va realitzar una trobada 
amb l’equip directiu. Un dels 
principals temes va ser parlar 
de les previsions de construc-
ció de l’edifici definitiu que ha 

d’acollir aquest centre. L’alcal-
dessa va insistir en el fet que 
“la construcció de l’Institut és 
una de les prioritats i que per 
part de l’Ajuntament i hi ha la 
voluntat d’agilitzar el màxim 
possible el procés”.
La delegada va manifestar que 
“va quedar gratament sor-
presa de l’elevat nivell de qua-
litat dels projectes educatius 
dels centres vallbonencs”

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Continua el moviment al 
govern de Vallbona. Si 
al passat mes de juliol 

l’alcaldessa expulsava del go-
vern al regidor de Veïns amb 
Veu, Francisco del Corral, ara 
ha estat un regidor del PSC, el 
mateix partit de l’alcaldessa qui 
ha dimitit del govern. Enrique 
Rentero, va renunciar al seu 
càrrec dins de l’equip de govern 
el passat 24 de setembre, però 
mantindrà l’acte. En el ple que 
es va celebrar aquest dia, Ren-
tero va advertir a l’alcaldessa 
que dimitiria si no retirava un 
punt de l’ordre del dia, la refor-
ma del Parc de la Miranda, que 
ja es sabia que no seria aprovat, 
ja que l’equip de govern no ho 
havia negociat amb una oposi-
ció que ara està en majoria.
L’esgotament del regidor ja ve 
de lluny, ja que durant els dar-
rers mesos s’ha trobat en solita-
ri dins del seu grup i finalment 
ha anunciat que abandona el 
govern però que no deixa l’acta 
de regidor, passant a ser regi-

dor no adscrit. La voluntat de 
Rentero és acabar la legislatu-
ra per poder tirar endavant els 
projectes que l’equip de govern 
no ha sigut capaç d’endegar en 
aquests més de dos anys d’estar 
al capdavant del consistori. 
El govern de Vallbona d’Ano-
ia, presidit per l’alcaldessa 
Maribel Ferrer i Bosch, encara 
aquesta part final de la legis-
latura amb una evident mi-
noria, quedant-se amb només 
tres regidors dels nou possi-
bles: dos del PSC i un de CIU. 
Tot i això, la relació del govern 
amb la oposició és complicada 
i això dificulta molt poder ti-
rar endavant els projectes.
Aquest any 2018 ja va comen-
çar amb la dimissió d’una al-
tra regidora del PSC, Patricia 
Badia i en el mes de juliol, 
l’alcaldessa va cessar el regi-
dor Francisco Corral (de Ve-
ïns amb Veu) per haver votat 
en contra d’una proposta del 
govern, que ell mateix ja havia 
avisat que votaria en contra 
altra vegada per discrepàncies 
internes.

El govern de Vallbona 
d’Anoia es queda amb 
només tres regidors
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte passat co·
mençava la nova 
temporada del Ca·

sino després que el passat 23 
de setembre s’inaugurés, amb 
la presència de més de 150 
persones, la remodelació de 
la sala principal de l’edifici de 
l’entitat calafina. El vicepresi·
dent tercer de la Diputació 
de Barcelona, Martí Pujol, la 
directora de Cultura Popular 
de la Generalitat de Catalu·
nya, Àngels Blasco, i l’alcal·
de de Calaf, Jordi Badia, van 
prendre part en aquest acte 
juntament amb el rector de 
Calaf, Joan Sanglas, regidors 
i alcaldes de pobles veïns, i 
Fèlix Puig, de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. 
Amb un pressupost de 
400.000 euros, l’obra iniciada 
al gener de 2017 s’ha dut a ter·
me gràcies a l’ajut del Progra·
ma Complementari de Refor·
ma i Millora d’Equipaments 
Locals de la Diputació de 
Barcelona, una subvenció de 
la Generalitat de Catalunya i 
una altra de l’Ajuntament de 
Calaf, a través de la Llei de 
Barris. Alhora, l’entitat, a qui 
també se li ha concedit un 
préstec hipotecari per execu·
tar el projecte, està pendent 
de nous ajuts públics. 
En aquesta remodelació, en·
tre altres accions, s’ha elimi·
nat la contaminació acústica 
de la sala, s’ha anivellat el 
terra eliminant les antigues 
llotges i s’ha millorat l’acces·
sibilitat. També s’ha equipat 
amb una nova il·luminació i 

un equipament escenotècnic 
per poder acollir espectacles 
en millors condicions.
Durant l’acte, Martí Pujol va 
celebrar que la remodelació 
del Casino sigui la prime·
ra inauguració d’una de les 
inversions en equipaments 
culturals del Programa Com·
plementari i va destacar la 
importància de la col·labora·
ció entre les administracions 
i la societat civil. La directora 
de Cultura Popular de la Ge·
neralitat de Catalunya, Àn·
gels Blasco, va explicar que 
Lluís Puig, antecessor seu en 
el càrrec, sabia que aquell dia 
es trobava a Calaf i va remar·
car que no era ella qui havia 
de rebre les gràcies sinó que 
“sóc jo qui us les dono per la 
feina feta”. 
Per la seva part, Jordi Badia, 
alcalde de Calaf, va assegu·
rar que l’ajuntament seguiria 
donant suport a l’entitat i va 
donar l’ ”enhorabona per la 
feina que heu fet fins ara, de 
la qual la remodelació del 
vostre local és el testimoni 
i la prova més reeixida, i us 
animem a seguir en la matei·
xa línia. Podeu comptar amb 
l’Ajuntament”. Finalment, el 
president de l’entitat, Jordi 
Mas, va oferir la sala a Calaf 
i als pobles veïns perquè “la 
gaudiu i perquè entre tots 
puguem aconseguir que aquí 
dins s’hi respiri cultura, per·
què segur que ens farà més 
lliures”. 
Després de l’acte protocol·la·
ri i el dinar de celebració, un 
concert líric de música cata·
lana va cloure l’acte a la sala 

principal que porta el nom 
de la Unió Calafina, l’entitat 
creada el 1896 que és l’origen 
de l’actual Casino i que forma 
part de la Xarxa de Teatres 
d’Ateneus de Catalunya.

Teatre musical i cabaret, 
protagonistes de la nova 
temporada
La sessió de microteatre del 
passat dissabte donava el tret 
de sortida a la nova progra·
mació del Casino que està 
marcada pel teatre musical i 
el cabaret. La segona propos·
ta teatral arribarà el 20 d’oc·
tubre, a les 20.30 hores, amb 
la presentació de Cabareta, 
un espectacle de cabaret en 
clau femenina. I una setma·
na més tard, el 27 d’octubre, 
la proposta es dirigeix al pú·
blic familiar amb el nou es·
pectacle del clown Jam, Hats 

que tindrà lloc a les 18.00h.
The little night cabaret i Nine, 
les dones de Guido Conti-
ni, són les propostes per als 
dissabtes 3 i 17 de novem·
bre. El desembre s’encetarà 
amb la comèdia musical Per 
si no ens tornem a veure, l’1 
de desembre, i continuarà el 
dissabte 15 amb el concert 
Sonata dels infants, amb el 
pianista Carlos Bianchini, 
i el 22 amb l’espectacle Los 
bancos regalan chorizos i san-
dwicheras.
Al desembre també hi hau·
rà dues propostes de música 
clàssica. El divendres 14 amb 
un concert amb el pianista 
local, Andreu Muixí, i en el 
marc de les festes de Nadal 
s’ha programat el concert de 
Sant Esteve amb la Jove Or·
questra Filharmònica Cata·
lana. 

El Casino de Calaf estrena temporada amb el cabaret i 
el teatre musical com a grans protagonistes

Més propostes lúdiques i 
culturals
¡El Casino de Calaf arrenca la 
temporada teatral en la ma·
teixa setmana que ha iniciat 
el curs amb l’Escola de Teatre 
Musical. També aquest prin·
cipi d’’octubre han començat 
els tallers de balls de saló i 
ball en línia i el de swing. En 
tots els casos es disposa enca·
ra de places per acceptar no·
ves inscripcions.
I com ja és tradició per a l’en·
titat calafina, diumenge pas·
sat començaven les sessions 
setmanals de ball que tenen 
lloc cada diumenge a partir 
de les 19.00 hores.
En paral·lel, la junta està or·
ganitzant el Cap de setmana 
del Soci i la Revetlla de Cap 
d’any que inclourà un excel·
lent àpat i una llarga sessió de 
ball amb el “Duet Rico Rico”.

CALAF / LA VEU 

L’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Ca·
laf aquest any 2018 ha 

impulsat una àmplia campa·
nya de sensibilització ambi·
ental anomenada “Calaf Vila 
Verda”.
Al llarg de tot l’any, s’estan 
duent a terme un seguit d’ac·
tivitats amb la voluntat de 
fomentar l’educació i la sen·
sibilització sobre les proble·
màtiques i les alternatives per 
viure d’una manera més sos·
tenible i respectuosa amb el 
Medi Ambient.

En aquesta línia, aquest mes 
d’octubre, de dilluns 15 al dis·
sabte 20, començarà la cam·
panya “RECICLA, REDUEIX 
I GUANYA!” amb l’objectiu 
de conscienciar a la població 
calafina de la importància de 
reciclar i de la necessitat de 
reduir considerablement la 

quantitat de residus que gene·
rem.
Entre les diverses d’accions 
que es realitzaran hi haurà 
una recollida de telèfons mò·

bils en desús i la seva bateria. 
Per acceptar·los no caldrà que 
funcionin. Tampoc es recolli·
rà ni la targeta SIM, ni el car·
regador, ni altres elements. A 
canvi, es donarà un bock’n’roll 
a  cada col·laborador, un porta 
entrepans de tela que permet 
abandonar l’ús de paper d’alu·
mini o altres embolcalls d’un 
sol ús.
Dimarts 16 d’octubre, es farà la 
presentació oficial de la “Guia 
de reciclatge i prevenció de 
residus”, una guia que proposa 
bones pràctiques de reciclat·
ge per tal d’intentar arribar al 
60% l’any 2020 en matèria de 

recollida selectiva.
També es podrà assistir a di·
verses conferències i sessions 
informatives relacionades 
amb factors del medi ambient 
con la presentació del llibre 
“ZERO WASTE HOME” o la 
sessió “RECICLA, REDUEIX 
I GUANYA!”.
Com a activitats, es podran re·
alitzar tallers de compostatge 
casolà (cal inscripció prèvia), 
taller d’higiene personal, nete·
ja de la llar i cosmètica residu 
zero, taller de reparació de pe·
tits electrodomèstics (cal ins·
cripció prèvia) i inflables pels 
més petits per reciclar jugant.

“Calaf, vila verda” campanya de foment del reciclatge

La campanya serà del 
15 al 20 d’octubre. Es 
donarà un bock’n’roll 

per cada mòbil en desús 
i la seva bateria reciclat
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FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada encadena 
tres triomfs de manera 
consecutiva i comencen 

a mirar cap amunt a la classi-
ficació.
Els de Moha, que jugaven diu-
menge passat al camp del Vista 
Alegre, venien amb una dinà-
mica molt bona, amb dues go-
lejades en els últims dos partits 
i es va fer evident en l’arrenca-
da del partit, quan un joc ben 
trenat i amb molta intensitat 
va permetre que es generessin 
múltiples ocasions per part 
dels visitants. Així, al minut 
17, Nil Pradas va obrir el mar-
cador després d’una gran juga-
da col·lectiva que va definir a 
l’escaire de la porteria dels de 
Castelldefels.
L’enfrontament començava 
de la millor manera i els visi-
tants ho volien aprofitar per 
intentar augmentar la diferèn-
cia. No obstant, a mesura que 
passaven els minuts, la línia de 
pressió local anava sent més 
intensa i va fer que el duel fos 
més igualat. S’arribava al des-

Un CF Igualada en ratxa suma la tercera victòria 
consecutiva 

cans amb el 0-1 al marcador, 
però sabent que encara queda-
va molt.
A la segona part, el Vista Ale-
gre va mostrar un joc més di-
recte que feia que les ajudes 
defensives blaves fossin im-
prescindibles. Aquí és quan 
va sortir l’esperit de treball de 
l’equip, que no es va enfonsar 
en cap moment, tenint opor-
tunitats per ampliar el resultat.
L’entrada de jugadors de 
la banqueta, Goran, Fran i 

Omar, va fer que el ritme dels 
blaus no caigués. Cal destacar 
l’aportació de Fran, ja recu-
perat de l’operació de menisc, 
amb el seu saber estar futbo-
lístic aportant el “temps” que 
el partit necessitava en cada 
moment.

Minuts finals frenètics
En els darrers minuts, els lo-
cals, amb un jugador menys, 
ho van donar tot posant en 
perill la porteria blava i una 

gran aturada d’Albert va sal-
var l’empat.
Finalment, un gol de Car-
los Simón al minut 92 va fer 
que la victòria quedés escrita 
pel CF Igualada. Tot i això, el 
Vista Alegre encara va tenir 
temps per marcar el gol de 
l’honor al minut 94, de penal.
Amb aquests tres punts, els 
blaus escalen fins a la cin-
quena posició, amb 11 punts. 
Aquest cap de setmana, a Les 
Comes, rebrà la UE Tàrrega.

FUTBOL / LA VEU 

Derrota dels blaus al camp 
del líder, que en condicions 
de segons del taulell van po-
der desbancar-lo del liderat, 
però es van topar amb un St. 
Esteve, justets de plantilla i 
generosos en actitud. Vers al 
contrari, els igualadins van 
presentar generosa plantilla i 
van justejar en actitud en un 
terreny de joc minúscul, que 
va ennuegar el joc blau i que 
tan sols va resistir els primers 
quaranta-cinc minuts. Dues 
parts ben diferenciades, on 
la primera, davant l’empenta 
dels locals, els igualadins van 
saber trobar en Lele el bàlsam 
màgic per assegurar l’èxit i en 
la segona la desconnexió de 
totes les línies en general que 
van saber aprofitar els locals, 
amb empentes i rodolons per 
assegurar els tres punts i el 
lideratge. Independentment 
del resultat, cal lamentar la 
baixa per lesió de Xavi Can-
tarell, que junt a James i Lele 
van ser els jugadors més valu-
osos dels blaus.

