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Augmenta la desigualtat entre
Igualada i la Conca d’Òdena
Espectacular increment de la renda
dels igualadins en només un any,
segons les declaracions de l’IRPF

En canvi, Montbui i Vilanova
s’estanquen entre les ciutats més
“pobres” de Catalunya
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La Conca d’Òdena. Les últimes dades de l’IRPF evidencien clares diferències entre els municipis.

30 anys de Paper de
Música a Capellades
La cantant Big Mama Montse, acompanyada al piano
per Ignasi Terraza, dos dels
grans noms del jazz al nostre
país, seran els protagonistes
del concert commemoratiu
del 30è aniversari del Paper
de Música de Capellades,
que se celebrarà aquest dis-

sabte 20 d’octubre.
Interpretaran
peces
de
Louis Armstrong, Carmichael, Billie Holiday, George
Gerswin, entre altres. Paper
de Música ha estat en les
darreres tres dècades un referent en el panorama musical anoienc.
Pàgina 47
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L’EDITORIAL

Desigualtats inadmissibles

L

a crisi econòmica va comportar una reducció dels ingressos de les famílies i un augment de la desigualtat que a poc a poc s’està
revertint. Segons les dades de l’Enquesta de
Condicions de Vida del 2016 (referida a l’any anterior, és a dir el 2015) els ingressos mitjans nets per
persona durant el 2015, van créixer un 3,1% i els ingressos mitjans nets anuals de les llars un 2,2%.
És el tercer any consecutiu que augmenten els ingressos i els bons resultats econòmics durant el
2016 auguraven un nou
increment.
Efectivament,
aquesta
setmana l’Agència Tributària ha publicat els
darrers resultats respecte
les rendes mitjanes obtingudes de l’anàlisi de les declaracions d’IRPF i la
tendència es confirma. Igualada ha experimentat un
augment espectacular i se situa per damunt de les
ciutats mitjanes properes que té com a referència, i
que sempre obtenien dades més optimistes. En canvi, continuen aflorant, desgraciadament, xifres que
evidencien una manifesta desigualtat entre munici-

pis a la mateixa Anoia, i per més proximitat encara,
a la mateixa Conca d’Òdena. Igualada es fa “rica”,
i Montbui i Vilanova són a la cua de la província
de Barcelona, esdevenint els dos municipis, gairebé, més “pobres” de la demarcació i, òbviament, de
l’Anoia. Una desigualtat inadmissible en l’anomenada Societat del Benestar i en ple segle XXI.
Difícilment es podrà
presumir de recuperació en aquest territori si no hi som tots.
És quan es manifesten
dades com aquestes
que cal una reacció
clara i contundent,
més enllà dels estereotips fàcils i de les
sigles polítiques, per a
que el camí sigui compartit,
exactament
igual que avui plegats compartim, de forma quotidiana, la realitat de la Conca d’Òdena.
Si Igualada guanya, i els del costat perden, és que no
estem fent les coses bé. Pensem i actuem. Si no, en
veritat el riu Anoia continuarà essent molt més que
una barrera geogràfica. Com fa 50 anys. I això avui
no ens ho podem permetre.

Difícilment es podrà presumir
de recuperació en aquest
territori si no hi som tots.
És ara que cal una reacció
clara i contundent.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Josep Borrell, ministre d’Assumptes
Exteriors, va dir que no convidava a
Quim Torra, president de la Generalitat, al Fòrum Regional de la UpM.
“per no donar-li l’escenari perquè
continués vilipendiant el bon nom
d’Espanya” i ho va justificar dient
“ha fet xantatge al President del govern, i s’ha convertit en el capitost
dels agitadors del carrer. Si de tot,
això, no pot esperar que se’l convidi a un acte protocol·lari on la seva
presència no és imprescindible.”
Xavier García-Albiol, fins fa poc
president del PPC, ha dit “si el govern de l’estat no fa res en 15 -20
anys Catalunya serà independent.”
Carles Puigdemont, expresident

de la Generalitat, va dir després de
que el sobiranisme perdés la majoria parlamentària “Llarena porta
molts mesos intentant interferir en
la vida normal del Parlament. Li
hem dit que no i l’hi direm tantes
vegades com calgui” i ha admès
que “treballar en aquestes condicions no és senzill, ni per al Govern
ni per al Parlament, perquè tenen
una interferència inacceptable en
un estat de dret” i va continuar “És
extraordinàriament anormal que
en una democràcia hàgim d’estar a
les ordres d’un jutge que ha comès
clars abusos”.
Roger Torrent, president del Parlament ha dit “Vull pensar que ningú
anteposaria una relació personal o
qualsevol intent partidista per sobre del llarg recorregut que ha de
tenir el nostre moviment polític” i
va fer diverses crides a “no mirar-se
de reüll”. Per acabar dient “El que
segur que no pot ser és que ens intentem apunyalar els uns als altres.”
Pedro Sánchez, president del govern de l’estat va dir “El que és important és que tot allò que tingui a
veure amb la unilateralitat i la de-

sobediència quedi en el passat.”
Josep Rull, diputat al Parlament de
Catalunya, empresonat a Lledoners,
va declarar davant el jutge “Un dels
motius pels que continuaré sent independentista fins aconseguir l’objectiu, senyoria, és perquè no vull
que els meus fills visquin en un estat on, per defensar pacíficament i
lliurement les pròpies idees, puguin
anar a la presó.”
Felip VI, rei d’Espanya, ha hagut de
veure com el Parlament de Catalunya votava una resolució que “rebutja i condemna el posicionament
del Rei Felip VI i la seva intervenció
en el conflicte català”, aposta “per
l’abolició d’una institució caduca i
antidemocràtica com la monarquia”
i que “es referma el compromís amb
els valors republicans.”
Josep Borrell, ministre d’Exteriors,
viu uns dies molt intensos, primer
amb la crisi diplomàtica amb Bèlgica
després de la retirada d’estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc
i després per precipitar el cessament
del cònsol de Grècia a Barcelona per
anar a la Diada.
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

De Baviera al
Brasil
El món polític no és immutable, i allò
que sembla que no passarà mai pot acabar passant. A Barcelona, per exemple,
semblava que el socialisme governaria
la ciutat per sempre més, però després
de trenta-dos anys (1979-2011) va haver de deixar pas als convergents. A Catalunya, per posar un altre exemple ben
nostrat, semblava que Pujol no plegaria
mai, però després de vint-i-tres anys
(1980-2003) va haver de cedir el poder
als socialistes. L’elector decideix els canvis, i de tant en tant canvia de preferència i envia a casa seva el governant que
considera que no ho ha fet prou bé.
A primera vista l’Estat Lliure de Baviera
i la República Federal del Brasil tenen
molt poc en comú, però alguns esdeveniments recents, polítics i electorals,
ens aporten determinades similituds
sobre alguns canvis importants en el
comportament de l’electorat. Així, els
seus mapes polítics podrien canviar radicalment molt aviat. He triat aquests
dos països perquè els conec de primera mà, hi he estat diverses vegades i
he mantingut molts tractes comercials
tant amb bavaresos com amb brasilers.
Després de dècades de govern monocolor, el partit hegemònic de Baviera,
Unió Social Cristiana (CSU), un partit
que ha guanyat totes les eleccions des
de la Segona Guerra Mundial, diumenge passat les va tornar a guanyar, però
perdent la majoria absoluta. Així que
per poder continuar governant ara haurà de pactar amb un altre partit. Ningú
dubtava que la CSU tornarà a guanyar
les eleccions, però amb la pèrdua de la
majoria absoluta els marges per governar es fan més estrets. I no s’ha d’excloure que, més endavant, allò que ara
sembla impossible, que la CSU passi a
l’oposició, pugui acabar passant.
Al Brasil, quatre dècades després de la
dictadura militar, d’aquí a vuit dies pot
accedir a la presidència del país un militar defensor d’aquella dictadura, Bolsonaro, que s’ha declarat antidemòcrata
i contrari als drets de les dones i dels
homosexuals, i totes les maldats que hi
vulgueu afegir. Però tenint en compte que a la primera volta va obtenir el
46% dels vots, seria una sorpresa que
després de la segona volta no accedís a
la presidència. Mentre el Brasil estava
governat per l’esquerra del Partit dels
Treballadors (PT), amb els presidents
Lula da Silva i Rousseff, i el poble semblava satisfet. Però els brasilers van descobrir després que la corrupció no era
un monopoli de la dreta sinó una xacra
políticament tan transversal que afectava també el PT. Bolsonaro també és la
conseqüència del vot de càstig al PT.
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Carta d’Oriol Junqueras
a la ciutat d’Igualada

ORIOL JUNQUERAS,

La tribuna

President d’ERC

B

envolguts amics
d’Igualada,

i

amigues

És un orgull saber que hi sou,
que no defalliu, que seguiu endavant,
amb optimisme, lluitadors, treballant,
amb un somriure, generosos, cohesionats i amb tota la voluntat i determinació intactes. Sou un gran equip, solvent i
compromès, i teniu (tenim) un gran candidat, l’Enric Conill, a qui des de Lledoners expresso tot el meu suport.
Recordo que el novembre de 2012 vaig
ser a l’Escorxador d’Igualada i allí vaig
sentir l’escalf de la gent, en la primera
campanya electoral al Parlament que
vaig protagonitzar com a cap de llista. Recordo aquell dia com si fos avui.
Potser aquell va ser el primer míting de
campanya en que vaig tenir la sensació
que faríem un gran resultat.
Aquell dia us vaig dir que tenim l’oportunitat de guanyar, que volem desterrar
la derrota dels ulls dels nostres i que
volem dibuixar el somriure de la victòria, tota vegada que ja vaig afirmar que
ERC era i és l’orgull i l’esperança de la
nostra pàtria. Som en el camí i sabem
que aquest camí no és fàcil, que és ple
de paranys, que ens faran patir i que ens
volen fer pagar un preu molt alt en forma d’escarment. Les peticions de la Fiscalia evidencien els pals de cec de l’estat.
Aquest moment històric demana el nostre compromís, la nostra cohesió com a

Som en el camí i sabem que aquest
camí no es fàcil, que és ple de paranys, que ens faran patir i que ens
volen fer pagar un preu molt alt en
forma d’escarment
grup humà, intel.ligència política i eficàcia per damunt de la cridòria.
Esquerra Republicana de Catalunya, ara
com en el passat, està pagant el preu més
alt pel seu compromís amb la justícia, la
llibertat i l’1 d’Octubre. Els seus homes
i dones, un cop més, han estat davant
de tot, tirant del carro quan feia pujada. Aquesta llarga història de defensa del
país i de construcció d’una majoria republicana ha servit per sumar molts partidaris a la causa de la justícia i la llibertat. Tal com us deia aquell dia, amb les
mateixes paraules que avui són clarificadores i més reveladores que mai: Si es
tracta d’ampliar les bases de l’independentisme, qui millor que nosaltres, que
fa més temps que ningú que estem a les
trinxeres de l’àrea metropolitana, l’Anoia
i el Bages i convencent gent que no està
convençuda? Us ho vaig dir aquell dia i
avui ho torno a reblar.
Volem una victòria de país, inapel.lable,
volem una majoria imbatible que faci imparable el nostre ideal Republicà i aquesta majoria comença per Igualada, per tots i cadascun

dels nostres pobles i ciutats.
Molts ànims a totes i tots.
Persevereu perquè jo ho faré.
Estigueu orgullosos de tot el que hem fet
i prepareu-vos per tot el que vindrà.
Una immensa abraçada a totes i tots,
guanyarem!

(Aquesta carta escrita des de la presó de Lledoners serà llegida a l’acte de presentació de la candidatura d’ERC a Igualada a l’Ateneu Igualadí)

#L’enquesta de la setmana
Creus que l’octubre és un bon mes per fer obres
als carrers i tallar-los al trànsit?