Derrota dels 
veterans contra el 
líder

Laura Orgué es trenca la 
clavícula després d’una 
topada amb un cotxe
MUNTANYA / LA VEU 

La corredora de curses de 
muntanya Laura Orgué va 
patir el passat divendres un 
accident amb la bicicleta que 
va provocar-li una fractura 
de clavícula. Segons expli-

cava la mateixa igualadina a 
través de Twitter, després de 
creuar-se en un cotxe en una 
carretera massa estreta, va 
impactar amb el vehicle i com 
a conseqüència es va trencar 
la clavícula.
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va gua-
nyar divendres passat 
al Girona per 3 a 1 

amb gols de César Vives, Ro-
ger Bars i Sergi Pla i sumen 
sis punts de nou possibles, 
tots aconseguits a casa. Els 
homes de Ferran López van 
dominar el partit i van dis-
posar de moltes ocasions, tot 
i que el resultat va ser més 
ajustat del que es mereixia el 
joc igualadí. Una magnífica 
actuació del porter iguala-
dí Jaume Llaverola, que va 
desfer gran part de les opor-
tunitats de gol de l’Igualada 
Rigat, va ser l’únic que va 
impedir augmentar el núme-
ro de gols dels anoiencs.
L’Igualada Rigat va saltar a la 
pista molt endollat i especi-
alment estructurat en atac. 
Ben aviat va trobar la recom-
pensa amb un gol de ‘Tety’ 
Vives al minut 4 de partit, ai-
xecant i picant la bola al pri-
mer pal. Amb el gol de Vives, 
els arlequinats van mantenir 
un nivell ofensiu molt alt i 
van encarar en diverses oca-
sions la porteria, però un re-
cital d’aturades de Llaverola 
va mantenir l’avantatge igua-
ladí al mínim i va donar ales 
als gironins.
El Girona, amb la baixa de 
Raul Pelicano, ho va provar 

amb xuts exteriors durant els 
primers compassos de partit 
i a l’equador de la primera 
meitat es va atrevir amb ju-
gades interiors, però Elagi 
Deitg es va mostrar segur i el 
marcador no va perillar. Els 
arlequinats es van trobar fins 
a dos cops amb el pal, i tot i 
la gran primera part en atac 
de l’Igualada, al descans es 
va arribar amb el matiner 1 a 
0 al marcador.
A la represa es va veure un 
Igualada molt similar al de 

la primera meitat, amb idees 
ofensives clares per buscar el 
segon gol. El Girona no va 
poder comptar amb Manel 
Garcia durant la segona part 
i només tenia un home per 
les rotacions.
Roger Bars va ampliar dis-
tàncies al 33 de la segona, 
amb un remat dins l’àrea i 
picat per alt. El partit esta-
va en el punt que l’Igualada 
havia estat buscant, amb un 
avantatge més còmode i me-
rescut que va allargar-se cinc 

L’Igualada Rigat es fa fort a Les Comes

minuts.
A falta de 12 minuts pel fi-
nal, Enric Torner va fer el 
2 a 1 i el Girona va creure 
en la possibilitat d’endur-se 
punts de Les Comes. Tot i 
la superioritat de l’Igualada 
durant tot el partit, després 
del 2 a 1 van ser els moments 
més difícils pels jugadors de 
Ferran López, ja que els giro-
nins van potenciar el seu joc 
ofensiu i van obligar a Elagi 
Deitg a rebutjar més d’una 
pilota perillosa.

A falta de pocs minuts del fi-
nal, els dos equips havien co-
més les nou faltes i la desena, 
en funció de qui la fes, podia 
ser clau pel resultat final. A 
falta de pocs segons pel final, 
una assistència de Ton Baliu 
a Sergi Pla, la va aprofitar el 
de Vic per batre a Llaverola 
en un 1 contra 1 per establir 
el 3-1 definitiu i assegurant 
que els punts es quedessin a 
Les Comes.
En acabar el partit, l’entrena-
dor local, Ferran López, ex-
plicava que “hem estat molt 
pacients i estructurats, més 
en atac que en defensa. Hem 
sabut picar pedra i considero 
que hem fet un partit molt 
professional”.
El pròxim partit tornarà a ser 
en divendres, el dia 12 d’oc-
tubre a les 12 del migdia, a la 
pista del PAS Alcoy

FITXA TÈCNICA

Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Met Molas, Ton Baliu, Oriol 
Vives i Tety Vives (1) – equip 
inicial – Jordi Méndez, Roger 
Bars (1), Sergi Pla (1). Bernat 
Yeste i Manel Del Valle.

Girona CH: Jaume Llavero-
la, Enric Torner, Oriol Gar-
cia (1), Manel Garcia, Marc 
Palazón, Marc Gómez, Marc 
Palau.

HOQUEI / LA VEU 

El primer equip de 
l’Igualada Femení HCP 
ha sumat fins ara tots 

els punts possibles gràcies a 
quatre victòries en les quatre 
primeres jornades.
El passat cap de setmana va 
guanyar amb rotunditat al 
CH Vila-sana amb un inapel-
lable 9-0 i manté el coliderat 
a punts amb el CP Vilanova 
pujant a la primera posició 
pel “goal-average” general, 
gràcies als 24 gols a favor 
(màximes golejadores) i als 
només 11 gols encaixats, as-
solint aquesta jornada man-
tenir la porteria a zero per 
primera vegada aquesta tem-
porada.
El partit no podia començar 
millor. Les igualadines sorti-
en amb la màxima intensitat 
i al minut dos Marta marcava 
el primer gol, 1-0. Un minut 
després, l’àrbitre assenyalava 
penal favorable a les locals 
i Carla Claramunt posava 
el 2-0. Tres minuts després, 

L’Igualada Femení HCP segueix arrasant
un altre penal favorable, per 
l’equip de la “Pulgui” que tam-
bé transformava, en aquesta 
ocasió, Queralt del Àguila,  
posava el 3-0. Les lleidatanes 
anaven de corcoll.
Al minut dotze, Elba Garreta 
marcava el 4-0 i dos minuts 

després venien dos gols més. 
El 5-0 gol d’Aida Cruz i el 
6-0 un altre gol d’Elba Gar-
reta amb el que s’arribava al 
descans.
A la segona part es va mante-
nir la dinàmica de la prime-
ra part i Queralt del Àguila 

marcava el 7-0 al minut qua-
tre. Amb el partit més que 
sentenciat i amb un Vila-sa-
na estèril, Abril marcava el 
8-0 al minut setze i tancava 
el marcador Elba Garreta 
amb el seu tercer gol particu-
lar dos minuts després amb 

el 9-0 definitiu.
Aquest diumenge, a les 12:30 
h a Les Comes duel dels dos 
colíders del grup. El Vilano-
va però, baixarà el gruix de 
l’equip d’OKlliga per man-
ca de jugadores de Nacional 
Catalana. 
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BÀSQUET / LA VEU 

El passat diumenge, el 
Monbus CB Iguala-
da visitava la pista del 

C.B. Salt que venia de perdre 
a casa amb una pròrroga en 
el darrer partit. Els iguala-
dins arribaven al partit des-
prés d’una victòria agredolça 
contra el Calvià i era un bon 
moment per recuperar sen-
sacions. Durant la setmana 
s’havien anat recuperant els 
jugadors tocats físicament i 
es va arribar al partit amb la 
plantilla al complert.
El Salt va apostar des de l’ini-
ci per defenses alternatives, 
individuals i zonals, però els 
blaus havien preparat molt 
bé el partit contra zona i sor-
tien amb la idea clara d’una 
defensa agressiva sense con-
cedir tirs exteriors; córrer al 
contraatac i si no es podia 
córrer jugar pilotes interi-
ors. El primer període va 
ser un intercanvi de cistelles 
constant. Els gironins acon-
seguien cistelles per descon-
nexions dels visitants en de-
fensa que els mantenia vius 
en el partit tot i l’encert en 
el llançament exterior dels 
igualadins. El primer perío-
de finalitzava amb un ajustat 
19-21.
El segon període seguia amb 
la mateixa igualtat que el 

primer. Amb un Salt aprofi-
tant-se dels errors del rival 
i dominant el rebot que els 
permetia segones opcions i 
un Igualada que no aconse-
guia enllaçar un bon atac amb 
una bona defensa. D’aquesta 
manera s’arribava al descans 
amb el marcador igualat a 42. 
Arribats a l’equador del par-
tit els igualadins sabien que 
rebre 42 punts eren masses 
punts rebuts i havien d’ajus-
tar les defenses.
El tercer període va ser un 
monòleg per part dels de 
l’Anoia que aconseguien en-
cadenar bones defenses amb 
atacs elaborats buscant avan-
tatges i dominant el rebot 
tant ofensiu com defensiu. 
Els igualadins llegien molt 
bé les avantatges interiors 
i aconseguien forçar faltes, 
això obligava als saltencs 
a tancar-se i els igualadins 
des del perímetre no perdo-
naven. La gran defensa del 
tercer període deixava al Salt 
amb 9 punts i el marcador era 
de 51-67 a l’inici de l’últim 
període. L’Igualada, que ha-
via aconseguit amb paciència 
obrir una escletxa al marca-
dor, ja no perdonava i seguia 
amb la mateixa idea i inten-
sitat que en el tercer perío-
de. Els igualadins se sentien 
còmodes i això es notava 
amb l’encert que aconseguien 

mantenir durant tota la sego-
na part. El marcador final va 
ser de 65-90.
El Monbus C.B.Igualada 
suma la tercera victòria i se-
gueix invicte a la competició. 
Partit molt seriós amb una 
idea i guió de treball espe-
rat i que amb molta pacièn-
cia. Una vegada més, un dels 
factors clau de la victòria va 
ser la gran defensa, sobretot 
de la segona part, on en vint 
minuts han encaixat només 
23 punts.
Aquesta setmana hi haurà 
doble jornada pels de l’Anoia; 
el Monbus C.B. Igualada dis-
putarà el proper partit de la 
Liga EBA diumenge 14 d’oc-
tubre a les 17:45h al Pavelló 
de Les Comes davant el Ma-
taró Parc Boet. Però abans, 
el divendres 12 d’octubre a 
les 18:00h el Monbus C.B. 
Igualada visita la pista del 
C.B. Valls per disputar l’ana-
da dels quarts de final de la 
Lliga Catalana.

Fitxa tècnica

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (20), Sergi Carrión 
(6), Miquel Benito (3), Edu 
Burgès (11), Jordi Torres (6), 
Carles Fons (14), Jaume Tor-
res (16), Arnau Latorre, Pau 
Camí (5), Alex Matencio (3), 
Edu Tejero (6), Roger Pérez.

El Monbus Igualada guanya 
còmodament a Salt i segueix invicte

BÀSQUET / LA VEU 

L’Yvette Pons CB Igua-
lada va guanyar el seu 
segon partit de lliga en 

dos desplaçaments. Va ser un 
partit d’alternatives al marca-
dor, petites avantatges, i en 
moltes ocasions precipitació 
per part dels dos conjunts. 
Un molt bon tercer quart, on 
l’equip Igualadí va passar de 
perdre de cinc punt a guanyar 
de cinc punts, i un últim on 
mantenint l’aportació ofensi-

L’Yvette Pons Igualada 
torna a guanyar a fora 

va i continuant amb una bona 
feina defensiva va permetre 
una nova victòria per l’ Yvette 
Pons CB Igualada.

FITXA TÈCNICA

Parcials: (10-16) (22-11) (8-
18) (10-16)
Anotadores: Carrasco (3) 
Carner (16), Xairó (-), Soler 
(2), Amatllé (-), Jané (5), La-
molla (15), Aniento (4), Ros-
selló (-), Gener (15), Segues 
(1)

VÒLEI / LA VEU 

El passat diumenge el 
Jorba Sola Sènior Mas-
culí de  l’Igualada  Vò-

lei Club es va desplaçar a la 
pista GET Blume voleibol per 
disputar una nova jornada de 
la primera divisió catalana. 
El partit va acabar amb un 
marcador  de 3  sets a 0 (25-
23/25-18/25-18), favorable 
als locals. Els de la Blume van 
dominar el partit,  sols van 
tindre alguna oportunitat en 
el primer set, però finalment 
els de l’Anoia no van estar a 
l’altura del rival.
En el pròxim partit, l’IVC re-
brà a La Salle Girona el dis-
sabte a les 18 hores. 
En categoria femenina, 
l’Igualada Volei s’emportava 
el derbi contra la Torre, en 
un partit on les visitants es 
vam emportar el primer set. 

La reacció de les jugadores 
de Marc Maturana, va ser ful-
gurant en un segon set molt 
solid  tan en defensa i atac, 
en els sets restant amb el bon 
joc  de les igualadines que no 
van baixar l’exigència, amb 
una Torre amb molt errors i 
dubtes, va fer caure el partit 
definitivament cap el Sènior 
Femení per 3-1, aconseguint 
consolidar-se al capdavant de 
la classificació, Aquest cap de 
setmana es desplacen a Salou. 
En els partits de la base, 
gran partit del Cadet Femení 
Les igualadines guanya-
ven un partit molt dispu-
tat contra el Gelida que va 
mostrar un molt bon nivell. 
L’equip igualadí va saber re-
muntar un 12-4 en contra 
en el 5è set que els va donar 
una victòria molt lluitada: 
25-16/19-25/10-25/
28-26/17-19

L’IVC femení s’emporta 
el derbi contra la Torre

Cadet femení de l’Igualada Vòlei Club

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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HANDBOL / LA VEU 

El passat dissabte 
l’Handbol Igualada es 
desplaçava a Martorell 

per disputar el primer par-
tit de la temporada davant 
el Club Handbol Martorell,, 
partit en què els dos equips 
debutaven en aquesta compe-
tició. 
En els primers minuts de la 
primera part de l’encontre 
tots dos equips van sortir 
molt forts, l’Igualada es va 
posar davant des de l’inici 
però no aconseguia deixar 
enrere al Martorell. Els re-
sultats parcials eren entre 
2 i 5 gols de diferència, fins 
que arribat el fi de la prime-
ra part l’Igualada es posava 
pel davant amb un 13 a 17 
que donava bones sensaci-
ons de cara a la segona part. 
A la represa els igualadins van 
sortir a deixar el partit resolt, 
reforçant molt la defensa i la 
porteria i assegurant l’efecti-
vitat dels atacs. Tot i això, el 
Martorell no baixava el seu 
joc i els primers minuts plan-
tava cara als anoiencs. Però a 

partir del minut 10 d’aquesta 
segona part l’Igualada enge-
gava la màquina i amb un joc 
molt ordenat tant en defensa 
com en atac va començar a 
distanciar-se del Martorell. 
Al minut 20 el resultat era 
de 21 a 28, però l’Igualada 
semblava no tenir prou i va 
continuar amb el seu joc rà-
pid i efectiu que no deixava 
respirar al Martorell. Aca-
bant el partit amb un con-
tundent 23 a 32, nou gols de 
diferència que van deixar un 
bon regust a l’equip igualadí. 
En resum, en un bon par-

L’Handbol Igualada debuta a Primera 
Catalana amb una clara victòria

tit de l’Igualada davant un 
bon equip com el Martorell, 
l’equip igualadí va donar 
molt bones sensacions de 
cara al campionat de lliga, 
amb uns jugadors molt mo-
tivats i amb ganes de fer les 
coses bé. 
El pròxim partit es jugarà a 
Les Comes contra l’Handbol 
Garbí de Palafrugell, equip 
ja més veterà en aquesta ca-
tegoria i en el que es podrà 
veure el nivell de joc del Fin-
ques Argent Handbol Iguala-
da davant un equip més fort 
teòricament  que l’igualadí.

ATLETISME / LA VEU 

Fins a 485 persones com-
pletaren diumenge pas-
sat els més de 12 km. de 

la 1a edició de la Caminada 
Solidària del CAI-PETROMI-
RALLES.
La caminada, no competitiva 
i oberta a tothom, va acon-
seguir l’objectiu de ser un re-
corregut plàcid i familiar que 
amb sortida i arribada situa-
des a l’Estadi Atlètic, va trans-
córrer pels límits del terme 
municipal d’Igualada, aprofi-

tant part de l’anella verda que 
envolta la ciutat. 
Un circuit ben senyalitzat,  un 
matí assolellat i un paisatge 
molt agradable, amb vistes 
panoràmiques de la ciutat en 
alguns trams, varen fer que 
els participants, cadascú al seu 
ritme, gaudissin d’una bona 
matinal esportiva, tot desco-
brint alguns uns paratges que 
fins ara els eren desconeguts.
L’esdeveniment ha nascut 
amb la voluntat de conver-
tir-se en una caminada clàs-
sica de la ciutat.  Per tant, l’or-

ganització està ja treballant 
en la propera edició, que es 
celebrarà també el mes d’oc-
tubre de l’any vinent, inten-
tant mantenir i si cal millorar, 
algunes coses d’aquesta pri-
mera edició.
La Petromiralles és una cami-
nada solidària, que enguany 
destinava els guanys de la 
mateixa a la Fundació Cors 
Units, entitat benèfica que 
amb el suport de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, té 
cura de la patologia cardíaca i 
oncològica infantil.

Èxit de participació a la 1a Caminada 
Solidària del CAI-PETROMIRALLES

TRIATLÓ / LA VEU 

El palmarès d’Anna Noguera 
segueix creixent a un ritme de 
la seva imparable progressió 
com a triatleta. La igualadina, 
vigent campiona d’Espanya 
tant en mitja distància com 
llarga distància, va aconse-
guir el passat cap de setmana 
el bronze en la Ironman 70.3 
de Lanzarote. 
Noguera va sortir en 4a po-
sició del tram de 1.900 me-
tres de natació, a 4 minuts 
de la primera, l’austríaca Bea 
Weiss. En el tram de ciclisme, 
la igualadina va perdre temps 
respecte la primera posició i 
va caure fins la 5a posició. En 

la carrera a peu, però, Nogue-
ra va apretar i, sobretot a par-
tir del quilòmetre 10, l’Anna 
entrava de ple a la lluita pel 
podi. La fins llavors líder, 
Weiss, anava perdent posici-
ons i això ho va aprofitar la 
triatleta anoienca per anar 
avançant posicions i arribar 
al tercer lloc que li perme-
tia aconseguir la medalla de 
bronze. 
La medalla d’or va ser per la 
britànica Gossage, seguida 
per l’alemanya Schulz i la ca-
talana Noguera, que al final 
només es va quedar a 4 mi-
nuts de la guanyadora de la 
prova, fent un temps de 4h 
32m 10s.

La igualadina Anna 
Noguera, bronze a 
l’Ironman de Lanzarote

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat cap de setma-
na es va dur a terme el 
Ironman de Barcelona 

i Albert Moreno, triatleta ja 
consagrat en la mitjà distan-
cia i encaminant cada cop 
mes el seu futur a la llarga 
distancia, va estar a la sor-
tida del multitudinari Iron-
man que, amb 3000 persones 
es un dels més nombrosos. 
L’Albert es prenia aquesta 
prova com un aprenentatge 
de cara a fer un gran Iron-
man al estiu de 2019. 
I ho va aconseguir, va estar 

durant tota la carrera amb 
possibilitats de podi, però fi-
nalment es va haver de con-
formar amb un top 10 que el 
va deixar molt satisfet. 
Els parcials del Ironman 
varen ser: 50´de nata-
ció (3´8km) /4h35 de bici 
(180km) / 2h52 de cór-
rer (42km); per un total de 
8h22m, el que significa un 
nou record de Igualada.
També cal destacar la bri-
llant actuació de Bernat Vi-
nyals que va finalitzar amb 
un temps de 10h22´rebai-
xant en mes de 10´ la seva 
anterior marca.

Albert Moreno fa Top-10 
a l’Ironman de Barcelona
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TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 6 d’oc-
tubre es va disputar la 
10a edició de l’Aquat-

ló de Platja d’Aro, prova que 
enguany era la seu del Cam-
pionat de Catalunya absolut 
d’aquesta disciplina i de l’úl-
tima jornada de Copa Cata-
lana d’aquatló d’enguany.
El recorregut de la prova 
constava de 2,5 km de cursa 
a peu, 1 km de natació a un 
mar amb fortes onatge i 2,5 
km més de carrera a peu per 
finalitzar la competició. 
Un centenar d’esportistes 
prengueren la sortida en una 
prova de molt nivell tant per 
la presència d’alguns dels 
millors triatletes catalans 
com per la participació dels 
millors nedadors estatals 
d’aigües obertes. El CAI Tri-

atló va estar representat a la 
prova amb la participació 
d’Assumpta Castelltort i Ori-
ol Marimon.
En categoria femenina, la 
vencedora absoluta i cam-
piona de Catalunya va ser 
Maria Casals del CN Barce-
lona. La igualadina Assump-
ta Castelltort va aconseguir 
una meritòria 19a posició 
absoluta i guanyant així amb 
autoritat la seva categoria de 
veteranes2.
Pel que fa a la competició 
masculina el vencedor ab-
solut va ser el triatleta Nan 
Oliveras. Oriol Marimon, del 
CAI Triatló, finalitzava des-
prés d’una bona carrera en 
la 8a posició absoluta, estant 
durant tota la cursa lluitant 
per aconseguir un top 5 a la 
classificació final en aquest 
campionat català.

Castelltort i Marimon, 
al campionat de 
Catalunya d’Aquatló

L’equip femení de Can Busqué busca 
el segon ascens consecutiu
PÀDEL / LA VEU 

L’equip femení de Can 
Busqué va aconseguir 
una contundent victò-

ria per 3-0 contra l’Egara.  
Amb aquests resultat, i a fal-
ta de dues jornades per la fi-

nalització de la lliga, l’equip 
consolida el 3r lloc a la tau-
la classificatòria, posició que 
comporta l’ascens directe a la 
màxima categoria del pàdel 
català, Divisió d’Honor A. 
Després d’haver aconseguit 
l’ascens a Divisió d’Honor B 

l’any passat, aquest equip ha 
superat amb escreix l’objectiu 
inicial de mantenir la cat goria. 
La propera jornada rep la 
visita del 4t classificat, en 
un enfrontament vital que 
pot suposar el 2n ascens 
consecutiu de categoria.  

ESQUAIX / LA VEU 

El club barceloní Bonasport de 
la Bonanova, va organitzar la 
12a prova puntuable pel rán-
quing català de 2a en categoria 
A i B.
3 igualadins van participar en 

el quadre de categoria B.
Sergio Rivero va superar la 1a 
ronda del quadre guanyant al 
joveníssim Bernat Serna per 
3-0, però en segona ronda va 
ensopegar 0-3 davant David 
Alcaide. En el quadre per llocs 
també va cedir en un renyidís-

sim partit de 3-2 davant Joel 
Fernández.
El jove Nil Aguilera en canvi 
va caure a 1a ronda davant 
Joel Fernández per 3-0 però 
va encadenar per llocs dues 
victòries davant Albert Sòria 
i Ivet Isern que el van situ-
ar a la final caient amb Toni 
Reillo.
La no menys jove Montse Fa-
jardo, també va perdre en la 1a 
ronda en un igualadíssim partit 
de 3-2 davant Narcís Sánchez i 
guanyant en el quadre per llocs 
a Ivet Isern, però perdent amb 
Toni Reillo, 1-3 primer i cedint 
0-3 amb Sohan Kale desprès.
Finalment, el veterà Toni Reillo 
tampoc va tenir sort en 1a ron-
da caient amb el més tard sot 
campió del Torneig Adrián 
Pérez, però més tard és va en-
dur el quadre de consolació  
guanyant primer a Diego Davi-
la per un renyit 1-3, a l’esmen-
tada Montse Fajardo també per 
3-1 al Xavi Blanco a semis per 
3-0 i a la final al Nil Aguilera.

Tres igualadins al circuit de 2a 
del Bonasport

RUGBY / LA VEU 

E l sènior femení, ager-
manades un any més 
amb Martorell, van 

jugar un partit força dis-
putat contra el Químics de 
Barcelona, on les jugadores 
igualadines van imposar el 
seu estil de joc per acaba 
guanyant el partit. Un equip 

de veteranes consolidat i la 
incorporació de les noves 
generacions que pugen amb 
força, dona com a resultat 
un equip equilibrat que se-
gur que donarà molta guer-
ra aquesta temporada.

Derrota del Sènior Masculí
El sènior masculí, agerma-
nat aquest any amb Espar-

L’Anoia Rugby Club comença 
amb força la temporada

reguera, va debutar amb 
derrota contra el Reus, tot 
i l’esforç realitzat durant tot 
el partit, es va notar la falta 
d’efectius titulars, la impro-
visació en les posicions, i la 
falta d’experiència dels juga-
dors més novells. Cal seguir 
treballant per consolidar 
l’equip i afrontar el proper 
partit d’aquesta Fase Prèvia 
amb il·lusió.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
 GENERAL ORDINÀRIA 

Temporada 2017-18

- Data: 25-10-2018
- Lloc: Sala d’Actes del Pavelló de les Comes. C/ Carles Riba s/n
- Hora: a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en   
 segona convocatòria.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Informe de Presidència.
3.- Balanç econòmic de la temporada 2017-18.
4.- Pressupost per a la temporada 2018-19.
5.- Balanç esportiu de la temporada 2017-2018.
6.- Loteria de Nadal i sortejos.
7.- Precs i preguntes.

Manel Burón Peñalba    
President IHC     

Martí Ollé
Secretari IHC

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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MOTOR / J.M. VIDAL 

Puntuable per la Copa de 
Catalunya de ral·lis d’asfalt, 
trofeu de Catalunya de ral·lis-
prints i campionats de pro-
moció es va disputar la no-
vena edició del ral·li de Valls 
amb la participació de cinc 
equips de Moto Club Iguala-
da.
El ral·li vallenc constava de 
tres trams cronometrats que 
es repetien dues vegades; El 
Tallat, Senan que era el més 
llarg i Forès.
Dels cinc equips del club ano-
ienc dos es van veure obligats 

abandonar per problemes 
mecànics, el de Joan Morros 
i Carles Planell per trenca-
ment de palier en el Volswa-
gen Golf GTI i el de Jonatan 
Gonzalez i Mario Acosta amb 
Citroën Saxo 1.6.
El tres equips que aconsegui-
ren finalitzar el ral·li a la ca-
tegoria de ral·lisprint foren; 
Sergio García i Ariadna Mar-
tínez primers amb Citroën 
AX, Javier Carrillo i Oriol 
Córdoba amb Seat Ibiza GTI 
2.0 16V cinquens i Marcel 
Abad i Pere Requena amb 
Ford Focus 1.6 tretzens i ter-
cers al trofeu júnior. 

Tres dels cinc equips 
de MCI aconseguiren 
acabar el ral·li de Valls

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Romans Carrillo i Laia 
Egea van ser procla-
mats diumenge al 

vespre millors esportistes 
vilanovins de la temporada 
2017-2018. La XXIV Festa 
de l’Esport de Vilanova del 
Camí va tornar a reunir es-
portistes de totes les edats i 
modalitats en un acte de lliu-
rament de premis que va re-
conèixer l’esforç personal, el 
treball d’equip, la contribució 
i la projecció que tots plegats 
fan del municipi. Així ho van 
destacar en els parlaments 
inaugurals d’obertura de la 
gala el regidor d’Esports, Ca-
milo Grados, i l’alcaldessa vi-
lanovina, Noemí Trucharte.
Vora 380 persones van ocu-
par grades i un dels late-
rals amb cadires per gaudir 
d’aquest esdeveniment en un 
ambient distès, però amb tot 
el protocol que requereix el 
lliurament d’uns premis molt 
preuats. Un acte que va ser 
conduït per la cap de comu-
nicació i directora de Ràdio 
Nova, Marissa Martínez, i 
que va convidar a la interac-

ció i la complicitat d’alguns 
esportistes per fer més prò-
xima una vetllada que pràc-
ticament es viu en família, 
tal i com afirmen els propis 
esportistes.
Somriures i exhibicions d’es-
portivitat de piloteig, rítmica, 
parades de porter… i fins i tot 
crits de guerra de diferents 
equips van donar color al 
lliurament d’uns 150 premis 
que esportistes, conjunts, tèc-
nics i clubs van recollir sobre 
l’escenari de mans de repre-
sentants polítics i del delegat 
territorial de la Federació 
Catalana de Futbol a l’Anoia, 
Francesc Borrega.
La Medalla d’argent al mèrit 
esportiu va ser un dels pri-
mers premis especials de la 
nit i va ser per a un veterà 
esportista vilanoví i atleta del 
CAI: Lluís Marimón Farriol,  
per l’espectacular trajectò-
ria esportiva que ha fet. Als 
seus 90 anys ha sumat mèrits 
esportius internacionals en 
aquest 2018, dins la categoria 
màster +90 com per exemple, 
el campionat d’Europa de salt 
de llargada i el subcampionat 
d’Europa en llargada i llança-

ment de pes. 
Especialment emotiu, tam-
bé, va ser el lliurament de les 
mencions en el record a les 
famílies d’Emilio Longarón i 
Jordi Mateu, ambdós traspas-
sats aquest any 2018.
El moment més esperat de 
la nit per a molts fou la pro-
clamació de la parella espor-
tiva guanyadora entre els 
finalistes absoluts mascu-
lins i femenins. Formar part 
d’aquesta llista ja era un pre-
mi per a Rubén Casado, Rafa 
Fernández, Romans Carrillo, 
Héctor Ramos, Dani Hernán-
dez, Carlos Manzano, Adrián 
Sánchez i la parella petanque-
ra: Alfonso Redondo i Carlos 
Caldito, així com per a Pau-
la Mensa, Sonia Rodríguez, 
Cristina Caballero, Laia Egea, 
Claudia Oller i Ana Acedo. 
Finalment el Jurat va procla-
mar Romans Carrillo i Laia 
Egea guanyadors d’aquesta 
edició: a Carrillo pel salt que 
va fer, a la primavera, de por-
ter d’escola de CF Vilanova a 
professional del CE Sabadell, 
i a Egea per la temporada re-
alitzada en la defensa dels co-
lors d’un equip d’handbol de 

Premis a l’esforç i els mèrits en una festa que proclama Romans 
Carrillo i Laia Egea millors esportistes vilanovins

Divisió de plata: el OAR Grà-
cia de Sabadell. 
Ambdós van recollir aquest 
premi amb humilitat i desta-
cant els mèrits de la resta de 
competidors. L’agraïment que 
van fer a la població, al Jurat 
i a l’organització de la festa 
honora encara més a aquests 
dos grans esportistes.
D’altra banda, el regidor 

d’Esports Camilo Grados va 
agrair també la feina realitza-
da a tot l’equip de la regidoria 
d’Esports i compartia la sa-
tisfacció per aquesta 24 festa 
que segons afirma ha estat 
molt especial per ell i ha dei-
xat el llistó ben alt. També va 
tenir paraules de felicitació i 
agraïment a tots els esportis-
tes.