Sí 35,6%

No 64,4%

Cada setmana tenim una enquesta a:

-

participa-hi!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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XAVIER FIGUERES CASANOVAS
exregidor d’Esports d’Igualada

Igualada, Ciutat Europea de l’Esport

E

n unes setmanes podrem conèixer la
decisió del comitè avaluador de les candidatures a Ciutat Europea de l’Esport
2019, i per tant, sabrem si finalment
Igualada acaba rebent aquesta distinció.
Durant aquest darrer any moltes persones s’han
dirigit a mi requerint la meva opinió sobre això,
i a tothom qui m’ha preguntat l’he procurat respondre, com sempre, amb tota la sinceritat que
per bé o per mal sovint em caracteritza.
Comparteixo i recolzo el repte, per les responsabilitats públiques que vaig tenir al capdavant
de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament fa un
temps, i perquè sempre recolzaré qualsevol iniciativa bona per Igualada, més enllà de qui la
proposa o lidera, i de com es gestiona, sovint hi
ha assumptes que mereixen un posicionament
comú, tot i les diferències polítiques i personals
existents.
Certament, en aquest cas, com en d’altres, l’èxit
comunicatiu del govern municipal és francament
evident i perceptible, fruit de la voluntat d’aquest
i alhora de la destinació de no pocs recursos a la
qüestió.
Com parlem d’esport, podem afirmar, metafòricament, que la comunicació i la informació són
sovint, i en aquest cas també, competicions diferents.
Per la grandiloqüència que utilitza l’alcalde Castells quan parla del tema, per la recollida de signatures, pel material promocional o per tota la
senyalització del repte; a l’accés de diferents instal·lacions esportives municipals, val a dir que no
en totes, la publicitat a les graderies de les pistes
o als camps, i també en algun accés de la ciutat,
pot semblar que la projecció de l’assumpte és tan
gran com esdevenir subseu olímpica, però no és
així. I no és així, perquè ben a prop, Sant Cugat
del Vallès enguany i Mollet del Vallès abans, han
estat Ciutats Europees de l’Esport, i segurament
van rebre la designació de l’entitat ACES Europe
amb molt orgull, però la seva projecció no va arribar fins aquí.
I és que la designació de Ciutat Europea de l’Esport és i serà bona sobretot en clau local, pel que
representarà de reconeixement a la política es-

portiva de la ciutat, del passat, del present i especialment del futur, i pel compromís institucional
que comporta.
Certament però, més enllà del que decideixi el
comitè avaluador d’ACES Europe, tot i el desconeixement de la realitat que tinc de Soria, Águilas
i Gandia, i la visió superficial i des de la distància
que tinc de Reus, les altres ciutats que competeixen amb Igualada, dedicant esforços a fer aquest
camí, més enllà del resultat, l’esport igualadí ja
ha guanyat, perquè sovint, en el món de l’esport,
l’èxit a l’abast és la millora que representa el teu
treball i esforç anterior.
Tant si acabem sent, o no, Ciutat Europea de
l’Esport 2019, el que és evident encara és que tenim reptes col·lectius pendents, i per això, hem
d’aprofitar i utilitzar la candidatura com una eina

A Igualada es garanteix l’accés universal a la
pràctica de l’esport, amb indiferència de quina
sigui la capacitat econòmica de cadascú?
Com podem incrementar la pràctica de l’esport
a l’escola, i especialment a l’etapa de secundària?
Fan falta més instal·lacions esportives?
Quines i com podem gestionar-se?
Es poden aprofitar més les pistes de les escoles
de la ciutat per promoure activitat esportiva als
barris?
Els esdeveniments esportius i les activitats que
aquí es desenvolupen generen benefici i retorn
als sectors econòmics de la ciutat?
Més enllà de respostes i de responsabilitats, és el
diàleg i els consensos que aquest pugui generar,
el que permetrà créixer i fer avançar a l’esport
igualadí.

per afrontar-los i assolir-los.
Per exemple, estaria bé que durant l’any 2019, se
celebrés el 1r congrés de l’esport igualadí, amb la
participació de tots els agents claus en la promoció de l’activitat física i de l’esport; representants
públics, professionals de la salut, escoles, clubs,
gestors, empreses, treballadors/es socials...
Per què, quin ha de ser el volum i el nivell competitiu dels clubs locals?

Estic convençut que si col·lectivament compartim prioritats i definim objectius en comú, serem
capaços de fer realitat allò que imaginem, perquè
a Igualada tenim molta, diria que plena consciència de la importància que representa l’esport
pel creixement personal i col·lectiu.
Podem entendre doncs la candidatura a Ciutat
Europea de l’Esport 2019 com el mitjà per fer realitat els objectius que tots desitgem.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

UN ANY D’EMPRESONAMENT DE JORDI SÁNCHEZ I JORDI
CUIXART
La ciutat, com moltes d’altres del país es va manifestar, dimarts, per
recordar l’any d’empresonament injust dels dos líders socials.

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

L’estanquera

A

ixò que alguns coneixen com a guerra de
les banderes, on en
la seva terminologia
habitual en castellà: la guerra de
las bandera, va tenir a Vilanova
del Camí un lamentable episodi,
que potser no arriba a “guerra” però que ha aixecat no poques discussions. Algunes als bars i altres –més discretes- en les direccions locals dels
partits i, quan parlem de Vilanova del Camí de
partits locals n’hi ha una bona colla.
Sense que hi hagi –o almenys jo no el conec- cap
acord de ple municipal, el dia 12 d’octubre, que
per a alguns és la Fiesta de la Raza, per a altres es
la Fiesta de la Hispanidad i per a no pocs pobles
americans és el record d’un genocidi espantós,
va aparèixer penjada de la façana de l’ajuntament
una enorme bandera espanyola. Al vespre, a més,
es varen engegar una sèrie de petards, el significat dels quals no acabo d’entendre, però que en tot
cas, no em fan cap mena de gràcia.
No sé quin és el cost de la monumental bandera,
ni dels sorollosos petards engegats en el seu honor, però m’agradaria saber qui ho ha pagat. Si ho
ha fet l’ajuntament penso que és un abús ja que
la bandera espanyola a Vilanova del Camí és un
signe que sempre hi és present a la façana.
Si per casualitat ho hagués fet per pròpia iniciativa un dels grups polítics de l’amalgama de partits
que dona suport a l’alcaldessa, ens trobaríem davant d’un cas d’ús indegut de l’edifici consistorial
que, no ho oblidem, és la casa de tots. Un abús que
de ser cert, hauria de ser molt ben explicat per la
màxima responsable de l’ajuntament vilanoví.

No sé quin és el cost de la
monumental bandera, ni dels
sorollosos petards engegats en el seu
honor, però m’agradaria saber
qui ho ha pagat
Personalment trobo lamentable la presència d’una
bandera espanyola d’aquestes dimensions a la façana d’un ajuntament català, però el cas s’empitjora si el comparem amb les amenaces i insults que
va rebre un capellà per la aparició d’una pancarta
amb la paraula DEMOCRÀCIA, al campanar de
la Parròquia de Vilanova. L’església és un edifici
d’ús públic, però no de titularitat pública i de cap
manera es pot considerar un edifici de tots, sinó
que és de l’àmbit religiós.
D’altra banda el mot DEMOCRÀCIA no es pot
considerar partidista, ja que la democràcia és la
base de tots els sistemes democràtics del món.
La bandera espanyola nos representa a todos! Diran alguns, però en el context actual i en determinades festivitats –com el 12 d’octubre- és clarament una bandera partidista.
Des de fa un any que la intolerància s’irrita quan
veu un llaç groc penjat en un balcó, en un fanal
o en un arbre, sense respectar que es tracta d’un
símbol internacional per a reclamar el retorn dels
presos. Avui, mal que els pesi a alguns, una bandera espanyola de grans dimensions, és un símbol excloent. Tan excloent com el discurs del Rei
aquell tres d’octubre de fa un any.
Per això algú hauria d’explicar perquè es va penjar
l’estanquera i qui la va pagar.
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JOSEP M. CARRERAS

Als nostres representants

B

envolguts polítics:
Què més hem de dir si ja
no tenim paraules? Què
més podem fer perquè
avanceu en el camí cap a la independència? Hem sortit al carrer,
hem assistit a reunions, a manifestacions, hem escrit articles, hem signat manifestos, hem llegit proclames, hem recollit diners,
hem empaperat el país amb llaços grocs, hem envoltat les presons, hem fet tots els papers de l’auca.
Ens hem deixat esprémer fins al límit en temps i
diners, i ho hem fet amb alegria, sense donar mai
res per perdut. Mai hem preguntat a qui votaven
els nostres veïns a les manifestacions perquè no
es tractava d’un afer de partit sinó del futur d’un
país. Ara, però, no sabem on som ni on ens voleu
portar.
No ens podeu decebre. No podeu tirar per la borda tant d’esforç, tanta il·lusió i, també cal dir-ho,
tant de sofriment. Entenc que les circumstàncies
són difícils, però la proclamació d’un nou estat en
forma de república no és un joc de criatures. Qui
passa al davant d’un moviment popular d’aquesta envergadura ha d’estar disposat a arribar fins al
final. Lamento profundament la situació dels polítics que són a la presó o a l’exili però si us pensàveu que l’estat us posaria les coses fàcils és que
éreu uns ingenus i no havíeu calibrat bé les conseqüències.
Ja sé que és fàcil criticar els altres assegut davant
d’un ordinador, però no es tracta d’això. Es tracta de veure com anar endavant, com passar de les
paraules als fets. No n’hi ha prou de proclamar
que no farem “ni un pas enrere”; per avançar s’ha
d’anar endavant, sobre tot quan sabeu que hi ha un
país que no ha fallat mai, que s’ha alçat com una
sola persona per defensar els seus drets. Per això,
i vistes les experiències viscudes, si encara creieu
que es pot arribar a un referèndum pactant amb
el govern espanyol, és que sou uns ingenus. L’estat espanyol mai acceptarà una negociació sobre
un dret d’autodeterminació que ell mateix nega.
És vergonyós que la ministra portaveu del govern

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

No ens podeu decebre. No podeu tirar
per la borda tant d’esforç, tanta il·lusió i, també cal dir-ho, tant de sofriment. Entenc que les circumstàncies
són difícils, però la proclamació d’un
nou estat en forma de república
no és un joc de criatures
del PSOE, tingui el mateix discurs del PP afirmant
que “moltes de les imatges del 1-O són falses”. O
no s’ha informat o peca de mala fe.
El govern de Madrid només cediria si fos pressionat per entitats externes, sigui la Unió Europea,
els Estats Units o la ONU. Però no sembla que
cap d’aquestes entitats estigui disposada a enfrontar-se amb l’estat espanyol per aquest motiu. L’1
d’Octubre de l’any passat va fer del cas català un
centre d’atenció de la política internacional. I va
ser el poble qui espontàniament va respondre a la
violència amb una aturada de país el dia 3. Però
tot plegat ha servit de ben poc. La por i les baralles
internes entre els partits independentistes fan que
aquella empatia s’estigui desfent com un terròs de
sucre.
Potser encara hi som a temps. “Cal ser valents altre
cop” i recórrer l’únic camí que ens queda després
que ens hagin barrat tots els passos. És ridícul que
el president Sánchez digui que amb els independentistes pot parlar de tot menys d’independència. Només ens deixen una sortida: desobeir. Un
jutge no pot estar per damunt de les institucions
de govern. Aquestes mateixes institucions –el Parlament- haurien de reprovar-lo ateses les proves
que ha donat de no ser imparcial. Els parlamentaris teniu prou força per no acatar ordres injustes.
Us vàrem elegir amb el lema “Fem república”. Mai
ningú ens farà canviar aquest objectiu, però si es
perd aquesta ocasió per culpa de les vostres baralles internes, els polítics no tindreu perdó de Déu;
ni nostre.
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Espectacular increment d’Igualada en només un any
del rànquing de ciutats més riques del país
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

I

gualada millora de forma
espectacular en el rànquing de renda mitjana,
a partir de les declaracions de
l’IRPF que controla l’Agència Tributària. Només en un
any, la capital de l’Anoia ha
pujat 82 llocs en el rànquing
espanyol, fins a situar-se com
la 198a ciutat espanyola amb
millors dades, i la 104a de Catalunya. Com l’any passat, el
Bruc és el municipi “més ric”
de la comarca, el 63è del país i
123è d’Espanya.
En la seva metodologia,
l’Agència Tributària recorda
que no es pot interpretar la
renda mitjana per declaració
ni com a renda individual ni
com a renda per llar o família,
ja que això dependrà de la modalitat de cada declaració (ja
que pot ser individual o conjunta). També pot donar-se el
cas que els increments molt
importants es deguin a transmissions de propietat de molt
valor econòmic, que corresponguin a un volum reduït de
persones, i que facin pujar la
xifra general.
Tot i així, cada any aquesta estadística és un excel·lent baròmetre per a saber la salut econòmica dels municipis a nivell
privat.
En el cas actual, les dades, do-

Igualada puja 82 llocs
a Espanya i se situa a
Catalunya per damunt
de totes les capitals
de la Catalunya
Central i el Penedès,
quelcom inèdit
nades a conèixer aquesta setmana per l’Agència Tributària,
i que corresponen a l’exercici
anterior, corroboren la tendència a l’alça d’Igualada,
que del 2013 al 2016 va pujar
només 8 llocs en el rànquing
estatal, i que, com hem assenyalat, n’ha pujat 82 de cop en
només un any. Tampoc, però,
cal fer-se massa il.lusions.
Igualada, amb 28.627 euros de
renda mitjana (el Bruc, primera de la comarca, en té 30.711)
està lluny de Matadepera -al
costat de Terrassa- el municipi més ric de Catalunya, amb
una renda de 54.113€.
En canvi, Igualada pot presumir de tenir les millors dades
de les ciutats mitjanes de la
Catalunya Central i el Penedès. Està per damunt de Vilanova i la Geltrú, Manresa,
Vic i Vilafranca del Penedès,
quelcom que, fins ara, no havia succeït mai.
9.000 euros de diferència
entre el Bruc i Montbui

Increment de la Renda d’IRPF a Igualada
any

2013
2016
2017

renda

25.892
26.652
28.627

posició a ESP

288
280
198

Vilanova i Montbui
continuen essent els
municipis “més pobres”
de la comarca, i també
són a la cua de la província de Barcelona,
amb diferències abismals respecte els més
ben posicionats
Les xifres són molt clarificadores quan es comparen, per
exemple, entre el cas d’El Bruc
i el municipi “més pobre” de
la comarca, Santa Margarida
de Montbui, amb 21.427€ de
renda mitjana, pràcticament
el mateix que Vilanova del
Camí (21.556). La diferència
és de 9.000 euros entre el primer i el darrer de la llista. A
més, Montbui i Vilanova són
el tercer i quart municipi de la
província de Barcelona amb
pitjors dades. Una història que
es repeteix des de fa anys.