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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TEATRE / LA VEU 

El Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada rep 
diumenge vinent, 14 

d’octubre, a les 19h, una obra 
tendra i amarga amb tres per-
sonatges femenins interpre-
tats per unes excel·lents ac-
trius: Emma Vilarasau, Imma 
Colomer i Vicky Luengo. Un 
tret al cap, de Pau Miró és una 
producció de la Sala Beckett, 
Obrador Internacional de 
Dramatúrgia i el Grec Festival 
de Barcelona.
Pau Miró, un dels dramaturgs 
catalans més consolidats, ha 
escrit una història amb la cen-
sura com a motor dramàtic 
de l’obra. Censura en l’àmbit 
públic i professional del pe-
riodisme i també en l’íntim i 
privat de la família. Una his-
tòria protagonitzada per tres 
dones. Totes tres han arribat a 
un carreró sense sortida amb 
la veritat i sinceritat com úni-
ca via per avançar.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística, al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a diven-
dres de 18:30 a 20:30h, el dis-
sabte d’11 a 14h i de 18 a 21h i 
el diumenge d’11 a 14h. Tam-
bé al web www.ticketea.com 
i, des d’una hora abans de la 
funció, a la taquilla del Passat-
ge Vives. Tenen un preu de 20, 
18 i 15 euros, amb descomptes 
per a diversos col·lectius.

Un tret al cap
Tres dones formen un triangle 
encapçalat per una periodista 
massa incòmoda per al diari 
on treballava i que l’acaba de 
acomiadar. L’acompanyen en 
escena la seva germana, que 
només vol gaudir dels darrers 
anys de la seva vida en pleni-
tud, i una víctima que exigeix 
que el seu cas surti a la llum 
pública. Totes tres són en un 
cul de sac i entre elles es crea 
un triangle on tot allò que és 
tan difícil de dir és justament 
el que els permetrà sortir-ne. 

El text pren la forma d’un thri-
ller periodístic, però sense re-
nunciar a l’humor ni a mostrar 
els aspectes més íntims dels 
personatges protagonistes.
Un tret al cap deixa algunes 
preguntes a l’aire: es pot per-
metre la societat un periodis-
me conformista i poc desafi-
ant amb les versions oficials 
i sovint interessades que do-
nen les estructures de poder? 
La periodista d’Un tret al cap 
s’adona que ha treballat massa 
anys condicionada pel parai-
gües d’un mitjà que la limita-
va. Però qui és el darrer res-
ponsable d’això? El mitjà o ella 
per permetre-ho? Quin preu 
té la independència de criteri 
en la societat actual? Estem 
disposats a pagar-lo? I si no hi 
estem disposats, quina mena 
de societat estem deixant a les 
futures generacions? Una soci-
etat sana pot sobreviure a base 
de mitges veritats? És el mà-
xim a què es pot aspirar? I això 
es pot traslladar a l’àmbit per-
sonal de la vida privada? Allò 
que no es diu, que no s’afron-
ta, que no es vol veure, permet 
construir relacions autènti-
ques? Tant en l’àmbit públic, 
en aquest cas, el periodístic, 
com en el personal, la relació 
entre dues germanes, ens po-
dem permetre no afrontar allò 
que veritablement som? Ens 
podem permetre mirar cap a 
una altra banda? No és aques-
ta una manera d’engegar-se un 
tret al cap?

Dones de tres generacions
Emma Vilarasau (la periodis-
ta), Imma Colomer (la germa-
na) i Vicky Luengo (la noia) 
donen vida als tres personat-
ges que es troben en un mo-
ment crític de les seves vides. 

La seva interpretació fa lluir 
la brillant escriptura de Pau 
Miró.
Emma Vilarasau és una de les 
actrius més reconegudes de 
l’escena catalana, també molt 
requerida a la televisió i el 
cinema. Ha estat guardonada 
per la seva trajectòria amb el 
Premi Nacional de Cultura 
2017 atorgat pel Consell Na-
cional de la Cultura i de les 
Arts (CoNCA). També se li 
va concedir la Creu de Sant 
Jordi el 2015, va ser candida-
ta al Goya a Millor actriu el 
2005 i al premi a Millor Ac-
triu del World Fest-Houston 
International Film Festival 
de 2013 per la pel·lícula Des-
classificats (2012). Entre altres 
guardons a la seva trajectòria 
teatral, cal destacar el Premi 
Max 2014 a la Millor Actriu 
de teatre i el Premi Butaca 
2013 per l’obra Barcelona, el 
Premi Teatre BCN 2004-2005 
a la Millor Actriu per l’obra 
Les tres germanes de Txèkhov 
o el Premi de la Crítica Ttea-
tral de Barcelona 1998-99 per 
l’obra El criptograma. Va de-
butar als escenaris l’any 1982, 
al Teatre Lliure, amb Mort, di-
moni i carn, de Maria Aurèlia 
Capmany, dirigida per Carme 
Portaceli.
Imma Colomer ha desenvo-
lupat una carrera molt exten-

sa tant en el teatre com en el 
cinema i la televisió, havent 
dirigit nombrosos espectacles. 
Llicenciada en Art Dramà-
tic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona, va ser cofundadora 
de la Companyia Els Comedi-
ants i també del Teatre Lliure. 
Aquest 2017, els Premis de la 
Crítica l’han reconegut amb 
el premi honorífic Gonzalo 
Pérez de Olaguer. Al teatre se 
l’ha pogut veure com a actriu, 
per exemple, a Qui bones obres 
farà i Prime Time (2016), Vida 
privada (2010) o La plaça del 
Diamant (2007) i, com a di-
rectora, a Penso en tu (2015), 
La màgia d’en Calders (2014) 
o Afterplay (2013). A la tele-
visió ha figurat, entre altres, a 
Vendelplà, Hospital central o 
El comisario. Enguany ha re-
but el Premi Margarida Xirgu 
per la seva interpretació a Que 
rebentin els actors.
Vicky Luengo comença estu-
diant teatre musical a l’Escola 
Memory de Barcelona. Més 
tard es forma al Col·legi del 
Teatre de Barcelona i realitza 
cursos amb Macarena Pombo 
a la Central de Cinema i amb 
Fernando Piernas a Madrid. 
En teatre, destaquen els seus 
treballs a Una vida americana 
(2018), Lifespoiler (2017), Las 
niñas no deberían jugar al fút-
bol (2014), El joc de l’amor i de 

El Teatre Municipal l’Ateneu rep diumenge l’obra 
“Un tret al cap”, un debat entre ètica i periodisme

l’atzar (2014) o Orquestra Club 
Virginia (2012). En televisió, 
acaba de rodar Secretos de es-
tado, havent destacat abans 
a La Riera, Hospital Central 
i El cor de la ciutat. En cine-
ma, ha estrenat Las leyes de la 
termodinámica (2018) i Blue 
Rai (2017) i ha rodat Barcelo-
na, nit d’hivern (2015) i Born 
(2014, pel qual va guanyar el 
Premi a la Millor Actriu Pro-
tagonista al New York Inter-
national Festival (2015).
De la seva banda, Pau Miró 
és actor, dramaturg i direc-
tor. Llicenciat en Interpreta-
ció per l’Institut del Teatre de 
Barcelona, s’ha format com 
a dramaturg en diferents se-
minaris de la Sala Beckett. En 
el terreny de la dramatúrgia i 
direcció, els seus darrers tre-
balls són Filla del seu pare 
(2017), Victòria (2016), Ter-
ra Baixa (2014) i Dones com 
jo (2014). Amb Els jugadors 
va guanyar el Premi Butaca 
al Millor Text l’any 2012 i ha 
estat traduït a l’italià, anglès, 
grec i castellà. A més, a Itàlia 
es va estrenar amb gran èxit 
de crítica i públic al Teatro 
Piccolo de Milà el 2013 i es 
va endur el prestigiós Premi 
Ubú com a millor text estran-
ger. També ha impartit nom-
brosos tallers i seminaris de 
dramatúrgia.

Emma Vilarasau, 
Imma Colomer i Vicky 

Lengo protagonitzen 
una història escrita pel 

dramaturg Pau Miró

L p
Disseny de Producte
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Més que dir NO, dir PROU!
Bombers. Autor: Jean-Benoît Patricot. Traducció i 
direcció: Jordi Vilà. Amb: Mariantònia Salas i Salva-
dor Miralles. Producció: Mise en Lumière/Barna-Bé. 
Teatre de l’Aurora, 7 d’octubre 2018. 19h 

“És perquè no vas dir res que ha passat tot el que 
ha passat. Si haguessis dit NO...”. Així arrenca 
Bomber(S), una obra dura, molt dura, que hau-

ria de veure tot jove en amunt. Ataca de cara diversos 
fronts: l’abús o el consentiment sexual, la discapacitat 
psíquica, les relacions de poder, la perspectiva de gè-
nere, la manipulació, l’ètica, la hipocresia de la justí-
cia, l’educació del NO...
A escena, només 2 actors: Mariantònia Salas i Salva-
dor Miralles, que interpreten els papers d’una noia 
“mentalment limitada” (així l’anomenen) i un bom-
ber que ha abusat d’ella. De fet, no ha estat l’únic. I 
no és cap spoiler. Els trobem abans del judici que de-
terminarà la culpabilitat o no de l’home. Ella recons-
trueix la història numerant i titulant les escenes com 
l’ha ajudat la psicòloga per explicar-ho amb claredat 
davant el jutge. Ell intenta reescriure-les per rebaixar 
els fets. Però hi ha proves. Proves que apareixen quan 
el text necessita més munició i que mantenen el diàleg 
en una tensió constant. 

TEATRE / LA VEU 

Una vegada més la pa-
llassa Pepa Plana ha 
confiat en el Teatre 

de l’Aurora per presentar un 
nou espectacle i divendres, 
dissabte i diumenge estrenarà 
Veus que no veus. En aquest 
nou treball Pepa Plana treba-
lla per primera vegada amb 
l’actriu igualadina Noël Olivé 
i amb Joan Arqué que en fa la 
direcció. De fet, també és la 
primera vegada que Olivé fa 
de pallassa blanca, un perso-
natge que ha construït amb 
molt bon resultat. Aquest tre-
ball conjunt fa temps que s’al-
birava i és que anys enrere, a 
l’Institut del Teatre, Pepa Pla-
na va pronosticar a Olivé: “al-
gun dia seràs la meva blanca” 
i finalment el dia (i l’especta-
cle) ha arribat.
A Veus que no veus les dues 
actrius agafen els núme-
ros clàssics de pallassos i els 
reinterpreten des d’una altra 
perspectiva: els miren, analit-
zen i els posen en escena des 
del punt de vista femení, fent 
un retrat a la societat actual i 
dels rols de gènere però fent-
ho des de l’humor i des de la 

feina de les pallasses, tot cre-
ant un espectacle totalment 
nou i divertit amb un punt de 
crítica punyent i necessària.
Veus que no veus reivindica el 
paper de la dona al món dels 
pallassos, quelcom que la re-
coneguda pallassa Pepa Plana 
(Premi Nacional de Cultura 
2014)  ha fet durant prop de 
30 anys de carrera professio-
nal. A Veus que no veus, per 

La pallassa Pepa Plana i l’actriu igualadina Noël Olivé 
estrenen ‘Veus que no veus’ al Teatre de l’Aurora
L’espectacle que compta amb al direcció de Joan Arqué, posa en escena els números clàssics 
de pallassos però vistos en femení

primera vegada són dones les 
que interpreten els números 
clàssics de pallassos.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Veus 
que no veus  tindran lloc di-
vendres 12 i dissabte 13 d’oc-
tubre a les 21 h. i diumenge 
14 d’octubre a les 19 h.  Des-
prés de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 

compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades tenen un 
cost de 15 € i 12 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

MÚSICA / LA VEU 

El proper divendres 19 d’oc-
tubre, a les 20:00 hores, Caves 
Bohigas organitza, de nou, 
un concert a la capella fami-
liar de Can Macià. El concert 
anirà a càrrec del duo Acor-
dCello, format per Edmon 
Bosch, al violoncel, i Marc 
Jiménez, a l’acordió, que in-
terpretaran un repertori de 
cançons d’abans, d’ara i de 
sempre, obres d’A. Piazzolla, 
Rafael Martínez i Valls, Con-
suela Velázquez i cançons 
tradicionals catalanes.
Amb l’èxit assolit al primer 
concert, Caves Bohigas vol 
portar la cultura musical un 
pas més enllà amb aquesta 
aposta diferent, tradicional i 
innovadora.
El concert tindrà una durada 
de 45 minuts aproximada-
ment, amb un intermedi de 
20 minuts, on es servirà una 
copa de cava Bohigas. El preu 
de l’entrada és de 5€, es pre-
ga confirmar l’assistència al 
correu e.salas@bohigas.es o 
bé trucant al telèfon 608 503 
486. L’aforament és limitat.
En la propera edició infor-
marem més abastament sobre 
aquest concert.

Concert a la capella 
de Can Macià 
organitzat per 
Caves Bohigas

El text, amb les reaccions i raonaments de l’un i de 
l’altra -ella dotada de les paraules i les reflexions de 
la psicòloga, que li permeten pensar amb menys li-
mitacions-, és brillant. Equilibra la cruesa amb petits 
instants d’humor que, de tan blanc, esdevé negre. I no 
deixa d’avançar, si bé en algun moment s’encalla sobre 
l’eix motor, donant alguna volta de més.
Bomber(S), del dramaturg Jean-Benoît Patricot, va 
néixer en francès (Pompier(S)) i es va estrenar el 2016 
dins l’Off del Festival d’Avinyó, al Théâtre du Balcon 
de Serge Barbuscia, director també de l’obra. Aquella 
versió, però, no era l’original, sinó una de reduïda que 
no incloïa unes referències al passat de la noia que sí 
que apareixen en aquest Bomber(S) estrenat el 2017 a 
la FIET de Mallorca. Recuperar-les és una decisió del 
traductor –i director en la versió catalana– Jordi Vilà, 
que també ha modificat altres aspectes del muntatge, 
com ara una escenografia igualment austera però que 
compta amb reveladors elements a nivell argumental 
(facilita els salts en el temps) i discursiu.
En veure’l aleshores –com recull la crònica El Festi-
val d’Avinyó és un miracle de la secció “Recomana al 
món” de Recomana.cat– ja en vam destacar l’encert 
de la temàtica, el guió i la interpretació, i també el 
desig que un “imperdible” com aquest es traduís i 
arribés a casa nostra. Això ha estat possible gràcies 

a una comunió de factors, que comença per l’asso-
ciació Mise en Lumière/Barna-Bé, organitzadora del 
OUI! Festival de Teatre en Francès de Barcelona (que 
el febrer del 2017 el porten en francès a l’Almeria Te-
atre i en fan la lectura dramatitzada en català a la Sala 
Atrium), i passa per la fira La Mostra d’Igualada (que 
l’acull el mateix 2017 dins el Mercat de projectes que 
possibilita la producció d’espectacles i el 2018 dins la 
programació oficial de La Mostra JOVE). Bomber(S) 
ha tornat ara a Igualada per representar-se al Teatre 
de l’Aurora i el proper mes de maig serà al Teatre 
Akadèmia de Barcelona, entre altres cites, moltes de 
les quals són funcions escolars. I ja s’està preparant 
en castellà. 
Amb un treball actoral que retrata la complexitat dels 
personatges –Salas ja s’ha endut el Premi a la millor 
interpretació femenina de les Illes Balears 2017– i 
una posada en escena (llum, so, disposició en l’espai, 
etc.) que realça l’acció, l’espectacle esdevé pur teatre 
colpidor i d’esgarrifança necessari per a construir una 
societat millor, amb persones més sanes i responsa-
bles, que bona falta ens fa. 
Per a continuar l’aprenentatge del NO us recomanem 
Aüc. El so de les esquerdes de Les Impuxibles i Carla 
Rovira. Mai n’hi ha prou en educació. Però sí que ha 
arribat l’hora de fer efectiu el PROU.
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Els Moixiganguers 
d’Igualada van entrar 
dissabte al selecte grup 

de colles de nou, per la por-
ta gran. Més de 500 persones 
van omplir de morat la Tàr-
raco Arena Plaça i van portar 
la colla a fer un concurs per-
fecte, descarregant al primer 
intent el 3 de 9 amb folre. Els 
Moixiganguers volen fer ar-
ribar un profund agraïment 

colla, Jordi Moreno, com el 
president, Oriol Solà, van as-
segurar després de l’actuació 
que “aquest casell és de tota 
la ciutat i de mitja comarca”, 
i que “sense la implicació de 
tanta gent no s’hauria pogut 
portar a plaça”. 
Aquest dijous a les 20h l’Ajun-
tament d’Igualada rebrà ofi-
cialment els Moixiganguers, 
que han preparat també una 
celebració oberta a tothom el 
mateix dijous a partir de les 

Els Moixiganguers agraeixen el suport d’Igualada i 
comarca per convertir-se en “colla de nou”

ció de dissabte del concurs. 
Van quedar primers conjun-
tament amb els Xiquets de 
Reus, que van descarregar els 
mateixos castells. A la classi-
ficació global dels tres dies de 
concurs, els morats van acon-
seguir un meritori vuitè lloc, 
per davant d’alguns partici-
pants de l’edició de diumen-
ge, quan actuen les 12 millors 
colles del moment.