Renda Mitjana a l’Anoia
Bruc, El
Igualada
Hostalets Pierola
St. Martí Tous
Vallbona
Masquefa
Capellades
Torre de Clar.
Pobla de Clar.
Odena
Piera
Calaf
Cabrera Anoia
Vilanova Camí
Sta. M. Montbui
Sitges
Barcelona
Sant Sadurní
Cubelles
Vilanova Geltrú
Vic
Manresa
Martorell
Vilafranca
Sta. Coloma Q.

Titulars Declarac.
1.066
935
20.446 18.308
1.450
1.278
624
578
670
592
4.540
3.862
2.703
2.425
1.815
1.588
1.142
1.012
1.776
1.595
7.563
6.437
1.880
1.569
646
539
5.928
5.136
4.401
3.770
13.976
906.459
7.134
7.733
34.744
23.922
38.876
14.258
21.735
1.612

Hab.
Rk. ESP Rk. CAT Renda
1.988
123
63
30.711
39.316
198
104 28.627
2.901
252
130
27.806
1.196
288
153
27.296
1.412
358
185
26.523
8.514
376
192
26.375
5.225
390
199
26.269
3.707
400
205
26.126
2.190
413
210
26.024
3.614
440
225
25.795
15.194
529
265
25.090
3.477
644
306
24.334
1.364
678
319
24.030
12.332
1.084
411
21.556
9.748
1.108
415
21.427

12.673
28.527
825.322 1.620.809
6.234
12.749
6.715
14.715
30.379
66.077
21.303
43.964
34.370
75.152
12.087
27.681
18.844
39.532
1.444
2.695

27
44
133
156
241
292
295
324
325
1.021

15
21
67
82
124
156
157
170
171
402

40.604
36.050
30.189
29.658
27.966
27.270
27.233
26.885
26.883
21.893

Font: Agència Tributària. Les dades corresponen a 2017.

Matadepera (Vallès), el més ric del país. Batea (Terra Alta), el més pobre
Els catalans tenen, de mitjana, una renda bruta de 29.541
euros anuals, que s’acaba
convertint en una renda disponible mitjana de 23.927
euros anuals. Barcelona és
la província més rica, amb
30.919 euros bruts i 24.906
disponibles; seguida de la
província de Girona, que té
una renda bruta mitjana de
26.228 i disponible de 21.592.
La tercera és Tarragona amb
25.429 bruts i 21.005 disponibles, i finalment Lleida, amb

una renda bruta mitjana de
24.110 i 20.052 de renda disponible.
Matadepera (Vallès Occidental) és el municipi amb la renda més alta de Catalunya i el
segon municipi amb la renda
més alta de tot l’Estat espanyol.
En l’àmbit català, Matadepera (Vallès Occidental), amb
54.113 euros, Sant Just Desvern (Baix Llobregat) i Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) són els tres municipis

de més de 1.000 habitants més
rics de Catalunya. En quart
lloc hi trobem Sant Vicenç
de Montalt (Maresme), seguit
de Cabrils (Maresme), Alella
(Maresme), Vallromanes (Vallès Oriental), Teià (Maresme) i Tiana (Maresme).
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) es troba en
desena posició, seguit de
Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme) i Cabrera de Mar
(Maresme). Així doncs, els
12 municipis amb més ren-

da de Catalunya es troben a
la província de Barcelona, la
més rica de mitjana, i la gran
majoria formen part de la comarca del Maresme.
Per altra banda, els municipis
amb menys renda bruta de
mitjana són, primerament,
Batea (Terra Alta) amb 15.339
euros, Aitona (Segrià) amb
17.372 euros, l’Horta de Sant
Joan (Terra Alta) amb 17.712
euros, el Perelló (Baix Ebre)
amb 17.843 euros, Torres de
Segre (Segrià) amb 17.991

euros, Corbera d’Ebre (Terra Alta) amb 18.114 euros i
Pinell de Brai (Terra Alta)
amb 18.154 euros.
Situació a Espanya
Pel que fa a les rendes a tot
Espanya el municipi més ric
de tots és Pozuelo de Alarcón
(Madrid), amb una mitjana de 72.993 euros de renda
bruta. Per contra, el municipi amb menys renda bruta de
mitjana és Zahínos (Badajoz),
amb 11.166 euros.
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Jordi Cuadras: “Igualada té moltes més possibilitats
de les que, avui, s’estan posant damunt la taula”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l periodista Jordi Cuadras va anunciar fa pocs
dies la seva voluntat de
ser el “proper alcalde d’Igualada”, tot reivindicant un front
comú progressista repetint una
fórmula similar a l’exitosa Entesa
per Igualada que va encapçalar
Jordi Aymamí. Cuadras explica
en aquesta entrevista el per què
del seu projecte.
Que recuperis la fórmula de
l’Entesa és per què creus que,
gairebé vint anys després, continua essent l’únic camí perquè
les esquerres governin Igualada?
No és que ho cregui jo, és que
la història ho demostra. Ja s’ha
demostrat en aquests 40 anys de
democràcia municipal que Igualada pot votar canvi, i ho va fer
durant tres mandats consecutius, del 1999 al 2011. I la manera de fer efectiu aquest canvi és
una entesa per la ciutat. Partint
d’aquests dos fets, que són empíricament comprovables, crec que
ara hi ha l’oportunitat de construir, aprenent d’aquell llegat, i
actualitzant-lo, un nou projecte
per transformar la ciutat.
Una idea treballada, o és un salt
al buit pensat en poc temps?
El cuc polític fa molts anys que el
tinc, i parteix d’una estima, una
inquietud i un inconformisme
per Igualada. També s’alimenta
d’un coneixement profund de la
ciutat. Quinze anys treballant als
mitjans de comunicació locals
m’han permès obrir moltes portes i també trobar respostes.
També quan miro enrere i veig el
què he fet per la meva ciutat, més
enllà de la feina, implicant-me
en diferents àmbits, veig que ho
he fet amb una sincera vocació
per Igualada, de servir enlloc
de servir-me’n. Per tant, aquest
procés el faig des d’un profund
coneixement de la ciutat, i de les
ganes que tinc d’oferir una alternativa amb la gent que m’acompanyi. Les darreres setmanes he
tingut un seguit de trobades amb
gent ubicada a l’espai del centre
esquerra i progressista, i he vist
que hi ha orelles disposades a
escoltar. És possible una actitud
optimista enlloc de pessimista,
de victòria enlloc de resistència.
Hi ha molta gent que diu que
el Jordi Cuadras es presenta, de
fet, pel PSC.
Crec que ja ho vaig deixar clar a
la conferència. Em presento amb
la voluntat de posar en valor un

“Em presento amb la
voluntat de posar en valor un llegat de quan les
esquerres governaven la
ciutat, i aquesta és una
història d’èxit”

“L’obertura al mar que
va fer Maragall a la
Barcelona olímpica és
per a nosaltres el que
hauria de ser l’obertura
al sud de la ciutat”

llegat de quan les esquerres governaven la ciutat, i aquesta és
una història d’èxit. A l’Entesa hi
havia una actitud de generositat
i d’obertura que sempre ha tingut
el PSC, i en aquell moment també les portes obertes d’Iniciativa
per Catalunya. Aquests dos partits són els que primer, per a mi,
mereixen tota la confiança perquè han demostrat una força per
a transformar la ciutat que estimo. En el projecte que defenso
parlo de sumar-hi partits polítics
i col·lectius de ciutadans a nivell
individual.
El fet de ser periodista et garanteix més facilitat per encarar aquest repte?
Que hagi estat periodista el que
ha fet és que m’hagi esponjat durant molts anys d’aquesta ciutat,
que hagi sortit de la meva zona
de confort per coneixer moltes realitats d’Igualada. És molt
més diversa del que ens pensem.
El meu primer descobriment
d’aquesta diversitat va ser quan
estudiava a l’escola pública, a
l’Emili Vallès, on els meus companys eren de Fàtima, Sesoliveres, les Comes o del centre.
Quin nom definitiu tindrà
aquest projecte?
És un projecte en construcció,
i ha de ser col.lectiu. S’han de
decidir moltes coses. He dit a
la ciutat que estic disposat a
llençar una pedra en un llac, seguint amb la metàfora que vaig
utilitzar en la conferència, fruit
d’aquestes trobades que et deia,
i de veure gent disposada a arremangar-se per a fer-ho possible. S’ha presentat una primera
llavor d’un projecte amb vocació
de govern. Tot el que vingui s’ha
de decidir de forma col·lectiva.
Segur que les idees que aporti la
gent seran molt millors que les
que jo pugui dir ara.
Has parlat amb els comuns i el
PSC? Quina ha estat la reacció?
Per part del PSC d’Igualada, com
he dit, sempre ha demostrat una
generositat a nivell municipal de
fer un espai obert, guanyador,
amb vocació de govern. S’han
de perfilar serrells, perquè els
partits tenen la seva pròpia vida
orgànica, però he trobat orelles
disposades a escoltar. En l’àmbit

omplir-se. S’ha de reactivar la
Promotora Municipal d’Habitatge i fer accions per motivar la
rehabilitació.
Defenses molt la unitat de la
Conca d’Òdena. De quina manera hauria de ser?
Hauríem de saber veure que
hi ha una oportunitat per fer
d’Igualada la ciutat més important del centre de Catalunya. No
em fa por fer-nos grans i ser una
ciutat potent a Catalunya. De
quina manera hauria de ser s’ha
de parlar amb totes les ciutats
de la Conca, però partir de que
aquesta podria ser la meta és un
diagnòstic que s’hauria de compartir.
Quin ha de ser el paper de la societat civil?
Hauria d’actuar com a looby potent amb idees i polítiques pròpies per a pressionar al govern de
torn. Fa anys havia passat, això,
a Igualada. La ciutat la fem tots,
també des de les entitats. Se’ls hi
ha de donar protagonisme.
Ara no el tenen?
En el passat el van tenir, i molt
potent. I és bo que sigui així.
En la teva conferència no vas
parlar del moment que viu
Catalunya. Si ets alcalde, la
pancarta que hi ha al balcó de
l’Ajuntament la deixaries, o la
trauries?
Serè l’alcalde de tots. Tothom
s’ha de poder sentir còmode a
Igualada, independentistes o no.
Crec que prou feina tinc en bastir
un projecte col·lectiu per Igualada com perquè m’hagi de posar
en altres debats. D’altra banda
penso que la presó preventiva en
aquest cas no té cap sentit, i que
aquesta gent no hauria de ser
en presó, és desproporcionada i
possiblement injusta en aquest
moment del procés judical. Hi
ha d’altres eines.
Independista, o no?
Vull el millor per Catalunya. Si el
millor és la independència, molt
bé, però de moment no s’ha demostrat que el país estigui millor
avui que fa cinc o deu anys.
Quin seria per a tu el millor resultat real de les eleccions?
Em presento per guanyar i ser
el proper alcalde d’Igualada.
Aquest és l’objectiu.

“La presó preventiva
per als polítics presos
és desproporcionada, i
en l’actual moment del
procés judicial, injusta”
dels Comuns, com ja han dit en
alguns mitjans, veuen amb bons
ulls aquestes primeres propostes. També hi ha hagut converses
amb gent a nivell individual. No
tanco portes a ningú.
El teu rival és Marc Castells?
No. L’adversari són les idees polítiques representa el govern de
Marc Castells. No plantejaré les
eleccions, i espero que passi el
mateix amb els altres candidats,
en el combat personalista. Venim a parlar de propostes i idees pel present i futur d’Igualada.
Algunes ens uniran, d’altres ens
separaran. Estic disposat a fer
un contrast d’idees, i a donar
una alternativa majoritària de
govern per transformar i impulsar la ciutat més del que,
crec, s’està fent en aquests moments. Igualada té moltes més
possibilitats de les que, avui,
s’estan posant damunt la taula.
Per exemple?
És evident que es necessita un
nou Poum. L’actual és de 1985 i
és inadmissible que continuï en
ple segle XXI. Els immobilistes
s’hi senten còmodes, però els
inconformistes com jo, de cap
manera. Aquest nou pla ha de

preveure un nou oxigen al barri del Rec, un espai que té una
oportunitat única i que no tenen
ciutats com la nostra. Hi ha molt
sòl sense utilitzar. L’obertura al
mar que va fer Maragall a la Barcelona olímpica és per a nosaltres l’obertura al sud de la ciutat.
Naturalment el Poum ha de ser
per a tot Igualada, no només pel
Rec, però el que passi allí haurà
de servir per a reinventar-nos.
La zona de la vila olímpica de
Barcelona era un espai abandonat o amb molta pobresa. El
Rec està tot urbanitzat. Qui ha
de pagar la transformació?
S’ha de poder pagar a partir de
les plusvàlues que generi la requalificació urbanística del sòl.
Ara no s’hi pot fer res més que
indústria. Una requalificació
pactada amb els propietaris permetrà més atractius per a fer una
reconversió del barri i de les seves finques.
L’habitatge preocupa a molta
gent. Què proposa?
Una política agosarada en termes d’habitatge. Tothom que
vulgui viure a Igualada ha de poder viure a Igualada i no només
això, sinó que si hi ha inversió
en habitatge, també ajuda a regenerar espais. Mira el barri de
Sant Agustí. Pràcticament no hi
ha comerç. Una política ferma
d’habitatge per a que torni la
gent a viure en aquell barri generaria indirectament que locals
que ara estan buits, tornessin a
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El candidat d’ERC a les municipals,
Enric Conill, es presenta avui

Junqueras escriu a
Igualada recordant
una visita del 2012

REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres 19
d’octubre el Teatre
de l’Ateneu acollirà la
presentació del candidat d’Esquerra a l’alcaldia, l’arquitecte
i regidor Enric Conill.
L’assemblea d’ERC va escollir
el passat mes de juliol al jove
arquitecte i regidor Enric Conill, de 37 anys i amb despatx

propi a Igualada, com a candidat a l’alcaldia de la formació
republicana. Després d’uns
mesos de treball i preparació,
els republicans faran l’acte de
presentació al Teatre de l’Ateneu Igualadí, avui a les 8 del
vespre.
A part de la ponència de Conill, també hi participarà la
Consellera de Salut, Alba Vergés, i la igualadina Núria Puig,

a part de diversos igualadins
que han volgut mostrar el seu
suport al nou candidat d’ERC
i també diverses sorpreses durant l’acte.
Conill explicarà el projecte
de ciutat que presentarà amb
Esquerra Republicana i desglossarà els pilars bàsics de la
candidatura de cara a les properes eleccions municipals del
26 de maig.

Igualada recorda als Jordis
REDACCIÓ / LA VEU

L

a plaça de l’Ajuntament
va omplir-se de gom a
gom per recordar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Dimarts feia un any que els dos
líders socials van ser empresonats per la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela. En l’acte, que va començar

amb l’actuació musical de Set
de Veu, va continuar amb els
parlaments de Jordi Minguet,
representant de l’ANC de Vilanova, i Rosa Sánchez, síndica
municipal. En aquests discursos no només es va recordar i
elogiar la capacitat de mobilització pacífica del president
d’Òmnium i l’antic president
de l’ANC, sinó que també es

va criticar a l’Estat espanyol
pel seu abús de poder i la injustícia de la presó preventiva.
Un cop acabats els parlaments, gran part de la gent
concentrada a la plaça va anar
en manifestació fins al carrer
Sant Magí, davant de l’antic
Kursal, on es va cantar el Cant
del Ocells, com es fa cada dia,
en record dels presos i exiliats.

Per primera vegada des que
és a la presó, el president
d’ERC, Oriol Junqueras, ha
fet una carta pública adreçada a una ciutat en particular.
És el cas d’Igualada. La Veu
de l’Anoia publica avui divendres el missatge de Junqueras, que podeu llegir a la
pàgina 3.
En l’escrit, titulat Carta
d’Oriol Junqueras a la ciutat
d’Igualada i fet, lògicament,
a la presó de Lledoners, el
Vicepresident de la Generalitat s’adreça als igualadins
afirmant que “és un orgull
saber que hi sou, que no defalliu, que seguiu endavant,
amb optimisme, lluitadors,
treballant, amb un somriure,
generosos, cohesionats i amb
tota la voluntat i determinació intactes”. Junqueras aprofita per donar el seu suport
al candidat igualadí d’ERC,
Enric Conill.
Record a una visita
a Igualada el 2012
Junqueras recorda en la seva
missiva una visita a Igualada
el novembre de 2012, en un
míting a l’Escorxador, en el
que era un dels seus primers
actes de campanya electoral
com a cap de llista a les elec-

cions al Parlament. “Recordo
aquell dia com si fos avui.
Potser aquell va ser el primer míting de campanya en
que vaig tenir la sensació que
faríem un gran resultat”, diu
Junqueras en la carta.
“Som en el camí i sabem que
aquest camí no és fàcil, que és
ple de paranys, que ens faran
patir i que ens volen fer pagar un preu molt alt en forma
d’escarment. Les peticions
de la Fiscalia evidencien els
pals de cec de l’estat. Aquest
moment històric demana el
nostre compromís, la nostra
cohesió com a grup humà,
intel·ligència política i eficàcia per damunt de la cridòria.
Esquerra Republicana de Catalunya, ara com en el passat,
està pagant el preu més alt”,
afegeix Junqueras, qui insisteix en “si es tracta d’ampliar
les bases de l’independentisme, qui millor que nosaltres,
que fa més temps que ningú
que estem a les trinxeres de
l’àrea metropolitana, l’Anoia
i el Bages i convencent gent
que no està convençuda? Us
ho vaig dir aquell dia i avui
ho torno a reblar”.
Llegiu la carta a la pàgina 3.

La concentració va iniciar-se a la plaça de l’Ajuntament i va finalitzar davant el cinema Kursal, lloc de l’habitual concert diari en record dels presos. Fotos: Joan Guasch.
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Jordi Riba (PSC) també diu prou
REDACCIÓ / LA VEU
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l portaveu i regidor de
Socialistes d’Igualada
Jordi Riba ha anunciat
que no tornarà a ser candidat
a les eleccions municipals del
proper mes de maig. Riba fa
aquest pas després de 20 anys
a l’Ajuntament d’Igualada, on
va entrar-hi com a regidor a
l’any 1999.
Des d’aleshores i fins al 2011,
sota els diferents mandats del
govern de l’Entesa per Igualada (PSC-ICV) amb l’alcalde Jordi Aymamí, va ocupar
les regidories de Via pública,
Mobilitat, Interior, Personal,
Coordinació i Hisenda. També va ser portaveu del Grup
Municipal de l’Entesa i Primer Secretari de l’Agrupació
del PSC d’Igualada. Del 2003
al 2007 va ser Vicepresident i
Conseller de Serveis Territorials del Consell Comarcal de
l’Anoia i des del 2011 és el portaveu de Socialistes d’Igualada
al consistori, tasca que ha fet
durant dos mandats, essent-ne
el candidat a les eleccions mu-

Els Comuns d’Igualada
fan una assemblea per
aclarir el futur
REDACCIÓ / LA VEU

E
nicipals del 2015.
Jordi Riba és llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i també en Història
per la Universitat Autònoma
de Barcelona. També és diplomat en Funció Gerencial
de l’Administració Pública per
ESADE.
De cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig,
Jordi Riba demana al PSC
d’Igualada que “segueixi la vocació d’obertura que sempre
ha tingut i pugui fer possible
una candidatura àmplia de
les esquerres progressistes a
la ciutat per crear un projecte

amb vocació de govern i guanyador”, en clara referència al
projecte anunciat fa uns dies
pel periodista igualadí Jordi
Cuadras. Riba agraeix el “suport i generositat” que el partit sempre ha tingut amb ell i
s’ha posat a la disposició de la
formació, del primer secretari
Joaquim Roca i de la secretària d’organització Clara Casares i de l’espai de l’esquerra
progressista igualadina per
ajudar “amb el que calgui”.
És més que probable que el
també regidor del PSC Xavier Figueres segueixi les mateixes passes.

L’associació Flama del Canigó, amb
la iniciativa Cims per la Llibertat

l Comú d’Igualada ha
convocat la pròxima assemblea oberta aquest
pròxim dijous dia 25 a les 19
hores a l’Espai Cívic Centre.
La trobada comptarà amb la
presència i parlament previ
de Ramon Arnabat, regidor
a Vilafranca del Penedès per
Vilafranca en Comú i Coordinador General de Catalunya
en Comú.
Aquesta assemblea és oberta
a tota la ciutadania i té com a
objectiu principal incentivar
la participació activa en aquest
nou espai polític de l’esquerra
progressista a Igualada.
Des del Comú es fa incís en
que el projecte de transformació social que defensen des de
Catalunya en Comú té el seu
fonament en l’espai municipal,
en polítiques i estratègies que
construeixin cohesió social, i
al temps promouen un canvi
cultural imprescindible per
avançar en la direcció d’un
canvi social, econòmic i po-

L

’Associació Flama del
Canigó d’Igualada conjuntament amb el Centre Excursionista Anoia foren
els encarregats de coordinar
l’ascensió al Canigó dins la
campanya Cims per la Llibertat del passat dissabte 13 d’octubre, una ascensió simultània
a 18 cims dels Països Catalans
per conscienciar de la situació
de “presos i exiliats polítics”
que està vivint el nostre país.
Cadascun dels divuit represa-

liats va escollir una muntanya
que el representés o que li
agradés, o que li portés bons
records o, senzillament, que
pogués veure des de casa quan
estava en llibertat. En aquest
sentit Jordi Cuixart (president
d’Òmnium Cultural) va escollir el Canigó.
L’ascens del Canigó (2785m)
es féu en tres grups que sortiren entre les 9.00 i les 10.00
des del refugi de Cortalets,
prèviament cada inscrit s’havia d’acreditar, recollir un braçalet i la pertinent samarreta.

Un cop al cim, es va llegir un
manifest i hi hagueren breus
parlaments per part dels organitzadors, de la junta d’Òmnium Cultural i dels familiars
del Jordi Cuixart, per cloure la
cerimònia es cantà els Segadors.
En total quasi 18.000 persones
van participar en aquesta iniciativa d’ascensió simultània
a divuit cims del nostre país
dels quals unes 400 persones
van ascendir a la muntanya
més emblemàtica del nord de
Catalunya: el Canigó.

lític; i fer-ho des de baix, des
de la base, des de la ciutadania i les organitzacions i moviments socials de tota mena.
Així, el contingut de l’assemblea s’emmarca dins del decàleg municipalista, que defineix els criteris que s’hauran
de seguir per la conformació
de candidatures per les eleccions municipals del 2019 i que
regula aspectes de transparència, participació, línies programàtiques bàsiques, rendició
de comptes i feminització de
la política.

Igualada recorda el
President Companys

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El col.lectiu, que avui és
representat per la formació Decidim Igualada a l’Ajuntament
amb el regidor Dario
Castañé, ha de decidir
si s’apunta a refer una
nova Entesa o segueix
com els darrers anys

L

’Ajuntament ha dut a
terme el 15 d’octubre,
l’homenatge institucional en memòria de qui va ser
president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys,
amb motiu dels 78 anys del
seu afusellament al castell de
Montjuïc de Barcelona.
Regidors dels grups municipals del PDeCAT, ERC, Socialistes d’Igualada, la CUP
i Decidim Igualada, acompanyats de representants de
sindicats i entitats locals, van

assistir a la convocatòria i
van dipositar corones i rams
de flors al monòlit que l’any
1998 es va dedicar, a la zona
Nord de la ciutat, a la memòria del president. També hi
van assistir la consellera de
Salut, Alba Vergés, i el vicepresident primer del Consell
Comarcal de l’Anoia, David
Alquézar. L’acte va finalitzar
amb la lectura del discurs
institucional per part de l’alcalde, Marc Castells, i amb
els regidors i el públic present
cantant l’Himne Nacional de
Catalunya Els Segadors.
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El més llegit 					
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#latevaveu
Trobo cínic dir que «no descansarem fins que sigueu lliures» tenint en compte que no hem fet res
perquè ho siguin.

Eudald Font i Rica @EudaldFontiRica

1

Les pluges d’aquest
diumenge deixen rècords
a l’Anoia però no causen
grans incidències

2

Igualada recorda els Jordis
el dia que fa un any del seu
empresonament

3 L’enquesta de la setmana:

Rivera dient ”usted le tiene miedo a las urnas”. Ai.

Creus que l’octubre és un bon
mes per fer obres als carrers i
tallar-los al trànsit?
Diana Gómez @dianagmz7

Instants de La Veu

@veuanoia

Con toda la naturalidad del mundo en Vilanova
del Camí hemos puesto la bandera constitucional
que nos representa a todos.

Imma González @immagonnar

Igualada recorda els Jordis el dia que
fa un any del seu empresonament
#Igualada #Anoia #jordis
#presospolitics

Ahir Borrell va retirar l’estatus diplomàtic al delegat del govern de Flandes. Tot i ser una regió de
Bèlgica, és important saber que els flamencs del
N-VA tenen el govern nacional. Crec que castigar-los com es va fer ahir, no ha sigut una bona
idea pels interessos d’Espanya.

Joan Mangues @jmangues
’Todo lo real es imaginable, pero no todo lo imaginable es realizable, por lo que la imaginación
es más grande que la realidad entera’ fan de los
aforismos de Jorge Wagensberg

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#47 Maria Font
Assessora de postvenda. Romàntica igualadina, pensa que la vida es plena de senyals,
només cal parar-se i observar-les.!!

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...
La sanitat d’Igualada rep una grandíssima aportació econòmica d’un
anònim, destinada a tots els infants
de la nostra comarca que pateixen
diabetis tipus I, perquè puguin gaudir del Sensors Freestyle.

Agrair amb aquest anònim aquesta iniciativa per fer més fàcil l’espera d’aquesta lluita que s’està fent tan
llarga per a tots els afectats.

Penso que potser hauríem d’anar actualitzant la
banda sonora de les reivindicacions... L’estaca em
sembla massa del passat i fins i tot en Lluís Llach
crec que hi estaria d’acord...