Esclat d’eufòria i llàgrimes

El 3 de 9 amb folre els va fer guanyar l’edició de dissabte del Concurs de 
Castells i volen compartir l’èxit amb tots els veïns i entitats que el van fer 
possible

a tothom qui va fer possible 
descarregar-lo. Moltes en-
titats van fer una crida per 
acompanyar els igualadins, i 
també moltes persones a títol 
individual van assajar el tres 
a les Cotxeres setmanes abans 
i van ser a Tarragona dissab-
te a la tarda. Tant el cap de 

23:30h al seu local.

Vuitens a la classificació ge-
neral del concurs
Amb un 5 de 8 impecable -el 
tercer de l’any-, el seu primer 
3 de 9 amb folre i la dominada 
torre de 8 amb folre, els Moi-
xiganguers van guanyar l’edi-

Els Moixiganguers havien 
anunciat el 3 de 9 amb folre 
feia temps i el món caste-
ller, conscient del repte que 
suposa l’assalt als nou pisos, 
n’estava especialment pen-
dent. Per això en el moment 
d’anunciar-se el castell, amb 
el folre preparat i les mirades 

posades en el pis de quarts, 
des d’on s’havia de dir si el 
castell tirava endavant, la 
plaça va emmudir. Un silenci 
espectacular de les prop de 
12.000 persones que omplien 
la TAP que permetia sentir 
tot el que deien els responsa-
bles del castell. “Bo!” va cri-

dar el cap de colla, i el tres de 
nou va pujar amb molt bon 
ritme, tranquil i sense perdre 
les mides. Un cop descarre-
gat, la colla es va fondre en-
tre abraçades, crits d’emoció 
i força llàgrimes, i la plaça 
aplaudia per l’arribada d’una 
vintena colla als 9 pisos.

La colla igualadina es troba en 8a posició a la classificació. /DAVID OLIETE El 3 de 9 fet a Tarragona. /PAU CORCELLES

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

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

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL



42  |  CULTURA Dijous, 11 d’octubre de 2018

MÚSICA / PEP TORT 

Amb aquesta frase aca-
ba la petita introduc-
ció del disc Pedalant 

Endins de Marcel Lázara i 
Júlia Arrey, disc que van ve-
nir a presentar-nos aquest 
divendres a l’Ateneu. Música 
petita i suau, viatgera, ale-
gre, íntima i lluminosa. És la 
crònica musicada d’un viatge 
de dos anys amb bicicleta, re-
molc i gos resseguint O Rio 
San Francisco, el segon riu 
més gran del Brasil, després 
de l’Amazones (diuen...). Un 
viatge vital, d’improvisar el 
dia a dia, vivint el camí i la 
gent que hi trobaven i fer-
ne cançó de tot plegat. I cal 
dir que els ha sortit un disc 
rodó, magnífic, ple de llums 
i d’olors, optimista i vital. Un 
disc de ruta, de deixar-se por-
tar i aprofitar cada bri d’ale-
gria que vas trobant pel camí 
(el teu, el meu, el que sigui.,..) 
i per extensió, el concert tam-
bé va ser magnífic,  intimista i 
divertit, proper, perfectament 
adaptat a l’espai màgic de les 
Músiques de Butxaca. Sem-
blava fet a mida... A més, fan 
un plantejament simple: Mar-
cel a la guitarra i cantant,  la 
Júlia també cantant i portant 

una part de la percussió i so-
bretot el Pol Parera duent tot 
el pes de les mil percussions 
que vesteixen el disc. Haig 
de dir que va ser una de les 
grans descobertes de la nit. 
Com un home sol pot om-
plir, vestir, pintar, tant a la 
perfecció les cançons, No 
amb soroll ni amb rudesa, 
sinó amb finesa, delicadesa, 
i riquesa de matisos.
Una altra descoberta de la 
nit: personalment, com que 
després ho haig d’escriure, 
tinc la costum d’arribar als 
concerts de les Músiques, 
sense haver escoltat res de 
res, ni buscat cap informa-
ció del que aniré a veure. 
Així  no vaig amb idees pre-

concebudes ni condicionat 
per gravacions anteriors que 
sovint no tenen res a veure 
amb el que els artistes pro-
posen en directe. No sempre 
és possible, clar. Però si puc, 
m’agrada fer-ho així.
Bé doncs això és el que em va 
passar el divendres. Arribava 
sense saber absolutament res 
del que em trobaria. Prime-
ra sorpresa: quan a la pre-
sentació l’Anna diu que el 
Marcel és un exmembre de 
Txarango (ostres!). Segona 
sorpresa: quan començo a 
sentir-lo cantar, el toc de la 
guitarra, l’aire de la primera 
cançó, l’estil de les lletres... 
em van semblar absoluta-
ment familiars, coneguts, 

Totes les històries mereixen ser explicades i 
nosaltres volem cantar la nostra

MÚSIQUES DE BUTXACA

propers. Clar! El Marcel era 
un dels cantants i guitarrista 
de Txarango,  autor de mol-
tes de les seves cançons. De 
cop, per mi, (i per tots els 
que els agradi Txarango, su-
poso) la nit va passar de ser 
una expectativa a una fes-
ta lluminosa. Confesso que 
estic absolutament enamo-
rat de La Dansa del Vestit!, 
i que en molts moments del 
concert dels divendres, em 
va semblar que l’aire màgic 
d’aquesta cançó mítica (per 
mi) voltava amagada, juga-
nera per sota i pels costats de 
l’aire de la nit.
Tot plegat una nit rodona, el 
Marcel, la Júlia i el Pol com 
una família, ens van trans-
metre el seu optimisme, la 
seva alegria, el seu deixar-se 
portar, aquell aire mig hippy, 
festiu i familiar, divertit, des-
preocupat, juganer...

Nota al marge: el disc Pe-
dalant Endins és 100% soli-
dari. Els beneficis van ínte-
grament al projecte Escola 
Viva de l’associació Olha O 
Chico de Piaçabuçu (Brasil). 
El podeu comprar on-line a 
la seva plana web (https://
www.marcellazaraijuliaar-
rey.com/).

CULTURA / LA VEU 

Ramon Francolí, docent des 
de fa molts anys als Escola-
pis de Terrassa, s’implicà -i 
segueix implicat-se- en la tas-
ca solidària que aquesta ins-
titució d’ensenyants porta a 
terme des de fa molts anys al 
Senegal i a Mèxic. A ambdós 
llocs van crear, i mantenen 
vigorosos, centres per aju-
dar als joves a inserir-se en el 
món del treball.
L’explicació d’aquesta tasca 
portà a un viu debat sobre la 
crisi migratòria amb punts de 
vista diferents i nous que van 
enriquir la sessió.

I el proper dilluns el mític 
Charles Chaplin, l’inoblida-
ble Charlot, a l’AUGA de la 
mà de Montserrat Talló al 
piano i Edmon Bosch al vio-
loncel. Charlot, gran artista i 
cineasta, era també músic.

El repte de la soli-
daritat, a l’AUGA

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

 Teatre TNC
10 Novembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 18.00 h 

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

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

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

 
 
 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC Entrades garantides a platea
Un espectacle provocador i irònic amb cançons que et sorprendran
L’escàndol que va provocar aquesta paròdia dels Jocs Florals l’any 1902 va ser excepcional. L’obra denunciava l’idealisme exaltat d’un 
certamen que s’havia convertit en vehicle propagandístic del nou catalanisme, i posava de manifest la gravetat de les nombroses tensions 
que recorrien la societat catalana. Un segle després, la lucidesa de Santiago Rusiñol encara ens interpel·la... en forma de musical esbojarrat.
 La comèdia es va estrenar en un context de forta crispació social, marcada pel recent empresonament de centenars de líders sindicals i de 
polítics destacats com Prat de la Riba. La polèmica es va aguditzar quan el govern central va suspendre els autèntics Jocs Florals de 
Barcelona per una xiulada a la bandera espanyola, i en canvi va protegir amb policies els espectadors que assistien als teatrals de Canprosa.  

 

ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte 13 d’octubre, a 
les 7 de la tarda i al Te-
atre Municipal l’Ate-

neu, la Jove Orquestra Simfò-
nica de l’Anoia, una orquestra 
formada per una setantena de 
petits i joves músics, presenta 
l’espectacle familiar Un Sioux 
de Chicago, una història ple-
na de música d’inspiració ín-
dia en què el Thomas, de 13 
anys, passa uns dies a la re-
serva on viu la seva cosina. 
Aquesta visita el transfor-
marà i descobrirà l’essència 
de les arrels índies en con-
traposició a la vida urbana 
que té a Chicago. 

La música i direcció musical 
de l’obra és a càrrec d’Albert 
Gumí. El text ha estat escrit 
per Anna Marsal Riera i la 
direcció d’escena va a càrrec 
Marc Tarrida Aribau. L’obra 

“Un sioux de Chicago” de la JOSA al 
Teatre Municipal l’Ateneu

és interpretada per Basili Solà 
Montrabeta, Biel Rossell Pel-
fort i Raquel Dalmases Pareja.
Preu: 5 €. Fins a 12 anys: 3 €
Ho organitza: Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia -Aleví

ART / LA VEU 

El passat dimarts 3 d’oc-
tubre es va inaugu-
rar oficialment el curs 

2018-2019 a l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny la Gaspar 
d’Igualada. Amb la presència 
de l’alumnat dels cicles for-
matius d’art i disseny de grau 
mitjà d’Artesania en Comple-
ments de Cuir i d’Assistència 
al producte gràfic imprès i 
l’alumnat del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
publicitària amb un total d’un 
centenar i mig d’alumnes ma-
triculats en formació reglada, 
el centre donava el tret de sor-
tida a aquest nou curs escolar.
L’acte va estar presidit per 
l’alcalde, Marc Castells que, 
després del parlament de la 
directora del centre Raquel 
Camacho que obrí l’acte, va 
adreçar també unes paraules 
als nois i noies d’encoratjament 
per aquest nou curs que inici-
en. A l’acte van assistir també 
Pere Camps regidor de pro-
moció cultural i relacions ins-
titucionals i Patrícia Illa, quar-
ta tinent d’alcalde, regidora 
de Dinamització Econòmica, 
Ensenyament i Universitats. 
L’alcalde en el seu parlament 
també va referir-se a la forma-
ció d’alta qualitat que s’ofereix 
a l’escola, a la importància de 
la formació per al futur profes-
sional de tothom i va fer ferm 
el seu compromís de recolzar 
l’escola i de fer-ne un referent a 

nivell de Catalunya i de fora del 
país, per la qual cosa confiava 
en el suport de l’actual equip 
directiu i de tot el claustre de 
professors, també presents a 
l’acte.
A continuació Oliver Montiel, 
professor i dissenyador soci 
fundador “The Bold Strategic 
Design Studio” de Barcelona, 
va oferir una conferència sota 
el títol “La Carícia que Dol” on 
va parlar als estudiants de l’es-
cola i futurs dissenyadors de la 
seva experiència con a profes-

L’alcalde Marc Castells inaugura el 
curs escolar 2018-19 a La Gaspar

sional.
En finalitzar l’acte es va inau-
gurar l’exposició fotogràfica 
titulada “Serenitats” del Sebas-
tian Gerecz, a la sala d’exposici-
ons de l’escola La Gaspar.
Per a més informació sobre els 
cicles formatius oficials pro-
fessionalitzadors de grau mitjà 
d’Assitència al Producte Gràfi-
ca Imprès o Artesania de Com-
plements de Cuir i de grau su-
perior de Gràfica Publicitària 
trucar a l’escola 93.805.52.62 o 
www.lagaspar.com

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’exposició “Packaging 
made in Anoia” de la sala 

l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova allarga la seva obertu-
ra fins a finals del mes d’oc-
tubre degut a l’interès que ha 
generat i a l’èxit de visitants. 
L’exposició, inaugurada el 
passat 13 de setembre, mostra 
un recull de capses, packs i 
embalatges fabricats a la nos-
tra comarca i té la voluntat 
d’homenatjar i reconèixer la 
importància que el sector del 
packaging té a l’Anoia.
A casa nostra es fabriquen 
fundes, estoigs i embolcalls 
de paper i cartró per a tot ti-
pus de productes, embalatges 
que tenen patents i es venen 
arreu del món. Marques tan 
conegudes com Nina Ricci, 
Playboy o Borges utilitzen 
capses fetes aquí.
“Packaging made in Anoia” 
es podrà visitar des de l’exte-
rior fins al 26 d’octubre a la 
sala l’Empremta (carrer Santa 
Maria 12) a Igualada. També 

estarà oberta al públic cada 
divendres de cinc de la tarda 
a nou del vespre amb l’expert 
en packaging i coordinador 
del projecte, Enric Sánchez 
Urdangarín. L’exposició, im-
pulsada per Gràfiques Vi-
lanova, compta amb el su-
port de la Unió Empresarial 
de l’Anoia i de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Prorrogada l’exposició de 
l’Empremta “Packaging 
made in Anoia”

MÚSICA / LA VEU 

La coral SIFASOL va 
oferir un concert al San-
tuari Nostra Senyora de 

Meritxell d’Andorra.  Va par-
ticipar amb les seves cançons 
en la missa presidida pel rec-
tor de la Basílica Mn. Ramon 
on també hi assitien, a banda 
dels feligresos de la parròquia, 
una delegació de pelegrins de 
l’Ariège –França-  i pelegrins 
portuguesos de Fàtima
En acabar la coral va oferir un 
repertori variat de cançons 
populars del nostre país, Me-
norca, Itàlia, Àfrica, Amèri-
ca, que van ser  seguides amb 

molt d’interès i expectació pel 
tots els assistents.
A la tarda i després d’un di-
nar amb tota la delegació de 
la coral es va fer una visita 
a la ermita de Sant Joan de 
Caselles, una de les tres joies 
romàniques d’Andorra i on 
es va poder contemplar un 
magnífic retaule obra dels 
mestres Miguel Ramells i 
Gui de Borgonyó.
La coral vol agrair totes les fa-
cilitats i atencions rebudes per 
part de Mn. Ramon en poder 
oferir els seus cants en tant 
magnífic espai com es la Basí-
lica Santuari de Nostra Senyo-
ra de Meritxell.