Pep Valls @pepvalls
#globuskontiki ha sobrevolat aquesta tarda la
presó de Lledoners demanant la llibertat dels presos polítics
#nosurrender #LlibertatPresosPolítics

cristina closa @cristinaclosa
Que no us passi res, quins dies que us esperen...
La Pedals del Tros, la @CursaPanna i la traca final
amb la @cursaesquiador... #btt #trailrunning

Un medidor de glucosa en sang continu que els evita les punxades als dits
que s’han de fer abans de cada dosi
d’insulina (uns 5 o 6 cops diaris), fins
que la sanitat aprovi entrar-los dins
la seguretat social.
Una forma de donar qualitat de vida,
i més control als nostres petits i les
seves famílies.

Albert Riba @AlbertRiba

Cursa de l’Esquiador @cursaesquiador
A les instal·lacions de @CRARC_Masquefa les
darreres pluges han fet néixer cries de #tortuga
d’estany (Emys orbicularis) que en un futur proper seran alliberades a @estanyIvarsVila. #centresdefauna @mediambientcat

CRARC @CRARC_Masquefa
FOTO: Cesc Sales

De nou arriba el Tastet de #culturapopular de
#Capellades. Com sempre, amb moltes ganes i
molta il·lusió de participar amb la resta d’entitats
del poble, per acompanyar la nostra gent gran en
un matí fantàstic. Som’hi #gegants!!

Gegants Capellades @gegantskp
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SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Pienso que el problema presupuestario de ESP no reside en el gasto
sino en los ingresos. ESP tiene un gasto público bajo, pero no recauda lo suficiente: la realidad suele estar por debajo de las previsiones.

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Catalunya ha premiat avui un dels pilars del nostre país, el talent
que ens fa possible seguir competint en la lliga mundial del coneixement i la innovació. Enhorabona als premiats!
#PremisRecerca

“Vull canviar el testament.
Tinc problemes greus amb el meu fill”.
Pautes a tenir en compte per Carlos Jiménez

ORIOL AMAT @oriolamat

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

La innovació genera ocupació: Prop de 200 empreses catalanes
es dediquen a l’IoT i a la impressió 3D. Les companyies especialitzades en aquests sectors donen feina a quasi 2.900 persones i
juntes facturen més de 450 milions d’euros

Treballant en un centre de formació, t’adones
que les persones som més actives a l’hora de
buscar una millora professional i personal durant els mesos de setembre i octubre.
Jèssica Creus i Garcia
CARLOS JIMÉNEZ

CARLOS JIMÉNEZ

Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

VULL DESHERETAR AL MEU FILL!!

E

JÈSSICA CREUS

JÈSSICA CREUS i GARCIA

Responsable de l’àrea de formació i contractació pública a CEINA

EL NOU SIGNIFICAT DE LA TORNADA DE LES VACANCES D’ESTIU

l dijous passat va venir a la notaria la Carme, em va dir que portava molt temps pensant canviar el seu testament perquè tenia un
problema molt greu amb el seu fill Joan des de fa anys.

No han tingut cap contacte en els últims 8 anys, va morir el marit
de la Carme d’una malaltia llarga i no va anar ni a l’hospital ni al funeral. En
aquest temps, el Joan ha tingut un fill, nét de Carme, i malgrat que li hagués
agradat conèixer-lo i cuidar-lo no ho ha pogut fer.
Em pregunta com es pot fer per no deixar-li res, ni tan sols el mínim legal (la legítima),
així que passo a explicar-li la regulació del desheretament a Catalunya:
1) S’ha de fer en testament o pacte successori.
2) Només es pot basar en alguna de les causes del Codi Civil de Catalunya i les
més habituals de totes elles són: a) El maltractament greu al testador, al seu
cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador. b) L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant
i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.
3) Quin termini hi ha per impugnar el desheretament pel fill?. Són 4 anys des
de la defunció de la seva mare, la Carme.
4) Què entenen els Tribunals per absència manifesta i continuada de relació
familiar?. Ha de ser una absència de relació coneguda pel cercle proper d’amistats i família i durant un període llarg (d’anys, no de mesos..). No n’hi ha prou
amb un empipament puntual que hagi provocat perdre el contacte durant uns
mesos.
Els Tribunals també tenen en compte indicis com no convidar a les noces del
fill, no assistir al funeral del cònjuge del causant o no deixar veure a un nét.
5) Qui ha de demostrar que no hi ha relació familiar i, a més, és per culpa del
fill de la Carme?. Si s’arriba als Tribunals, la càrrega de la prova correspon als
hereus nomenats en testament (per exemple altres fills), que hauran de demostrar davant del jutge que realment no ha existit relació i que ha estat per culpa
del fill i no de la Carme. Cal acudir a declaracions de testimonis, comunicacions per carta, missatges de telèfon, etc. per determinar qui té raó.
6) I si el jutge considera que el desheretament no és legal, per no complir la
causa amb el Codi Civil?. Llavors tindrà dret el fill de la Carme a cobrar la legítima, que a Catalunya és una quarta part dels béns a dividir entre tots els fills.
7) I si es reconcilien la Carme i el seu fill després de fer testament i no li dóna
temps o no es recorda de canviar-ho?. Es considera que el desheretament es té
per no posat.

A

questa setmana, mirant la web de VIA Empresa, vaig trobar un
article molt interessant, i que reforçava, amb xifres, una percepció que havíem estat comentant amb una companya de feina la
setmana passada:

“Tres de cada deu espanyols (28%) es planteja canviar de feina a la tornada de les
vacances, segons un estudi realitzat per Ranstad a més de 2.000 treballadors. Els
ocupats amb un major nivell formatiu són els que tenen més intenció de fer-ho
(37%). De fet els mesos posteriors a l’estiu són dels mesos de l’any en què hi ha
més demanda de feina.”
Treballant en un centre de formació, t’adones que les persones som més actives a
l’hora de buscar una millora professional i personal durant els mesos de setembre
i octubre. És com si després de l’estiu, féssim balanç del curs anterior i creéssim
una llista de nous propòsits pel nou curs. Així doncs, em fa pensar que la tornada
després de l’estiu, és l’equivalent al Cap d’any per als adults. Ens proposem ser
millors persones, estar més ben preparats professionalment, i per aquestes raons,
creiem que una opció a valorar i a tenir en compte és la nostra formació. Per
aquest motiu, els mesos de setembre i octubre les trucades i visites als centres de
formació demanant informació sobre cursos, augmenta notablement.
D’altra banda, hem de tenir present que les diferents entitats de la ciutat, també
obren inscripcions per als nous cursos en aquests mesos, així doncs, encara es
propicia més aquest interès en la formació.
Avui en dia, el mes de setembre significa moltes coses més que no només “el
retorn a l’escola”, on els nens i nenes tornaven a l’escola després d’un llarg estiu,
amb el nou material escolar, la rutina i hàbits, la despreocupació sobre amb qui
podem deixar els nens aquest matí, etc. Els adults també en som protagonistes.
És un retorn en mirar dins nostre, veure quines mancances o necessitats tenim, i
com les podem afrontar i solucionar.
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El proper hivern es completarà el tram de l’Anella Verda
entre el mirador de les Guixeres i Can Roca
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada
preveu iniciar, al primer trimestre de l’any
2019, les obres d’un nou tram
de l’Anella Verda al seu pas per
les Guixeres de Les Comes.
Aquest dimecres, 17 d’octubre,
n’ha avançat els detalls l’alcalde de la ciutat, Marc Castells.
El passat mes de gener ja es va
obrir un tram molt destacat en
aquest recorregut superior de
l’Anella Verda, un traçat d’uns
700 metres que uneix la carretera de Les Maioles amb el Mirador de Montserrat, també de
nova construcció. Ara, es vol
donar continuïtat aquest espai
i, en diferents fases d’actuació,
unir aquest mirador amb el
Camí de Can Roca, a l’extrem
Nord del polígon industrial,
aprofitant el camí ja existent.
Un camí integrat en l’entorn
El corriol actual transcorre en
sentit descendent pel conegut com Bosc de les Guixeres
i, segons ha explicat l’alcalde,
es preveu intervenir-hi el mí-

HORARI:

nim possible. La voluntat és
fer-lo més transitable i segur,
apte perquè el màxim nombre
possible de persones hi puguin practicar activitat física i
passejar a peu o amb bicicleta,
però respectant al màxim el
seu caràcter forestal.
En total, el camí entre el Mirador de Montserrat i Can
Roca té una llargada d’uns 850
metres i la previsió del departament de Qualitat Urbana de
l’Ajuntament és anar-hi actuant de manera successiva fins
completar-lo del tot, probablement en tres fases d’intervenció. De moment, però, la
més immediata i que es vol
treure a licitació abans de final
d’any, inclourà els 200 metres
immediatament successius al
mirador. La previsió és que les
obres es puguin dur a terme a
partir del proper hivern i obrir
el nou traçat entre la primavera i l’estiu de l’any 2019.
L’actuació en aquest nou tram
consistirà bàsicament a condicionar un camí d’entre 2 i 3
metres d’ample, amb una su-

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Tram de l’Anella Verda que es construirà el proper hivern.

perfície de sauló uniforme i
lliure d’obstacles. Al seu lateral
s’hi farà una cuneta vegetal que
permeti una adequada evacu-

ació de les aigües pluvials, que
es conduiran cap a nous punts
d’acumulació i recollida que
afavoreixin l’aparició de zones

R FER
TOT EL QUE NECESSITEU PE

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

humides i apareguin així nous
biòtops naturals.
Pel que fa a l’arbrat existent,
només es faran esporgues selectives per eliminar aquelles
branques que puguin suposar
un perill o un obstacle per les
persones.
Paral·lelament, Castells ha recordat que aquests dies s’inicien els treballs per ampliar un
altre tram de l’Anella Verda,
en aquest cas del seu recorregut Central, que unirà els barris de Fàtima i de Set Camins a
la zona de Ponent de la ciutat.

PANELLETS
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Manquen operaris de base i soldadors per al sector del Metall
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ncara que pugui semblar estrany en els
temps que corren, resulta que en algunes empreses
de l’Anoia manquen operaris
de base. Especialment, en el
sector del Metall. I també soldadors. Aquestes són les conclusions principals d’un estudi
elaborat per la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena, en el
marc del projecte Reinmet i
en col·laboració amb la Diputació i la Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA).
Aquest treball ha estat formalment un Estudi de Detecció
de Necessitats Formatives al
Metall, que ha comptat amb
la col·laboració d’unes 50
empreses del sector, d’àmbits diferents com la fabricació de béns, els manipulats,
la caldereria, la distribució,
la reparació, la instal·lació o
la matriceria. Es dona el cas
que el conveni col.lectiu del
Metall és un dels millors de
la indústria a efecte de salaris.
A l’Anoia compta amb més de
300 empreses, uns 650 milions
d’euros de xifra de negoci total
i uns 3.500 llocs de treball.
Perfils més demanats
Entre els perfils més demanats
per les empreses destaquen el
de soldadors (43,8%), seguit
dels operaris de base (35,4%)
i preparadors de maquinària
(27,1%). En general, es tracta de
treballs que requereixen titulació de tècnic mitjà, encara que
també n’hi ha de superior. Això
no significa que sigui personal
de baixa qualificació. “Si bé és
cert que falten operaris bàsics,
han de tenir un mínim de coneixements, com saber interpretar bé plànols, per exemple”,
deia durant la presentació de
l’estudi el president de la UEA,
Joan Domènech.
Entre les empreses consultades,
el que més diuen valorar quan
reben un currículum és la interpretació de plànols (54%), els
coneixements de pneumàtica,
hidràulica i electricitat (52%),
la utilització d’instruments de
mesura (48%) o ajustar, verificar i posar a punt màquines i
sistemes mecànics (42%), sense
oblidar els “clàssics” disposició
i capacitat d’aprenentatge, la
responsabilitat, la capacitat de
treball en equip o la flexibilitat.
La bona notícia és que quasi totes les empreses (un 82%) volen
contractar gent abans d’un any.
I, d’aquestes, un 60%% pensen
en fer contractes indefinits.

La Mancomunitat
de la Conca i la UEA
elaboren un estudi per
detectar les necessitats
del sector del Metall,
un dels que ofereixen
millors sous
Tants problemes tenen les empreses en trobar gent -vàlida per
la feina- que molts estudiants ja
treballen abans d’acabar de sortir de l’institut. Un detall que no
hauria d’escapar a tots aquells
joves interessats en la Formació
Professional i.... amb ganes de
treballar.
La regidora de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament,
Patrícia Illa, diu que “les conclusions d’aquest estudi han
de servir des d’ara per orientar
les propostes formatives a la
comarca de manera més específica”.
Illa afegia que “cal incentivar
el pes de les dones en aquest
sector, ja que ara mateix només suposen un 20% del total de treballadors al sector,
i també impulsar noves accions formatives específiques

El sector metal.lúrgic dona feina a l’Anoia a 3.500 persones.

que formin treballadors qualificats per aquestes tasques
i els ajudin a desenvolupar,
més enllà dels coneixements
bàsics, les competències tèc-

niques i de base més valorades”.
Les conclusions de l’estudi
apunten que seria necessària
una “formació modular, amb

un mòdul de base que aporti coneixements genèrics i, a
continuació, mòduls d’especialització”, amb la màxima
durada i diversitat possibles.

El que més DEMANEN les empreses

El dipòsit de les Comes,
té els dies comptats
REDACCIÓ / LA VEU

El que més VALOREN

L

a imatge del polígon de
Les Comes canviarà en
les properes setmanes,
i és que una de les estructures
de més alçada es desmuntarà
abans d’acabar l’any. Es tracta
del dipòsit d’aigua, propietat
d’Aigua de Rigat, que ja fa un
temps que està en desús.
El tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Jordi Pont, ha explicat que el procés de desmantellament anirà a càrrec de la
mateixa empresa que va tirar
a terra l’Estadi de Sarrià del

RCD Espanyol. Segons s’ha
anunciat, el cost de desmuntar el dipòsit serà de 200.000
euros. S’haurà de desmuntar
peça a peça, perquè la voladura, que seria més econòmica, no es pot fer ja que
les ones electromagnètiques
podrien malmetre el sistema
digital de telefonia que l’empresa Telefonica té en un edifici proper.
La situació obligarà també a
canviar d’emplaçament l’antena de l’emissora municipal
Ràdio Igualada, ubicada al
damunt del dipòsit.
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Caprabo celebra demà la Fira de
Proximitat de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, 20 d’octubre, des de les 10h.
del matí i fins a les
14:30h. de la tarda, Caprabo
organitza a l’exterior del seu
supermercat ubicat al carrer
Sant Josep 116 d’Igualada, la
V Fira Caprabo de Productes
de Proximitat de l’Anoia.. 20
petits productors i cooperatives agràries de la comarca de
l’Anoia donaran a conèixer i
tastar els seus productes en
aquesta trobada anual. L’objectiu de les fires Caprabo de
proximitat és posar en valor
els productes de proximitat
de les comarques catalanes,
fomentar el seu coneixement
i consum, a més de donar suport a la producció agroalimentària de proximitat.
La Fira Caprabo de Productes de Proximitat de l’Anoia
arriba enguany a la cinquena edició. Durant aquest any
Caprabo farà un total de 5
fires de proximitat amb la intenció d’acostar la producció
de petits productors i coo-

L’Hospital estrena
el nou TAC
REDACCIÓ / LA VEU

peratives agroalimentàries al
seus clients.
Per a Fernando Tercero,
Responsable de Proximitat
de Caprabo “la celebració de
les Fires Caprabo de Proximitat va iniciar-se l’any 2013
i any darrera any hem anat
incrementant el nombre de
fires que hem celebrat. Es
tracta d’una acció estratègica, amb una acollida molt
positiva per part dels productors, els clients i els propis treballadors dels nostres

supermercats”.
Caprabo, des del 2013, ha introduït a la comarca de l’Anoia 24 productors i 267 productes de les gammes de vins,
cerveses, làctics, fruits secs,
embotits, formatges, carn i
pizzes entre d’altres, convertint Caprabo en un referent
en el mercat en la venda de
productes de proximitat a la
zona on Caprabo disposa de
8 supermercats que sumen
5.000 metres quadrats de superfície comercial.

L’aeròdrom, a punt per la Jornada
d’Aviació Adaptada
REDACCIÓ / LA VEU

L

’aeròdrom
d’Igualada-Òdena està preparat
per acollir demà dissabte, tal i com us vam explicar extensament a la passada edició,
una de les jornades més singulars que haurà viscut mai; la I
Jornada d’Aviació Adaptada,
un esdeveniment pensat perquè les persones amb alguna
discapacitat puguin gaudir del
plaer de volar i experimentar
la llibertat de moviment sense barreres arquitectòniques
i perquè els seus familiars,
amics i tothom que ho desitgi
comparteixi un dia a l’aeròdrom amb activitats per a tots
els públics.
Per a l’ocasió, hi haurà un au-

tobús adaptat gratuït durant tot
el dia perquè tothom que vulgui pugui anar a l’aeròdrom.
Aquest autobús llançadora tindrà sortida a les 10 del matí des
de l’Estació d’Autobusos, passant per l’avinguda Pau Casals
(parada cementiri), avinguda
Barcelona (parades Bonpreu,
Banc Sabadell i edifici Punto Blanco), avinguda Balmes,
carrer Joan Maragall, plaça
Catalunya (parada Moixiganguers), passeig Verdaguer (parada Correus i Antic Hospital)
arribant a l’Aeròdrom General
Vives uns 30 minuts més tard.
Aquest recorregut es farà a les
10, a les 11, a les 12, a les 13, a
les 14, a les 15, a les 16 i a les 17;
a les 18 el farà de tornada des
de l’aeròdrom fins a Igualada

Xerrada sobre “La felicitat, un estat natural”
REDACCIÓ / LA VEU

fent el mateix recorregut.
Un gran desplegament de recursos –gentilesa d’empreses
públic i privades - tindran lloc
aquest dissabte. Entre altres,
també cal destacar que es mobilitzaran més de 100 voluntaris/es que s’han inscrit per a
formar part d’un dia excepcional i fer realitat la primera jornada d’aviació adaptada.
Es protagonistes seran les persones amb alguna discapacitat
però també els seus acompanyants, familiars i tothom que
vulgui formar part d’aquest
projecte amb la seva assistència i participant de les activitats
que tindran lloc com els tallers
infantils, simuladors de vol,
degustacions de productes de
proximitat, música en directe...

Preparació
Exàmens
Cambridge

T

al com avançàvem
fa unes setmanes , el
Consorci Sanitari de
l’Anoia, dins del seu pla d’inversions, ha posat en marxa
un nou equip de Tomografia Axial Computada (TAC)
a l’Hospital d’Igualada, amb
unes prestacions tecnològiques més avançades.
El procés de canvi va començar el passat 24 de setembre i,
dins dels terminis previstos,

ha finalitzat el 14 d’octubre.
Durant els dies que ha durat
la nova instal·lació es va disposar d’una unitat mòbil de
TAC, per tal de poder continuar amb les proves diagnòstiques necessàries per als nostres pacients i garantint, així,
la continuïtat en l’assistència
sanitària. Fonts de l’hospital
expliquen que “no s’ha produït cap incidència al llarg
del procés de recanvi i a dia
d’avui ja està en ple rendiment el nou equip”.

L

a consultoria Grup Carles organitza una xerrada com a presentació
d’un posterior taller sobre “La
felicitat, un estat natural”. Tindrà lloc el proper divendres 26
d’octubre a les 5 de la tarda al
Centre d’Innovació Anoia de
Vilanova del Camí. Si el tema
us interessa, cal que envieu un
correu a llorenc.tusal@gcarles.
com per a apuntar-vos a la xerrada.
La felicitat és un tema que està
de moda a les empreses, ha
aparegut la figura del “director de felicitat”, hi ha empreses
com Open English que ja el tenen incorporar i si li demaneu
al Sr. Google “Chief Hapiness
Officer” se’n troben més referències.
A Harward ja fa anys que la

MATRÍCULA
OBERTA
CURS
2018/19

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

càtedra psicologia positiva,
que porta el professor Tal Ben
Sahar, treballa el tema de la felicitat i diuen és la càtedra que
té més èxit de HarvardLes persones felices, viuen millor, es relacionen millor i treballen millor, per això resulta
molt productiu per les empreses que el nivell de felicitat dels
seus empleats sigui alt.
Xavier Sala Martín, va centrar
un dels seus programes d’economia en colors en la relació
que hi ha entre els diners i la
felicitat.
L’objectiu tant de la xerrada
com especialment del taller, és
que les persones que hi assisteixin, siguin empresaris, treballadors, jubilats, estudiants o
clergues, al final tinguin coneixements i en definitiva eines
que els puguin ajudar a millorar el seu nivell de felicitat.
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Nova campanya per comprar
productes de proximitat a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb l’objectiu de promocionar i dinamitzar el petit comerç de
l’Anoia potenciant les compres
en els municipis de la comarca,
el Consell Comarcal de l’Anoia, des de l’Àrea de Promoció
Comarcal i amb el suport de
la Diputació de Barcelona, ha
engegat la campanya que porta
per nom “Jo compro al poble,
jo compro a l’Anoia... I tu, per
què?””
La iniciativa ha estat presentada a la seu del Consell Comarcal de per la vicepresidenta de
l’ens comarcal, Maria Sayavera. Sayavera ha explicat que el
Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona treballa des de fa anys en
campanyes per promocionar
el comerç local, que porten a
dinamitzar a més del mateix
comerç, la vida social i l’economia del municipi. D’aquesta
però ha volgut destacar que és
una campanya que va enfocada més enllà de les botigues,
ja que dona el protagonisme
al client amb la pregunta «I tu,
per què?».
A través del testimoni de veïns i veïnes de diferents pobles
de la comarca que compren a
l’Anoia, la campanya vol influir
en la decisió de compra dels
ciutadans perquè escullin consumir al seu poble i en el petit

comerç potenciant les compres
en els municipis de la comarca
tot posant en valor l’existència
del comerç local.
Així, amb la imatge i missatge
real d’aquestes persones trobarem declaracions sobre els
motius de per què compren
al poble: “per confiança”, “per
aprofitar el temps”, “per la relació entre persones”, “per l’activació de l’economia local”, “per
proximitat”, “per tracte familiar”, “per qualitat i coneixement
dels productes”, “per estalvi
energètic i econòmic en transport”, “per manteniment dels
llocs de treball”, “per servei”....
La campanya que ha estat realitzada per diferents empreses
de serveis de l’Anoia; EVVO
Retail en el disseny, Joan Soler
en la fotografia i Global Production amb la confecció dels
vídeos, consta i té previst el
desenvolupament d’un seguit

d’accions, activitats i diferents
elements comunicatius que
s’han dissenyat per que tinguin
presència tant al carrer com a
les xarxes socials amb l’objectiu que el missatge, la compra
al petit comerç de l’Anoia, arribi al màxim de públic possible.
“Jo compro al poble, jo compro a l’Anoia... I tu, per què?”
estarà activa al llarg de 4 mesos. D’octubre fins al gener els
anoiencs anirem descobrint els
perques de la compra al poble
de la veu dels seus 12 protagonistes.
A la iniciativa s’hi poden adherir tots els ajuntaments que
vulguin de la comarca. Fins
ara en són partícips: Vallbona
d’Anoia, La Torre de Claramunt, El Bruc, Sant Martí
de Tous, Cabrera d’Anoia, La
Llacuna, Capellades, Masquefa, Òdena, Vilanova del
Camí i Piera.

Jove Cambra d’Igualada,
a la gala dels Premis Pimes
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 10 d’octubre
la Presidenta Nacional
Míriam València i la
past presidenta Xènia Castelltort van assistir als 31 Premis
Pimes organitzat per PIMEC
representant a JCI Catalunya.
L’ acte es va dur a terme al Museu Nacional d’ Art de Catalunya.
L’ acte va comptar amb la presència de la vice presidenta
del govern: Carmen Calvo,
el president de la Generalitat
Quim Torra, l’alcaldessa de
Barcelona Ada Colau, el president de la Diputació Marc
Castells, la Consellera Àngels
Chacón, diversos consellers
del govern, el president del
parlament i els empresaris PIMEC de la petita i mitjana em-

Xènia Castelltort i Míriam València, que formaven part del jurat per
triar el millor empresari jove, amb el president Torra.

presa de Catalunya.
Igualada va comptar amb una
elevada representació a l’ acte.

Les dos igualadines van formar part del jurat per elegir el
premi al millor jove empresari.

La Síndica, en el 25è
aniversari de la
sindicatura de Vilafranca
REDACCIÓ / LA VEU

C

oincidint amb la celebració del 25è aniversari de la Sindicatura Municipal de Greuges
de Vilafranca del Penedès, el
Fòrum de Síndics i Síndiques,
Defensors i Defensores Locals
de Catalunya va organitzar la
27a edició dels seus Tallers de
Formació a la capital de l’Alt
Penedès.
Aquests actes van ser inaugurats per l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, que va ser
amfitrió destacat dels esdeveniments, així com el síndic actual d’aquesta localitat, Jaume

Rafecas. Un grup nombrós de
síndics i exsíndics van assistir
a la trobada, que va ser molt
reeixida. Entre els assistents
s’hi comptava també la síndica
d’Igualada, Rosa Sánchez.
El Taller de Formació versava
sobre El repte de la comunicació a les sindicatures locals i la
importància que, a més de la
premsa, la ràdio i la televisió,
també tenen actualment les
xarxes socials en el món de la
comunicació.
Des de la Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada
es felicita els organitzadors
per l’èxit assolit en aquesta
jornada.