La coral Sifasol actua al 
Santuari de Meritxell

FALTA  PERSONAL 
DE MANTENIMENT

Nocions d’electricitat i soldadura

Interessats enviar CV a l’apartat 295
08700 IGUALADA



Espai que ha fet història

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un bon dia la Junta de  l’Ate-
neu Igualadí, decidí ender-
rocar la tanca d’obra de tot-

xo i ferro que encerclava l’entrada 
de l’edifici. Les obres  (com es pot 
veure en la fotografia) es portaren a 
terme pel gener de 1995. Només es 
van conservar les fèrries portes que, 
actualment, donen pas al pati de les 
escoles. Porten gravat l’any 1878, de 
quant es va construir aquella edifi-
cació de la societat ateneista. Aquell 
enderroc deixà un ampli espai, que 
forma una placeta, davant de la faça-
na de l’entitat.
Un espai que, el dia primer d’octu-

bre de 2017, va omplir-se de gom 
a gom, per una munió d’igualadins 
que volien defensar les urnes -del 
Referèndum d’autodeterminació- 
dels col·legis electorals, que allí es van 
concentrar donat que les forces públi-
ques de l’estat volien impedir que la 
consulta es portés a terme. Un espai, 
doncs, que ha esdevingut històric.
El passat dilluns 1-O, es va recordar 
aquell fet, amb la descoberta d’una 
placa commemorativa. I es demanà 
que aquella placeta sigui “Espai 1 
d’Octubre”.
Moltíssims igualadins hi tornaren a 
ser!. 
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TEATRE / C. MUNTANER 

Després del bon ini-
ci del concurs de la 
setmana passada, 

aquesta setmana es presenta 
la segona companyia de te-
atre de Terrassa, Qullunaka 
grup de teatre de Terrassa.
Varen començar l’any 2002 
com una colla d’amics, fent 
una adaptació “sui generis” 
dels Pastorets en clau “oku-
pa”, ELS OKUPASTORETS, 
que van representar durant 
dos Nadal consecutius. Ve-
ient aquesta bona acollida, 
a Qollunaka decideixen do-
nar el pas i passar de ser el 
que eren fins aleshores, una 
simple colla d’amics, i consti-
tuir-se  en entitat sense ànim 
de lucre per tal d’organitzar 
activitats que enriqueixin la 
vida cultural de la seva ciutat
Des d’aleshores no han dei-
xat mai de fer teatre, i amb 
un objectiu molt clar: no dei-
xar mai el públic indiferent. 
En aquests anys, han explo-
rat tots els gèneres possibles 
(musicals, teatre de text, de 
vers, vodevil, teatre de l’ab-
surd, teatre infantil, drames i 
més Okupastorets).
L’any 2016 van venir al con-
curs de Piera amb un clàssic 
català: La corona d’espines de 
Josep Maria de Sagarra. 
Aquest any presenten una 

obra totalment diferent: Qui 
té por de Virginia Woolf? 
d’Edward Albee, una gran 
crítica a l’estil de vida americà 
dels anys 60.

Sinopsi:
Qui té por de Virgina Woolf? 
obra de teatre escrita per 
Edward Albee l’any 1962, és 
una àcida crítica a l’anomenat 
American Way of Life, l’es-
til de vida americà plantejat 
com a paradigma de progrés 
i de model de societat. 
El text ens situa a l’interior de 
la vida d’un matrimoni o, més 
ben dit, del que queda d’ell, en 

“Qui té por de Virginia Woolf?”, 
segona obra del Concurs pierenc

42 Concurs de Teatre Amateur de Piera

el qual els retrets, el passat i 
la suposada poca ambició de 
l’un, contrasta amb les exces-
sives aspiracions socials de 
l’altra. L’aparició d’una parella 
molt més jove a les seves vi-
des, que està a punt de repetir 
els seus mateixos errors i que 
també és víctima dels afanys 
de grandesa i de les ànsies de 
prosperar a qualsevol preu, 
posarà a la parella madura 
formada pel George i la Mar-
ta davant del mirall de la seva 
pròpia existència i al caire de 
l’abisme.
Obra en 3 actes. Durada: 100 
minuts sense mitja part.

DISSENY / LA VEU 

El passat dijous 20 de 
setembre, els d’alum-
nes del cicle formatiu 

d’Artesania de Complements 
de Cuir de l’escola munici-
pal d’art i disseny la Gaspar 
van visitar el Museu de la 
Pell d’Igualada. Com a esco-
la, no hi ha millor manera de 
començar el curs escolar que 
coneixent la història d’un dels 
gremis més representatius de 
la ciutat vinculats als estudis 
que imparteixen de forma re-
glada. 
La visita va començar a “Cal 
Granotes”, una de les adobe-
ries més antigues convertida 

en museu on es reprodueix 
el procés preindustrial de 
curtició. A continuació, es va 
procedir a visitar la sala “Un 
univers de pell” on estan es-
posades diferents mostres 
d’aplicació de la pell en diver-
sos àmbits, com la indumen-
tària, el transport, l’escrip-
tura, la pintura, l’esport i els 
instruments musicals.
Per a més informació sobre 
els cicles formatius oficials 
professionalitzadors de grau 
mitjà d’Artesania de Comple-
ments de Cuir, cicle formatiu 
amb titulació oficial i únic a 
Catalunya, trucar a l’escola 
93.805.52.62 o www.lagaspar.
com.

Els alumnes de pell 
de LaGaspar visiten el 
Museu de la Pell



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La important i escassament coneguda petjada 
de l’art del “packaging” a la comarca de l’Anoia

Són comptades les persones que saben que 
algunes de les cobertes i embalatges d’una 
àmplia gamma de productes de marques po·

pularment conegudes han estat creades a la nostra 
comarca, constituint un dels més distingits tresors 
de l’anomenat art del “Packaging made in Anoia”.
Aquests dies, i fins a final de mes, en tant que tri·
but i reconeixement  a les arts gràfiques i al sector 
del packaging de la comarca, amb el recolzament 
de la Unió Empresarial de l’Anoia i de l’Ajuntament 
d’Igualada; la cèntrica i captivadora Sala de Gràfi·
ques Vilanova, fidel a la voluntat de donar a conèixer 
el sector de les arts gràfiques, àdhuc elogiar la labor 
de les moltes  empreses que han apostat per a instal·
lar·se en el nostre territori, s’ha proposat d’acollir  
una extraordinària mostra de la immensa capacitat 
creativa d’aquest sector que, des de fa dècades, ha 
portat el nom de l’Anoia més enllà dels nostres con·
fins. És a dir, amb aquesta exposició es veu ultimat 
un projecte liderat per la pròpia impremta amb la 
finalitat de descobrir l’envergadura i transcendència 
del packaging a les nostres contrades, ateses  unes 
empreses (d’ Igualada i comarca)  del renom de: 
Unigraf Anoia, Igeasa, Gràfiques Lamolla, Emba·
latges Vallter, Ferrer Germans, Grafopack, Graphic 
Packaging, Innovapack, i LecaGraphics, que estan 

confeccionant uns productes que han fet i 
segueixen fent la volta al món.
I, és l’igualadí Enric Sánchez Urdangarin, 
tot un expert en packaging, qui capitane·
ja aquest ambiciós projecte. Ell, en perso·
na, m’obre amablement les portes d’aquest 
aparador colossal i em convida a participar 
atenta i estorada de la seva gran passió, és a 
dir, d’un món del qual –jo mateixa· n’igno·
rava la magnitud i l’excepcionalitat. Ell ma·
teix, després de més de quaranta anys com 
a comercial en aquest sector, em relata la 
seva longeva vocació, summament lliurada 
al llarg i incansable recorregut d’aquelles 
importants empreses dedicades al disseny 
i confecció d’unes variades i atractives for·
mes d’embalatge per a embolcallar, conser·
var, resguardar i presentar, mitjançant una 
elaborada i estètica exhibició, tota mena de 
productes alimentaris, tèxtils o cosmètics, 
entre d’altres.
De retruc, l’Enric apunta que l’univers del 
packaging o el de la impressió comercial 
engloba moltes faccions i diversos passos  
de realització, com la creativitat, el disseny, 
l’enginyeria, l’arquitectura  o els procedi·

ments mecànics. I afegeix que, par·
tint de la base que qualsevol pro·
ducte és susceptible de ser envasat, és per a 
aquesta consecució on rau la necessitat que 
cada  embalatge estigui perfectament acabat 
i no es pugui fer malbé; tanmateix, recalca 
que no es pot passar per alt un factor deter·
minant del seu èxit: ha de ser el mateix envàs 
el que ha d’atraure i convidar al públic a l’ad·
quisició del producte, només pel fet que tot el 
que consumim entra per la vista. Òbviament, 
el component estètic és el que ha vingut tes·
timoniant el triomf de  tants i tants packs de 
marques prou significades, com per exemple: 

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

PARAULES + 
ELEMENTS NATURALS 
= EMOCIONS
Maite Franquesa.
Un conjunt de petits quadres rea·
litzats agafant en préstec les parau·

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

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

ENTUSIASME. EL REPTE 

I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA
Aquesta exposició és un projecte 
que aborda la contemporaneïtat des 
d’una perspectiva optimista, persis·
tent i apassionada.
Del 14 de setembre al 4 de novembre 
a la sala d’exposicions del Museu de 
la Pell.

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

Biblioteca Central.

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

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

EXPOSICIONS

Purina, Borges, Playboy, Ambar, Virginias, Escribà, 
Smoking i un llarg etcètera. 
Per últim, una observació de l’Enric em porta a 
considerar que, si el sector del packaging abasta 
tots els packs i embalatges de nombroses marques, 
resulta imprescindible la creació d’un veritable se·
gell d’identitat, capaç d’esdevenir tot un referent de 
la qualitat de fabricació i també de l’àmbit de pro·
fessionalització  d’un país. Endemés, és en aquesta 
línia de veure reeixit el món del  packaging que, ell, 
s’entesta a reivindicar una bona dotació dels Ense·
nyaments Professionals.
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Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CONTES PER A NADONS
Piera 

“Mà i manetes” ,Quantes i quantes coses es 
poden fer amb les mans! Moixaines, sons, 
picar, agafar i llençar coses. Amb Sandra 
Rossi.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca

 HOMENATGE A LLUIS COMPANYS
Capellades 

Salves. Inauguració de l’exposició “Llu-
ís Companys, polític fins a la mort”. Acte 
d’homenatge.
Dilluns a partir de les 5 de la tarda a Casa 
Bas i al monument

DIMARTS 16

CONVERSES AMB AUTORS
Piera 

Rafael Vallbona. Rafael Vallbona és escrip-
tor i periodista. Recentment ha obtingut el 
Premi BBVA Sant Joan per la novel·la La 
casa de la frontera. És autor de més de cin-
quanta llibres de tota mena
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca

BIBLIOLAB
Capellades 

“Dibuixa el teu superheroi”. Taller per a in-
fants i joves de 10 a 14 anys
Dimarts a les 6  de la tarda a al Biblioteca 
el Safareig

DIMECRES 17

DIVENDRES 12 

TEATRE
Igualada

“Veus que no veus”
La reconeguda pallassa Pepa Plana s’alia 
amb dos referents del gènere, la igualadi-
na Noël Olivé i el director Joan Arqué, per 
tornar al Teatre de l’Aurora a estrenar el 
darrer espectacle,
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

IX DIADA DE CASTELLERES
Bellprat

Sardanes, actuació de colles castelleres, 
amb l’apadrinament de Teresa Forcades. 
Concert amb Svetlana Tovstuhka, violon-
cel.
Divendres a partir de les 11 del matí a 
Bellprat.

DISSABTE 13

TEATRE
Igualada

“Veus que no veus”
La reconeguda pallassa Pepa Plana s’alia 
amb dos referents del gènere, la igualadi-
na Noël Olivé i el director Joan Arqué, per 
tornar al Teatre de l’Aurora a estrenar el 
darrer espectacle,
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

MÚSICA
Igualada

“Un Sioux de Chicago”
La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia 
presenta l’espectacle familiar “Un Sioux 
de Chicago”, una història plena de música 
d’inspiració índia en què el Thomas, de 13 
anys, passa uns dies a la reserva on viu la 
seva cosina,
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Piera

I Festival Internacional de Música Clàsssi-
ca, Concert de cant i piano amb Charlotte 
i Aaron Wagnsberg. Obres de Schubert, 
Besses, Mahler, Wolf, Marx, Poulenc i Me-
notti.
Dissabte a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist.

CONCURS DE TEATRE
Piera

“Qui té por de Virginia Wolf?” amb Qollu-
naka Grup de Teatre de Terrassa  Obra de 
teatre escrita per Edward Albee, l’any 1962, 
és una àcida crítica a l’anomenat american 
way of life, l’estil de vida americà.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

DIUMENGE 14  

TEATRE
Igualada

“Veus que no veus”
La reconeguda pallassa Pepa Plana s’alia 
amb dos referents del gènere, la igualadi-
na Noël Olivé i el director Joan Arqué, per 
tornar al Teatre de l’Aurora a estrenar el 
darrer espectacle,
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI

Igualada
Visita guiada a l’església de Sant  Jaume Se-
soliveres
Aquesta petita església de quasi mil anys té 
un munt d’història al damunt,
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a l’ermita 
de Sant Jaume Sesoliveres.

BALL
Igualada

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

TEATRE
Igualada

“Un tret al cap” de Pau Miró
Una història tendra i amarga amb tres 
personatges femenins (Emma Vilarasau, 
Vicky Luengo i Imma Colomer) que ens 
parla de les diverses formes de censura en 
l’àmbit públic i privat.,
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SARDANES
Vilanova del Camí

Ballada de sardanes organitzada per l’As-
sociació de sardanistes.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

JORNADES EUROPEES DEL PATRI-
MONI

Capellades
Visites guiades a l’Abric Romaní.
Diumenge d’1/4 de 12 a 3/4 d’1 del migdia 
a l’Abric Romaní.

DILLUNS 15

AUDICIÓ
Igualada 

Edmon Bosch i Montserrat Talló. “Elogi-
ant Charles Chaplin”
Aquest espectacle és un recorregut per to-
tes les seves composicions més famoses, 
amb música creada per Chaplin i amb pro-
jecció visual de fragments de pel·lícules. 
Organitza AUGA.

HORA DEL CONTE
Piera 

“En Tastaolletes” Sessió de l’hora del con-
te en petit format a càrrec de la Rosa Fité 
per fomentar entre els infants hàbits salu-
dables sobre l’alimentació, especialment el 
consum de fruita.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 18

PRESENTACIONS LITERÀRIES
Igualada 

“I si parlem català?” 
“I si expliquem un conte?”
David Vila Ros presenta aquests dos lli-
bres. El primer és una reflexió sobre la 
situació del català i què podem fer els par-
lants per fomentar-ne l’ús social. El segon 
llibre és una reivindicació del microconte 
amb textos propis i il·lustracions de Sílvia 
Morilla.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Bernat Prat, violí. Ens 
oferirà la partita número 2 en re menor 
per a violí sol de J. S. Bach, tot fent algunes 
explicacions de l’obra.
Dijous a les 7 de la tarda a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre “Camins de salut”, 
coordinat per la doctora Clara Biosca.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

AGENDA

46  |  CULTURA Dijous, 11 d’octubre de 2018





 RUTES DE L’ANOIA  | 47Dijous, 11 d’octubre de 2018

Torre de Contrast

Es coneix l’existència del nucli de Contrast des de 
mitjan segle XIII, tot i que probablement la torre 
va ser construïda abans. Ocupa el fons d’una pe-
tita vall, que forma part del camí que va des de 
la conca d’Òdena cap a la Conca de Barberà i la 
Segarra.

La torre té planta circular, amb uns 7 m de diàme-
tre i uns 20 m d’alçada. Internament, consta de tres 
nivells separats per voltes cupulars de pedra. La 
porta es troba al nivell intermedi; és de mig punt i 
està envoltada d’espitlleres. Probablement, la torre 
disposava d’altres espais adjacents. Molt a prop 
hi ha l’església romànica de Sant Maur, amb ori-
gen al segle X. Actualment, a la torre hi ha adossat 
l’edifici de Cal Cortès.

La construcció va ser propietat de l’abadia de Sant 
Pere dels Arquells, i al segle XIV va passar a ser 
una possessió del Monestir de Montserrat. Els 
seus castlans van ser del llinatge dels Jorba i dels 
Rocabertí.

La torre va ser un lloc defensiu, però també el cen-
tre de gestió del seu entorn, una “quadra civil”, és 
a dir, un nucli que havia adquirit una certa autono-
mia dins del terme d’un altre castell.



Barcelona, 1921
Estrena • La sombra de la ley

RAMON ROBERT / 

El 1921, Espanya estava sumida 
en una crisi important. És lliu-
rava una guerra contra el Mar-

roc al Rif, amb milers de baixes i unes 
pèrdues econòmiques enormes. Era 
una etapa convulsa a nivell polític i so-
cial, ja que els treballadors exigien can-
vis en les seves vides, en les seves jor-
nades laborals, i un sou digne. Alhora, 
per a alguns, els anys 20 també van ser 

una època lluminosa: les dones lluita-
ven pel dret al sufragi, el jazz envaïa 
els clubs de Barcelona i les faldilles es 
retallaven per sobre del turmell. Això, 
dins d’un àmbit adscrit al cinema de 
gàngsters, conflueix a la pel.lícula que 
ara s’estrena: La sombra de la ley.
Aquestes són paraules del realitzador 
de la pel.lícula, Dani de la Torre: “Sem-
pre he sentit fascinació per les pel·lícu-
les de gàngsters, pels alegres anys vint, 
la Llei Seca, les seves lluites de poder, 
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L’últim hippy
Cicle Gaudí •  Formentera Lady

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 18 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció del 2018 
Formentera Lady, dirigida per Pau 
Durà.
Samuel va arribar a la Formentera 
hippy els anys 70 i encara hi viu –o 
caldria dir malviu?-, guanyant-se la 
vida com pot, tocant el banjo en clubs 
nocturns de l’illa. Un bon dia rep la vi-
sita inesperada de la seva filla Anna i 
el seu nét Marc; ella ha trobat feina a 

França i ha de deixar el nen a la cura 
del vell bohemi, la qual cosa, no cal 
dir-ho, significarà un trasbals en la 
seva vida senzilla i tranquil·la, i també 
solitària.
Debut en el llargmetratge del seu di-
rector, aquest film que evoca en el seu 
títol una cançó de King Crimson és 
tan reposat com la vida a Formentera 
i es beneficia, com no podia ser d’al-
tra manera, d’una interpretació molt 
mesurada del sempre excel·lent José 
Sacristán, aquí molt ben acompanyat 
per una colla de secundaris habituals 
en el cinema català.

Lady Gaga superstar 
Estrena •  Ha nacido una estrella

RAMON ROBERT/ 

Aquesta història d’amor, can-
çons i drama ha estat altres 
vegades portada al cinema. 

En foren protagonistes, als anys 80, 
Barbra Streisand i Kris Kristofferson, 
ara substituïts per dos astres actuals: 
Lady Gaga i  Bradley Cooper, aquest 
també en funcions de director.
Jackson Maine (Bradley Cooper) és 
un artista musical consagrat, si bé 
es pres de l’alcoholisme. Coneixerà a 

Ally (Lady Gaga), una vocalista que 
lluita per tirar endavant. S’enamoren.  
Just quan Ally està a punt d’abando-
nar el seu somni de convertir-se en 
cantant, Jack decideix ajudar-la en la 
seva carrera cap a la fama. El camí 
serà més dur del que imaginen.
Cal dir que amb pel.lícula, la popu-
lar Lady Gaga debuta com actriu de 
cinema. La veritat es que a més de 
cantar molt bé, Gaga demostra ser 
una magnifica actriu.

de corrupció i mort. L’arrencada del 
segle XX va ser una època convulsa, 
plena de lluites socials, sindicals i ter-
ritorials de fons”.  Afegeix el jove rea-
litzador català: “En aquest context el 
nostre protagonista, el policia Aníbal 
Uriarte, tindrà una difícil missió que 
el portarà a conviure amb empresaris 
sense escrúpols, pistolers a sou, anar-
quistes radicals i policia corrupta. Viu-
rà un viatge únic on lluitarà per sobre-
viure, tornarà a descobrir l’amor i on la 

única llei que impera és la de les armes: 
la llei del plom “.
És doncs, una pel·lícula de gàngsters, 
un thriller de suspens i violència. Amb 
elements de cinema històric i social, 
presta molta atenció al drama personal 
dels protagonistes, atrapats enmig d’un 
context sociopolític complex i advers. 
La sombra de la ley mostra un període 
poc retratat en el cinema espanyol, una 
època de canvi, de llums i ombres.



HA NACIDO UNA ESTRELLA
Estats Units. Musical. De Bradley Cooper. Amb Bradley 
Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott  
Jackson Maine és un artista consagrat de la música que s’en-
amora d’Ally, una vocalista que lluita per tirar endavant. Just 
quan Ally està a punt d’abandonar el seu somni de conver-
tir-se en cantant, Jack decideix ajudar-la en la seva carrera 
cap a la fama. El camí serà més dur del que imaginen..

EL REINO
Espanya. Thriller polític. De Rodrigo Sorogoyen. Amb An-
tonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana 
Wagener
Manuel, un influent vicesecretari autonòmic que ho té 
tot a favor per saltar a la política nacional. Però veu com 
la seva perfecta vida s’enfonsa a partir d’unes filtracions 
que l’impliquen en una trama de corrupció. Els mitjans 
comencen a fer ressò de l’escàndol. Al principi, el partit 
fa pinya amb ell

PROMESA AL AMANECER
França- Bèlgica. Drama biogràfic. D’ Eric Barbier. Amb 
Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon
Adaptació de la novel·la autobiogràfica de Romain Gary, en 
què recorda la seva joventut a Lituània, el seu èxode amb la 
seva família al sud de França, per escapar de les conseqüèn-
cies de l’arribada al poder de Hitler a Alemanya, i la seva 
carrera en les Forces Aèries franceses.

 LA SOMBRA DE LA LEY
Espanya-França. Thriller, anys 20. De Dani de la Torre. 
Amb Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero, Ernesto 
Alterio.
Any 1921. Espanya viu un moment caòtic: són els anys del 
plom, fruit de la violència al carrer entre gàngsters i anar-
quistes.  El policia Aníbal Uriarte és enviat a Barcelona per 
col·laborar en la detenció dels culpables del robatori a un 
tren militar. Aníbal i les seves formes no troben molt suport 
entre els seus companys, enfrontant-se amb el corrupte ins-
pector Rediu..

FORMENTERA LADY
Espanya. Drama. De Pau Durà. Amb José Sacristán, Jordi 
Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé
 Samuel va arribar a la Formentera hippie dels 70 i allà se-
gueix. Viu sense llum i toca el banjo en un garito. Un dia rep 
la visita, després de molts anys, de la seva filla Anna i del seu 
nét Marc. Anna, aturada des de fa temps, diu que ha hagut 
d’acceptar una feina a França i es veu obligada a deixar a 
l’illa al seu fill amb Samuel.

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

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

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) 

HA NACIDO UNA ESTRELLA 
Dv: 19:30/22:00
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

EL REINO 
Dv: 17:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15

FORMENTERA LADY (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

1/VENOM
Dv i Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:15/22:30
Dj (11) Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Dm: 18:00/22:30
1/VENOM (VOSE)
Dm: 20:15

2/CHRISTOPHER ROBIN 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:20/19:30
Dg: 12:40/15:00/17:20/19:30
Dm: 17:20
2/CHRISTOPHER ROBIN (VOSE) 
Dj (11): 17:00/19:30
Dm: 19:30
2/YUCATAN 
Dll i Dm: 21:30
2/VENOM 
Dj (11) Dv a Dg: 21:30

3/ LA SOMBRA DE LA LEY  
Dv i Ds: 16:20/18:45/21:15
Dg: 12:20/16:20/18:45/21:15
Dll a Dj: 17:10/19:35/22:00

4/ FIRST MAN. EL PRIMER HOMBRE
Dv i Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 12:45/16:30/19:15/22:00
Dll Dc i Dj: 17:00/19:45/22:20
Dm: 17:00/19:45
4/ FIRST MAN. EL PRIMER HOMBRE 
(VOSE)
Dm: 22:20

5/ SMALLFOOT
Dv i Ds: 16:15/18:15/20:10
Dg: 14:15/16:15/18:15/20:10
Dll a Dj: 17:30/20:00
5/ SMALLFOOT (CAT)
Dg: 12:00
5/ LA MONJA
Dj (11) Dv i Ds: 22:10
5/ TODOS LO SABEN
Dg a Dj: 22:10

6/ LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Dv i Ds: 15:40/18:30/20:40/22:45
Dg: 12:15/15:40/18:30/20:40/22:45
Dll Dc i Dj: 18:30/20:40/22:45
Dm: 18:30/22:45
6/ LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED 
(VOSE)
Dm: 20:40

7/ OLA DE CRIMENES
Dv i Ds: 16:00/17:55/19:55/21:50
Dg: 12:00/16:00/17:55/19:55/21:50
Dj (11) Dll a Dj: 17:55/19:55/21:50
7/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dg: 14:00

8/JOHNNY ENGLISH 
Dv a Dg: 15:55/17:50
8/HA NACIDO UNA ESTRELLA 
Dv a Dg: 19:40/22:14
Dj (11) Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:15
Dm: 17:00/22:15
8/HA NACIDO UNA ESTRELLA (VOSE)
Dm: 19:40
8/LOS INCREIBLES 2
Dg: 12:30

SALA AUDITORI

CHRISTOPHER ROBIN
Dv: 16:30/18:30
Ds: 16:30
Dg: 18:30
TODOS LO SABEN
Dv: 20:30
Ds: 18:30/21:00
Dg: 16:00/20:30

SALA PETITA

LA SOMBRA DE LA LEY
Dv: 16:30/18:45/21:00
Ds: 16:30/18:45/21:00
Dg: 16:30/18:45/21:00

LES DISTÀNCIES  
Dv i Dg: 18:00 
PROMESA AL AMANCECER  
Dv i Dg: 19:45

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

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

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

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · IGUALADA NOTÍCIES

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

14H00 · IGUALADA CAPITAL (repetició)

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

20H00 · IGUALADA NOTÍCIES

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

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

00H00 · MÚSICA DE NIT

08H00 · IGUALADA CAPITAL

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

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · MILLENNIALS

15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

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

22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)

01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

21H00 · VA DE SWING (diumenge)



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Desviació cap a un altre bar, reorientació de la música, a cop d’embra-
gatge (tres mots) / 2. Engegaré a pastar, però la iaia no. Personal, com un joc de calçotets / 3. 
Escàs ús de raó. Lligams entre navegants. D’esquena va bé / 4. Se’n surt, quan cal escurçar la 
reixa. Per darrere no fa gens de mal / 5. Tranquil·litzi amb un joc complet de claus. Encarca-
rat a la fi del concert / 6. Extrems del Nàstic. Entre l’atenció i la tinència, la incubació / 7. Ca-
olinita i poca cosa més, però poca cosa menys. Absorbit per l’altra banda / 8. Poà del fons del 
barret. A les Illes amb un poc d’oli en fan sopa / 9. Em carrega la culpa. Que incomprensible, 
de vegades, el teatre! Poc de poc / 10. Tarannà tendent a la indolència. Sembla feta d’orina, 
aquesta pluja / 11. Partida de naixement. Aspires follament gasos envasats. Metall febril / 12. 
De propina, empastifos. Anàrquic paradís en mans de l’Ulisses i companyia / 13. Seguissis el 
camí de Judes. Indica la proximitat del restaurant de pagès.

VERTICALS: 1. Com que va coix, està que si arranca si no arranca… Solem demanar-ne 
un quan ens esperen / 2. Va fent el pi. Despullen el llobarro. Emboliquen el nèctar / 3. Més 
blanc que un parell de nuvis. Aquesta també la despullen, per trastocada que estigui / 4. Son 
germà navegant entre oceans, i esbandint-se sota l’aixeta ella. Com que és d’osteïna, al cossi 
/ 5. A l’interior d’un Smirnoff. Copiar de final a principi. Mor en estranyes circumstàncies / 
6. Té més de secret, però sovint s’anticipa a la llei. Tan abundant que, segons com, sobreu / 
7. Final de trajecte. Són a la roba com a la pala els paletes. Un nazi sortint de l’armari / 8. És 
com la vaselina del sistema nerviós. Dels àcids d’orinal / 9. No sona bé, quan curso les nanses. 
Fa una certa claror, però poca cosa / 10. Parets del restaurant. Un homicidi així causa una 
infinitat d’orfes. El sis-cents del Cèsar / 11. Empolaina de peus a cap. Mossa, ja es veu que ets 
de Sant Sadurní / 12. En un espai com aquest s’hi podria fer una timba. Remullaran, ara de 
cap a peus.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú cap de setmana i festius) 
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

a grups (mínim 15 persones) 

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

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

Ingredients 
(per a 10 unitats)

·Pasta fullada 1
·Figues (depenent de la mida 
que tinguin) 6
·Formatge de cabra en rotlle a 
medallons 5
·Formatge gruyère o d’un altre 
tipus per gratinar
·Mostassa de Dijon
·Pebre negre mòlt
·Farigola fresc o sec
·Oli d’oliva verge extra 
per greixar

Elaboració
Preescalfar el forn a 200ºC. 
Treure la pasta de full i 
deixar que es temperi una 
mica - si és congelada caldrà 
deixar-la fora durant més 
temps, al voltant d’una hora 
-. Greixar amb oli o mantega 
unes 10 cassoletes de la mida 
d’un mos.