Caminada solidària
amb el poble sahrauí
REDACCIÓ / LA VEU

E

l diumenge 28 d’octubre l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar i
Mª Antònia alvà conjuntament
amb l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí de
l’Anoia (ACAPS), per 2n any,
duran a terme una caminada
solidària a Igualada. La caminada començarà a les 9 h del
matí de l’escola Dolors Martí
i Badia (avinguda de Catalunya, 1) i tindrà un recorregut
d’uns 10 km pels terrenys de
Can Morera i l’Espelt; així es
vol aprofitar l’ocasió per també conèixer el col·lectiu de “La
Gran Pagesada” i la lluita per
aturar el projecte de la construcció del polígon industrial
de Can Morera.
Tothom qui vulgui podrà participar-ne. Cada persona, a
l’inscriure’s podrà aportar voluntàriament la quantitat que
consideri. Durant la caminada

es repartirà esmorzar als participants i un petit obsequi.
La iniciativa, vol servir per fer
visible el conflicte polític del
Sàhara Occidental, donar-lo a
conèixer i recollir fons per finançar els projectes d’ACAPS
per famílies que viuen als
camps de refugiats de Tindouf.
El Poble Sahrauí es troba exiliat en camps de refugiats al
mig del desert del Sàhara, a
Algèria, des del 1975. Des de
fa 43 anys, i després de la mort
del dictador Franco, Espanya
va abandonar el territori on
hi havia un protectorat permetent-ne així l’ocupació per
part de Marroc. Actualment
el territori ha estat dividit amb
un mur de més de 2700 km i
explota sense cap mena de
control els recursos naturals
del Sàhara Occidental. Es pot
trobar més informació a l’esdeveniment «Caminada Solidària amb el Poble Sahrauí» de
Facebook.
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La placa que recorda els orígens
d’Igualada tornarà demà al seu lloc
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant la passada Festa Major, la pluja va
obligar a suspendre
l’acte de restitució de la placa dels orígens d’Igualada a
la Plaça Pius XII. Finalment,
l’acte es durà a terme aquest
dissabte, 20 d’octubre, a les
18h, coincidint amb el Mercat de la Puça de les festes del
barri de la Font Vella. L’actor
Jordi Hervàs interpretarà el
paper del monjo Guitard de
Sant Cugat i explicarà als assistents, de forma teatralitzada, la història de l’origen de la
ciutat i la llegenda de la formació d’Aqualata.
Durant molts anys la placa va
passar inadvertida, ja que estava al terra de la plaça Pius
XII i en un extrem que la feia
poc visible. El text de la placa
diu “Aquesta cruïlla del camí
de Manresa a Montbui i la via
Barcelona a Lleida i Saragossa,
va néixer Igualada fa mil anys
a recer de la mota, fortalesa
avançada del castell d’Òdena,
senyor d’aquest territori. Al
costat de la mota s’edificà la
capella de Santa Maria que segles ençà es convertí en aquest
temple que ara vieu. MCMLXXIV (1974)”. Ara, aquest element es dignifica i es reubica
en un lloc més visible de la
mateixa plaça.
La proposta d’aquest dissabte serà una bona oportunitat per conèixer els inicis de
la història de la ciutat, que
neix al voltant de l’any mil, al
marge esquerre del riu Anoia,
que dóna nom a la comarca.
El nom d’Igualada prové del
llatí “aqualata”, que ve a signi-

Fotografies de l’igualadí Oriol Panadès fetes al riu Anoia,
a Igualada, abans i després de les pluges, difoses a Twitter.

L’actor Jordi Hervàs,
interpretant el monjo
Guitard de Sant Cugat,
explicarà de forma teatralitzada el naixement
i la formació de la vila,
a la plaça Pius XII
ficar on el riu s’eixampla, un
riu ben aprofitat per proveir
d’energia hidràulica els molins. Té l’origen justament en
el lloc que la placa assenyala,
una cruïlla de camins: un de
militar des de Manresa, a través d’Òdena i Montbui, fins
als castells més llunyans del
camp de Tarragona, i el camí
ral que comunica Barcelona amb Lleida, Aragó i Castella. La seva posició al mig
de la Conca d’Òdena, esdevé
un lloc de trobada natural
també per a la pagesia i afa-

voreix l’intercanvi i venda de
mercaderies. El primer indici de construcció a la vila és
l’edificació d’una capella l’any
1003 al costat d’una “mota” o
“força”, una fortificació de defensa menor. La capella consta com a parròquia l’any 1059.
A més de la història de la ciutat, aquest dissabte es podrà
la llegenda de la formació de
l’estany d’Igualada, de quan
la muntanya dels Mollons i
la del castell de la Pobla estaven unides per un rocam que
obstruïa el curs del riu Anoia. Això feia que, des de Sant
Procopi fins a l’indret del
Molí Blanc, s’hi configurés un
gran estany on s’hi emmirallava la Serra de Coll-Bas.
L’acte serà gratuït i l’organitza
el departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada amb el suport de
la comissió de festes del barri
de la Font Vella d’Igualada.

La Loteria Abadal de la Rambla St. Isidre segella
una butlleta de Bono-Loto amb un premi de 4.000 euros
En el sorteig de la Bono-Loto de dimarts 9 d’octubre,
Loteria Abadal, de la Rambla Sant Isidre, 7, va segellar
una butlleta que va resultar
contenir una columna amb 5
encerts, pel que li va corres-

FelicitaÊalsÊquiÊ
mŽsÊestimes!
ÊÊÊÊFes-nosÊarribarÊlaÊ
fotografiaÊaÊ
(C/ÊRetirÊ40)
oÊviaÊe-mail
publianoiadisseny@gmail.com

pondre un premi de 3.998,65 €.
Es dóna el cas que fa poc
temps s’ha apujat el límit
pel qual queden exempts de
retenció els premis per sota
de 10.000 €. Per tant , el encertant cobrarà íntegrament el

premi. L’any vinent, 2019,
seran exempts de retenció els premis per sota dels
20.000 € i l’any següent ja
seran sense retenció els
premis per sota dels 40.000 €.

LLETRADA

SÍLVIA PIQUÉ
lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36
698 087 102
c/Castellfollit, 3 Igualada

Les restes de l’huracà
Leslie van deixar 107
litres a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

es restes de l’huracà
Leslie van portar força
pluja a la comarca de
l’Anoia el passat cap de setmana. En concret, segons que
ha informat Albert Borràs, de
l’Observatori de Pujalt, es van
recollir 107 litres per metre
quadrat a Igualada. Aquesta,
però, no és la xifra més elevada d’aigua que va caure a la
comarca.
A Pujalt, per exemple, es van
recollir 115 litres per metre
quadrat, que “representen el
segon dia amb més precipitació dels 15 anys de dades que
tenim tan sols superat pel 2 de
novembre de 2015 amb 146
litres. Aquell dia va desbor-

dar-se el Sió a Agramunt”, explica Borràs, qui recorda que
“el màxim mensual dels 15
anys de dades és de 151 mm.
Amb això us podeu fer una
idea del que representa a Pujalt que caiguin més de 100m
en poques hores. Va haver dos
moments de 30 minuts amb
intensitats de 22-23mm/30
minuts”.
Aquestes són les dades de les
pluges a l’Anoia:
- 115mm a Pujalt.
- 112mm a la Panadella.
- 107mm a Igualada.
- 107mm a Òdena.
- 104mm a la Llacuna.
- 91mm a Els Hostalets.
- 88mm a Montbui.
- 86mm Pinedes Armengol.
- 81mm a Calaf.

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada
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Acaba amb èxit el programa
de formació internacional
learning by playing

Com actuar davant
actes de violència
sexual en espais festius
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 9 d’octubre 25
joves de diferents països europeus tornaven
cap a casa després de passar
set intensos dies a l’Alberg
Can Roviralta d’Els Hostalets
de Pierola.
Aquests 25 joves i una desena més de joves catalans
van participar de la formació internacional “Learning
by Playing”, gestionada per
l’Oficina Jove de l’Anoia a
través del programa Erasmus+, i van poder compartir,
aprendre i crear jocs educatius inclusius que es podran
executar en diferents àmbits i
espais educatius amb infants i
joves: esplais, caus, espais joves, instituts, etc.
La formació va iniciar amb
continguts teòrics i conceptuals sobre el joc i la seva estruc-

tura, l’educació, la inclusió i
les diverses formes d’aplicació
i va acabar amb sessions dinàmiques i pràctiques on cada
grup va crear un joc a través
dels quals es poden treballar
diferents temàtiques d’interès
actual com la situació de les
persones refugiades, noves
formes d’economia social i
cooperativa, entre altres, així
com competències i habilitats
com el treball en equip, l’escolta activa o l’assertivitat.
Des de l’Oficina Jove de l’Anoia es valora molt positivament
els resultats d’aquesta formació i se seguirà treballant per
facilitar espais d’aprenentatge
intercultural que facilitin l’intercanvi i el creixement personal dels i les joves participants. De la mateixa manera,
es seguirà treballant per facilitar experiències a l’estranger
a tots els i les joves de la co-

marca que vulguin viatjar per
temes d’estudis, voluntariat,
feina, etc.
Els interessats poden contactar amb l’Assessoria de Mobilitat Internacional trucant
enviant un correu electrònic
a
mobilitat@anoiajove.cat,
un missatge de Whatsapp
al 679.964.669 o trucant al
93.805.15.85.
Tots els jocs educatius creats
durant la formació seran d’accés lliure per a tothom. Pròximament es podrà trobar tot el
material i continguts creats en
aquesta formació a la web de
l’Oficina Jove de l’Anoia www.
anoiajove.cat i en altres plataformes del programa Erasmus+.
El projecte s’ha pogut dur a
terme gràcies al finançament
que la Unió Europea aporta a
les entitats a través del programa Erasmus+.

bre microserveis, es planteja
un punt de trobada d’ambient informal per a compartir i
aprendre sobre noves tecnologies amb xerrades breus i pràctiques. Els organitzadors manifesten la seva satisfacció amb el
resultat de la primera trobada.
DevOps és un perfil tecnològic
recent que totes les empreses
hauran de cobrir els pròxims
anys, que va més enllà de l’administració de sistemes i s’en-

dinsa en l’automatització per a
reduir la intervenció humana a
l’hora de publicar noves versions dels programaris que emprem dia a dia.
És un esdeveniment que requereix inscripció mitjançant
la plataforma Meetup per a
garantir l’aforament necessari. Per a inscriure’s cal fer-ho
aquí:
https://www.meetup.
com/es-ES/IGD-Tech-Drinks/
events/255421279/

Dimecres, nova trobada
d’IGD Tech and Drinks
REDACCIÓ / LA VEU
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l pròxim dimecres 24
d’octubre torna l’espai
de trobada per a professionals informàtics, IGD Tech
and Drinks, amb el meetup
“DevOps: més enllà del manteniment de sistemes”. Es portarà
a terme a l’edifici de l’agrupació
La MACA, l’Associació Manel
Caro, a partir de les 19.00.
Com en l’anterior trobada so-

L

a Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena (MICOD), ha
aprovat en data 3 d’octubre
i per Junta General, el nou
Protocol d’actuació davant les
violències sexuals en espais
de festa. Les Àrees d’Igualtat
dels municipis de la MICOD
(Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt i
Òdena) celebren haver sumat
esforços per a fer front a una
problemàtica que ja fa molts
anys que existeix, però que fins
ara no ha vist posar fil a l’agulla per a revertir-la. Aquest
Protocol és un recurs per a
professionals i per a la ciutadania, per a donar resposta a
situacions molt arrelades a la
nostra societat i cultura com
són les violències sexuals i els
masclismes. Els contextos de
festa en són moltes vegades
facilitadors i és per això que
cal prendre mesures específiques per entendre i detectar
les dinàmiques que s’hi donen
i fer-hi front, com a institució,
entitats, serveis i societat.
El projecte, que es va iniciar
ara fa un any amb el suport
de la Diputació de Barcelona,
ha estat participat per diferents serveis implicats en la
prevenció, detecció, atenció i
recuperació de les violències
masclistes i també per la ciutadania en general. Liderat per
l’Àrea d’Igualtat de Gènere de
la Mancomunitat i l’Observatori Noct@mbules, s’ha treballat de forma transversal des
de diferent departaments dels

La Mancomunitat
aprova un protocol que
s’implementarà l’any
2019 a les festes majors
de tota la comarca

ajuntaments de la MICOD,
principalment els àmbits de
Cultura, Joventut, Igualtat
i Salut, ha través d’un Grup
Motor. S’ha reunit també, en
tres ocasions, una Comissió
Participativa que és qui ha
desenvolupat tot un seguit de
propostes per a donar forma i
contingut al Protocol, i també
per a desenvolupar una guia
de recomanacions a engegar
i amb l’objectiu de donar resposta a les problemàtiques detectades.
El projecte s’implementarà
el proper any 2019 durant
les festes majors dels municipis de la MICOD, i estarà
en constant revisió a través
de comissions de seguiment,
per tal d’adaptar-se a noves
necessitats i situacions que
puguin sorgir.
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Recepció als Moixiganguers després
de l’històric castell de 9

Llum als passos de
vianants del Passeig
REDACCIÓ / LA VEU

D
REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament d’Igualada ha felicitat els Moixiganguers el passat dijous, 11 d’octubre, per la seva
brillant participació al passat
Concurs de Castells de Tarragona.
Els igualadins van esdevenir
colla de 9, descarregant per

primer cop un 3de9f. Van
completar la seva actuació
descarregant també un 5de8 i
un 2de8f i, d’aquesta manera,
proclamant-se guanyadors de
la jornada de dissabte, empatats amb els Xiquets de Reus.
Els 3.460 punts assolits, a més,
els van permetre acabar entre
les deu millors colles del concurs. Avui, el president i el cap

de colla, Oriol solà i Jordi Moreno, han rebut l’enhorabona
de l’alcalde, Marc Castells, i
de diversos regidors del consistori. L’acte ha finalitzat amb
el desplegament d’una lona
de gran format a la façana del
consistori, mostrant la imatge
d’aquest castell històric amb
l’etiqueta #Somde9, i una foto
de família de tots els assistents.