Estirar la pasta de full i tallar 
porcions una mica més grans 
que els motlles i folrar indi-
vidualment, pressionant bé i 
retirar l’excés de massa. Pun-
xar amb una forquilla el fons 
i afegir una capa lleugera de 

Mini tartaletes de 
pasta de full amb fi-
gues i dos formatges

mostassa. Partir cada rodan-
xa de rotlle de cabra per la 
meitat i disposar en el fons 
de cada cassoleta.

Tallar a làmines no gaire 
fines les figues, pelant-prè-
viament o rentant bé abans. 
Distribuir les figues sobre 
el formatge de cabra, afegir 
pebre negre i farigola al gust 
i cobrir amb formatge per 
fondre ratllat o picat. Coure 
al forn durant uns 20 mi-
nuts, baixant la temperatura 
a 180º C passats 10 minuts i 
vigilant que el formatge no 
es torri massa per dalt.

Podem servir les mini tar-
taletes de pasta de full amb 
figues i dos formatges aca-
bades de sortir del forn, en 
calent, però també estan 
molt riques si s’han refredat 
a temperatura ambient. Una 
altra opció és enfornar-sense 
el formatge final per tenir-les 
llistes amb antelació i afegir 
el gratinat de l’últim pas just 
abans de servir, usant el forn, 
el microones o un bufador. 
Delicioses amb una copa de 
vi negre o per començar el 
pica-pica de qualsevol menú.



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/10/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades 
queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Octubre
12: Mare de Déu del Pilar; Serafí de Monte Granario,

13: Eduard; Celedònia.. 
14: Calixt I, papa; Just; Fortunata.

15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla .  
16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque; Gal; Galderic.

17: Ntra. Sra. de la Bonanov; Rodolf; Exupèria 
18: Lluc; Just; Trifònia

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Gregorio Muñoz Pardo
En record de

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

A.C.S.

Els teus estimats:  esposa, Pilar Bonilla Saiz; fills, Gregori(†), Gràcia i Robert, Anna 
i Àlex; nets, Àgata, Armand, Víctor i Marta;   i  família tota volem agrair les mostres 
de condol rebudes. L'acte de comiat tingué lloc el passat dijous dia 4 d'octubre a la 

parròquia de la Sagrada Família.

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

Dissabte passat morí, a Barce-
lona, l’extraordinària soprano 
Montserrat Caballé, que tenia 
85 anys. La famosa cantant 
actuà, desinteressadament, a 
Igualada, en un concert, que 
donà a l’antic cinema Kursal, 
el 2 de juny de 1984, a favor de 
l’Associació de Pares de nens i 
Adolescents Subdotats (API-
NAS), que oferí un  considera-
ble  benefici a dita associació.
Recordem que l’exímia artista 
nasqué, el 12 d’abril de 1933, 
a la casa número 20, del carrer 
Igualada, de Gràcia (BCN).
L’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació d’Igualadins Fo-
rans, feren col·locar una làpi-
da recordatòria, a la façana de 
dit habitatge, el 21 de maig del 
2000.
A l’acte hi assistiren: Ferran 
Mascarell, regidor de Barce-
lona, pel Districte de Gràcia, 
l’alcalde d’Igualada, Jordi Ay-
mamí; Milos Gras, Presiden-

ta dels Forans, així com Josep 
Mussons encapçalant altres so-
cis, premsa igualadina i veïnat.
Prèviament, a la plaça de Rius 
i Taulet, seu del Districte gra-
cienc, hi actuà l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina i l’Esbart 
de l’Orfeó de Gracia. La igua-
ladina d’honor, contemplà l’ac-
tuació des del balcó. Allí rebé 
el “Hércules” de l’entitat dels 
forans i un ram de flors.
Després, davant de la seva casa 
nadiua, presencià el descobri-
ment de la làpida i s’emocionà, 
recordant que en aquella casa 
anava a visitar a la seva àvia i 
compartí converses amb al-
guns dels seus exveïns, que la 
saludaven, amb simpatia.
Els actes foren presentats pel 
locutor igualadí, Joan Armen-
gol
Reposi en pau, la que fou una 
de les veus més importants del 
segle XX

Josep Elias Farré

Recordant la Montserrat 
Caballé

Primera missa d’un 
nou sacerdot 

El missioner josefí Leopoldo 
Baez Ornelas va rebre fa uns 
dies l’ordenació sacerdotal 
a Mèxic. Com a membre de 
l’ordre fundada per l’igualadí 
P. Josep Maria Vilaseca, està 
destinat des de fa temps a la 
comarca de l’Anoia. El pro-
per dissabte, dia 13 d’octu-
bre, a les 12 del migdia oferi-
rà l’anomenada ‘Missa Nova’ 
a la quasi-parròquia de Ntra. 
Sra. de Fàtima d’Igualada.

Festa de Santa Teresa 
de Jesús

El proper, dilluns dia 15 
d’octubre, el Monestir de 
Carmelites d’Igualada-Jorba 
celebrarà la festivitat de San-
ta Teresa de Jesús amb els se-
güents actes: a les 8 del matí, 
Missa presidida pel Sr. Bisbe 
de Vic, Mons. Romà Casa-
nova i Casanova. A 2/4 de 7 
de la tarda, Vespres. A les 7 
de la tarda, Missa presidida 
pels Josefins.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Durant la Missa cele-
brada aquest dilluns 
8 d’octubre a la Casa 

Santa Marta, el papa Francesc 
es va servir de la paràbola del 
Bon Samarità per convidar a 
ser “cristians sense por a ta-
car-se les mans i la roba quan 
s’acosten al proïsme”.
El Pontífex va posar en relleu 
com únicament el samarità, 
considerat un pecador, es va 
aturar a socórrer l’home agre-
dit i abandonat malferit en 
el camí i al qual van ignorar 
homes considerats virtuosos, 
com un sacerdot i un levita.
El samarità “no va mirar el re-
llotge, no va pensar en la sang 
del ferit. Es va apropar a ell, es 
va baixar de la seva cavalcadu-
ra i li va guarir les ferides amb 
oli i vi. Es va tacar les mans, es 
va tacar la roba de sang. Des-
prés el va carregar en la seva 
cavalcadura i el va portar a un 
alberg “.
“I no només no el va deixar a 
l’alberg dient: ‘Aquí el deixo, 
truqueu al metge que jo ja he 
complert i me’n vaig’. No. Es va 
preocupar per ell. No era un 
funcionari, era un home amb 
el cor obert”.

Així, el Sant Pare va exhortar 
a obrir de veritat el cor a les 
sorpreses de Déu: “Ets cristià?”. 
“Estàs obert a les sorpreses de 
Déu? O ets un cristià funcio-
nari, tancat? “. A aquestes pre-
guntes, va assenyalar Francesc, 
es pot contestar amb condes-
cendència pròpia del “cristià 
funcionari”: “Sí, sóc cristià. 
Vaig els diumenges a Missa, 
tracto de fer el bé. Combrego, 
em confesso un cop l’any ... “.
No obstant això, així és com 
actuen els “cristians funciona-
ris”, va advertir el Papa, “aquells 
que no estan oberts a les sor-
preses de Déu, aquells que sa-
ben molt de Déu, però no sur-
ten a trobar-se amb Ell. Aquells 
que mai han experimentat l’es-
tupor davant el testimoniatge, 
són capaços de donar testimo-
ni”, ha advertit.
Per això, va exhortar els laics i 
els pastors a preguntar-se si te-
nen el cor obert a les sorpreses 
de Déu, “a allò que Déu et dóna 
cada dia”.
“Cada un de nosaltres és l’ho-
me ferit i abandonat, i el Sama-
rità és Jesús, que ens ha guarit 
les ferides, que s’ha acostat a 
nosaltres i ens ha curat. Ell ha 
pagat per nosaltres “, ha con-
clòs.

El Papa convida a ser 
cristians sense por a 
tacar-se les mans per 
ajudar els altres

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

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

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

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

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

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  12:   SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE 13: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 14: 

BAUSILI  Born, 23 (9-22h)
LA CREU P. de la Creu, 7

(22-9h)

DILLUNS 15:  CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 16: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 17: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIJOUS 18: PAGÈS
Pau Muntadas, 58



                 de JORDI BATET, RAFA SAIZ I ÒSCAR LUNA /  membres de 
la junta de l’Associació Esports de Muntanya de Capellades

Dijous, 11 d’octubre de 2018

“A Capellades hi ha molta 
gent que surt a caminar o 
córrer per la muntanya”

L’Associació Esports de Muntanya de Capellades –coneguda com 
AEMdeKP- és una entitat que a més de potenciar els esports de muntanya, 
organitza una cursa i una caminada popular anomenada Neandertal 
que, entre altres beneficis, recupera antics camins de l’entorn capelladí. 

D’on sorgeix la idea de fer la Cursa  Neandertal?

En la cursa hi ha el naixement de l’AEMdeKP. Va ser 
com una idea nascuda en un laboratori. Un va tenir la 

idea i altres la varen anar executant. Es comença pensant en la 
cursa i en anar buscant persones vinculades als diversos àmbits 
de l’esport de muntanya, vàrem fundar l’associació. Va ser con-
cretament al Dalt & Baix, el 10 de maig del 2010, a dos quarts de 
deu del vespre que es va fundar el grup, primer amb l’objectiu de 
fer la cursa però es van anar afegint altres activitats, sempre en el 
marc dels esports de muntanya.

Neandertal té dues proves, la cursa de muntanya i la camina-
da popular. Per què la caminada és dos quilòmetres més curta 
que la cursa? 

Són recorreguts diferents. La caminada és més suau i més curta 
perquè és de caràcter popular volem que tothom acabi en menys 
de quatre hores. Un any vàrem pujar el nivell de la caminada 
i la gent es va queixar. En canvi la cursa de muntanya l’anem 
endurint cada any. A les nou del matí sortiran els participants 
a la cursa i uns minuts després sortiran els caminadors, que fan 
un altre recorregut. Uns giraran a la dreta i els altres a l’esquerra.

Quants participants tindrà la prova?

Cinc-cents. Sempre tanquem quan hi ha uns dos-cents cinquan-
ta inscrits en cada prova. Cada any acaba havent-hi llista d’espe-
ra, però nosaltres ho limitem a cinc-cents en total. És un nombre 
prou alt i al mateix temps ajustat a la nostra capacitat organitza-
tiva i de respecte al medi ambient.

És una competició?

Per als corredors sí, però per als caminadors, no. Fer una cami-
nada competitiva porta problemes, perquè al final tots acaben 
corrent. A la caminada donem la classificació, però únicament 
és a nivell informatiu.

L’AEMdeKP recupera molts camins tot preparant la prova. 
Qui se n’ocupa?

Aquest any ho ha fet en Gabriel Ordoñez, àlies Conan. Ha fet 
una recerca, ha parlat amb gent de la Pobla i de la Torre.... s’han 
netejat trams i s’està dissenyant un traçat atractiu i exigent. Cada 
any es fa un recorregut diferent, buscant llocs especials. Ens por-
ta més feina però és més agradable per als que hi participen. Un 
o dos dies abans de la cursa es marquen els camins i tan bon 
punt ha passat el darrer participant hi ha un grup de voluntaris 
que retira les marques i ho neteja tot.

Els camins recuperats s’han consolidat?

N’hi ha molts que sí. A partir de la cursa molta gent els utilitza 
habitualment i són trams molt concorreguts. N’hi ha que han 
tingut molt èxit. Cal tenir en compte que a Capellades hi ha mol-
ta gent que surt a caminar o a córrer a la muntanya. 

El vídeo promocional està molt bé.

La protagonista és una senyora de Capellades i val a dir que no es 
va haver de repetir cap toma. Tot va sortir a la primera. 

Quina entitat és la beneficiària aquest any i qui és el padrí? 

Cada any elegim una entitat i un padrí. Aquest any el padrí és 
la Carme Ruscalleda i l’any passat ho va ser l’Eudald Carbonell. 
Els padrins en fan difusió i les entitats reben un reconeixement 

i uns diners, gràcies a la col·laboració del comerç de Capellades 
que ens dona un suport imprescindible. Aquest any l’entitat be-
neficiària és “Amics de la Gent Gran”.

Teniu ajut públic?.

En alguna ocasió. L’Ajuntament ens ofereix tot el suport necessa-
ri i col·labora en la logística i gestió de permisos. 

Quines altres activitats fa el club?

Fem activitats fixes de recorreguts per la muntanya, fem sortides 
de club a proves que es fan fora de la comarca, i tenim també la 
cursa BTT, fem les activitats  Kp’ls 100 cims, Caminant per la 
comarca, organitzem la Cursa del Gall d’Indi.... fèiem la travessa 
de la Bassa que malauradament fa dos anys que no es pot fer.

Tots els socis sou de Capellades?

Majoritàriament sí, però també en tenim d’altres llocs gràcies a 
que som un club que té la quota molt barata. Des de la funda-
ció que no hem apujat el preu: dotze euros l’any.... i en entrar 
regalem la samarreta oficial del club. Amb la quota tothom està 
assegurat en totes les sortides de  l’any. Som un club molt sanejat 
i això ens dona molta tranquil·litat.

Quin és el premi dels corredors?

El garrot neandertal, però no el guanya en propietat fins que hagi 
guanyat la cursa tres vegades. Ja n’hem lliurat un i ara hi ha un 
corredor que té dues victòries. El garrot, l’eina dels neandertals, 
és un símbol que ens fa un artesà capelladí.

Jaume Singla, @jaumesingla

 

 

 247 Km
Audi A3 Sedan 1.4 TFSI CoD ulta design edition S Tronic 

110 kW (150 CV) Gasolina  Oferta: 27.900 €
Audi A4 1.4 TFSI S Line Edition 110 kW (150 CV) Gasolina

Oferta: 32.900€

      38.157 Km
Audi A5 Sportback 2.0 TDI Sport S Tronic 140 kW (190 CV) Diesel

Oferta: 39.500€

Audi Q5 2.0 TDI Black Line Quattro S Tronic 
140 kW (190 CV) Diesel 

Oferta: 51.800€

Audi Q3 2.0 TDI Ambiente 103 kW (140 CV) Diesel 
Oferta: 19.500€

Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) Benzina Vermell 
Oferta: 17.800€

 125.128 Km995 Km  4.517km

  10.381 Km

Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) Benzina Vermell matriculat l'06/2017

Aquesta setmana la plana major política catalana va anar al Liceu per inaugurar oficialment la temporada. Feien ‘I puritani’, la darrera 
obra de Vincenzo Bellini, una història d’amor en un context de guerres entre protestants i catòlics. Eren temps de Cromwell, aquell que va 
fer una República en una Anglaterra monàrquica, però que la producció de Annilese Miskimmon - de Belfast - situa a la Irlanda del Nord 
en el segle XX.  I entre l’elenc d’autoritats, que segurament imaginaven un nou camí entre notes i cantades, hi havia el President de la 
Diputació. Clar que de Castells els millors d’aquesta setmana han estat els que es van fer a la plaça de Tarragona, on hi tornava a ser pre-
sent, junt amb la consellera Chacón. Els Moixigangers van fer tot un recital. Tant és així que el cap de colla, Jordi Moreno, quasi li cauen 
les llàgrimes en ser entrevistat per la televisió en completar el tres de nou, que havien assolit per primera vegada. I a més, van guanyar el 
concurs del dissabte fent també un cinc de vuit i una torra de vuit amb folre. Un gran assoliment fet amb veterans i gent nova... 