L’escola Mowgli estrena nous espais

urant aquesta tardor,
l’Ajuntament
d’Igualada dota dos
passos de vianants del Passeig Verdaguer d’indicadors
lluminosos.
En concret, es tracta dels dos
passos situats davant del casal
de la gent gran de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Sanitària Sant Josep,
dos equipaments freqüentats
per persones grans.

Per a incrementar la seva seguretat i alertar els conductors
que circulen pel passeig de la
seva possible presència creuant la via, s’estan instal·lant
en aquests punts indicadors
intermitents del tipus LED,
visibles des d’una distància
d’uns 200 metres. Anteriorment ja es van dotar d’aquest
element de senyalització, amb
bon resultat, dos passos de vianants, a l’Av. Barcelona amb
el c/ Sant Magí, i al Pg. de les
Cabres amb la Pl. de la Creu.

Circulació restringida
a l’avinguda Catalunya,
fins al febrer

REDACCIÓ / LA VEU
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l dijous 11 d’octubre
l’Escola Mowgli ha
acollit un acte ben especial, la inauguració dels
nous espais d’Educació Infantil a mans de l’alcalde d’Igualada Marc Castells, el tinent
d’alcalde de Qualitat Urbana i
Interior, Jordi Pont i la tinent
d’alcalde de Dinamització
Econòmica, Ensenyament i
Universitats Patrícia Illa.
El mes de maig van iniciar-se
unes obres que, si bé van representar molts i importants
canvis en el funcionament i
el dia a dia de tots els cursos
de l’Escola, han permès remodelar i adaptar les antigues
aules convertint-les en espais
amplis i multifuncionals. Tal
i com va explicar la directora de l’Escola Mowgli, Imma
Solano, amb la voluntat “de
poder-los adaptar a les noves
necessitats educatives, per
poder-hi fer espais, projectes,
treballs amb diferents grups...
Espais amb molta llum, càlids, amb domini del parquet,
la fusta, amb òptimes condicions de so i temperatura, on

es puguin crear experiències d’aprenentatge atractives i
sentir-nos com a casa”.
Han estat intensos mesos de
feina que han culminat amb
unes noves aules i espais pensats per estimular els nens i
nenes d’1 a 6 anys i on hi puguin desenvolupar el seu màxim potencial.
David Camps, president de la
Fundació Escola Mowgli i Ramon Costa, president de l’AMPA, van coincidir a destacar la
gran tasca feta pels industrials
i tècnics al capdavant de l’obra,
així com l’ajuda i el suport de
les famílies i especialment dels

alumnes de 5è i 6è (Mowglis i
Akeles), que durant els mesos
de les obres van haver de traslladar-se i fer classes als espais
cedits per l’Escola Anoia.
Per la seva banda, l’Alcalde
d’Igualada, Marc Castells, va
recordar els inicis de l’escola i en va ressaltar el caràcter
pioner i innovador ja des dels
seus orígens.
L’acte va finalitzar amb la tradicional tallada de la cinta i
l’obertura de tots els espais,
que es van poder visitar. A
més, tots els assistents van poder compartir un dolç berenar
gentilesa de l’AMPA.

REDACCIÓ / LA VEU
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a implantació d’una
nova superfície comercial Bon Preu Esclat a
l’antiga fàbrica Vives Vidal implica, des d’aquesta setmana i
durant els propers mesos, importants afectacions de trànsit
derivades de les obres de reestructuració de la mobilitat al
seu voltant.
Es construirà una nova rotonda a l’extrem Nord del c/ Sant

Josep, a la confluència amb
l’Av. Catalunya, també s’ampliarà la rotonda existent al
c/ Lleida amb l’Av. Catalunya
i es redefinirà la configuració
dels carrils i voreres entre totes dues.
Tot plegat, implicarà diferents
afectacions de trànsit entre els
mesos d’octubre i febrer. Les
prohibicions d’estacionament,
els talls de trànsit i els desviaments provisionals se senyalitzaran convenientment.

22

| IGUALADA

Divendres, 19 d’octubre de 2018

Mireia Vilanova: “La indústria de Hollywood ha fet
molt mal a la imatge que tenim dels taurons”
Aquesta jove dissenyadora i fotògrafa igualadina va estar entre el 18 agost i el 4 de setembre a Gansbaai, Sud-àfrica, on va fer
un voluntariat en una empresa d’ecoturisme i va aprofitar per fotografiar diverses espècies marines.
LA VEU / MARC VERGÉS

P

er què vas anar a
Sud-àfrica?
He fet un voluntariat
que té relació amb l’eco-turisme i en concret amb la conservació del que s’anomenen
els Big Five marins (els cinc

grans), que són els taurons, les
balenes, els dofins, les foques
i els pingüins. Últimament
aquestes espècies s’estan veient molt afectades pel tema
del plàstic a les platges, la contaminació, etc. En definitiva,
que els estem destrossant.
El que fèiem allà anava des de
netejar la platja a curar pingüins. També acompanyàvem
turistes amb el vaixell per veure aquests animals. Però com
que on jo estava és una empres
d’eco-turisme, tots els diners
que es guanyaven es destinaven després a tractar els animals malalts.

“Els taurons són una
passió que tinc des de
petita, però no volia
veure’ls i prou, volia
fer alguna cosa que
m’impliqués més”
Com trobes aquest voluntariat? Tenies clar que volies
fer aquest?
No vaig anar a buscar expressament aquest, però el que sí
que tenia clar és que volia fer
alguna cosa amb els taurons.
Des de petita que aquest ani-

mal és una de les meves passions, però no volia fer el típic
d’anar a Àfrica i només pagar
per posar-me en una gàbia i
veure’ls, volia fer alguna cosa
que m’impliqués més.
De petita, tenia aquella relació
amb els taurons d’amor-odi.
Suposo que em feien més aviat

por per tot el que ens ensenyen
a les pel·lícules i el que llegim,
que sembla que els taurons siguin d’allò més dolents, però
després, amb el pas dels anys
vaig anar llegint i investigant
i te n’adones del mal que ha
fet la indústria de Hollywood
amb aquests animals. Així que
vaig decidir fer un voluntariat que em permetés treballar
amb ells i al mateix temps fer
unes fotos per tal que la gent
els visualitzés com un animal
en el seu hàbitat, no com un
assassí.
És un dels llocs on hi ha més
taurons Sud-àfrica?
Sí, i especialment de taurons blancs. Aquesta zona és
un “punt calent” de pas de
taurons ja que fan el recorregut des d’Austràlia fins a
Sud-àfrica.
Tenies molt de temps per fer
fotografies enmig de la teva
feina al voluntariat?
Quan vaig arribar-hi no sabia
el que m’esperava allà. Sabia
què faria però no l’estona que
tindria lliure ni res.
Normalment ens llevàvem a
2/4 de 5 i treballàvem fins les

6 de la tarda i llavors teníem
lliure. El problema és que ja es
començava a fer de nit a aquelles hores.
Explica’ns una mica el teu
dia a dia allà.
El temps allà va una mica com
li dona la gana, així que ens

“Hi havia una dona
que se la veia súper
preparada, però un cop
va aparèixer el primer
tauró li va agafar un
atac de pànic”

havíem d’adaptar. Dies que començaven amb un sol radiant
els acabàvem tornant a terra
abans d’hora perquè teníem
onades de 4 metres.
El primer que fèiem després
de llevar-nos era esmorzar i
esmorzar bé. Quan t’estàs tantes hores al mar et deshidrates molt ràpid i per això era
tan important menjar bé al
matí. Un cop dalt del vaixell
menjàvem a deshores, no ens
n’adonàvem que les hores ens
passaven volant.
Després preparàvem els vaixells per la sortida amb els turistes i abans de les 7 del matí
ja érem al mar.
Quina era la teva feina un
cop dalt del vaixell?
Potser queda malament dirho però una de les coses que
més fèiem era recollir les vomitades (riures). La gent es
mareja molt a alta mar! Més
enllà d’això els assistíem en tot
moment. Per exemple, quan
apareixia un tauró ens encarregàvem d’explicar les seves
característiques, els ajudàvem
amb els neoprens, tenir un
control de tots els taurons que
vèiem per així tenir-los “censats”, etc
Vau tenir mai cap problema?
Algun o altre sí. Un dia, per
exemple, a una turista li va
agafar un atac de pànic al veu-

re els taurons. Just abans de
pujar al vaixell se la veia súper preparada, però un cop va
aparèixer el primer tauró es va
paralitzar.
També us vau emportar un
bon ensurt quan un tauró va
rebentar la boia de la gàbia
on estàveu...
Sí... La gàbia és on es posen els
turistes per veure els taurons.
L’aguanta un sistema de politges i cordes que estan lligades
al vaixell i està mig submergida, el suficient per poder posar-te posar sota l’aigua però
també treure el cap per respirar. La gàbia està envoltada de
boies per evitar el contacte del
tauró directe amb les barres
de la gàbia. Un dia, quan estàvem dins la gàbia, vam sentir
un soroll sec i fort i de cop tot
de bombolles. I clar, el primer
que penses és que el tauró havia entrat. Per sort no va ser
així i ens van treure ràpidament de la gàbia.
Tot i aquests ensurts, són tan
perillosos com els pinten els
taurons?
No, el que sí que són és curiosos. I la seva manera de descobrir com són les coses és mossegant. El problema és que
una mossegada de tauró se’t
pot emportar mitja cama! La
veritat, però, és que no s’han
registrat molts atacs ferotges
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de taurons. Et pot mossegar
una vegada, però com que no
li interessa se’n va.
D’on treies el temps per fer
les fotografies?
Les podia fer mentre treballava. Vaig tenir la sort de ferme bastant amb la gent d’allà i
m’ho van permetre.
El meu somni és arribar a ser
fotògrafa per a National Geographic i quan els ho vaig comentar em van dir que era una
mica “comodí”, havia d’ajudar
als turistes, però si apareixia
un tauró em podia posar a primera fila i fer les fotos.
Era un somni per tu fer
aquest viatge?
Portava fent guardiola vuit
anys. Tenia els diners en un
pot de vidre per anar a Àfrica.
Així que aquest viatge m’ha
servit per combinar els dos viatges, taurons i Àfrica.

riat...
És el primer voluntariat que
faig i he quedat molt, molt
contenta. He conegut gent de
Luxemburg, Bèlgica, Ucraïna,
Estats Units i Regne Unit.
Des de Catalunya ens imaginem Àfrica d’una manera
molt diferent a la que realment és?
Sí, moltíssim. Tot i que
Sud-àfrica està molt “europeïtzada”, és molt diferent. Per
exemple, a mi em van perdre
la maleta durant el vol. Tenia
roba per un dia i la càmera i
vaig voler a sortir a comprar
alguna cosa de roba. Abans de

“Mai havia vist un cel
com el d’Àfrica. En una
nit vam arribar a comptar 24 estels fugaços”

És el projecte fotogràfic més
ambiciós que has fet?
Aquest i un reportatge que
vaig fer a Auschwitz. Aquest
últim el vaig exposar a la Gaspar Camps i en vaig fer algunes xerrades també per explicar-ho a la gent.

fer-ho però, em van aconsellar
que no sortís sola que era força perillós.
També em van xocar molt els
districtes. Passes de veure la
ciutat, amb edificis bonics a
veure districtes tancats enmig
d’un descampat, amb xeringues per totes bandes, cases
caient a trossos...

Més enllà de l’experiència
amb els taurons, entenc que
t’emportes moltes coses de
les vivències en un volunta-

El nivell de vida és molt diferent, per tant...
Ho puc resumir amb una història. La recepcionista del cen-

tre on cuidàvem els pingüins,
de 19 anys i amb dos fills, feia
l’aniversari i li vam regalar un
tros de pastís. La noia es va
posar a plorar perquè sempre mirava aquells pastissos i
pensava en comprar-ne un tall
però no li arribaven els diners
per fer-ho. Quant a nosaltres,
amb el canvi de moneda, ens
va costar cèntims! Són d’aquelles coses que quan tornes a
Catalunya penses que no tenim dret a queixar-nos tant
com ho fem.
Algun record especial amb el
que et quedes?
Un dia amb un amic ens vam
escapar a una cala en què hi
havia una posta de sol espectacular. Molt, molt bonica.
Vam fer pícnic allà i el cel també era molt bèstia. Mai he vist
un cel com el d’Àfrica. Vam
arribar a comptar 24 estels fugaços, satèl·lits, etc... No ens
ho esperàvem i penses: “quina
passada!”.
Hi tornaràs?
Sense cap mena de dubte. El
més aviat possible i el màxim
temps que pugui. I vull tornar
a Gansbaai perquè tinc la sensació que una part de mi s’ha
quedat allà. La gent que vaig
conèixer, els paisatges... És un
viatge que m’ha canviat totalment la forma de ser i de pensar. Necessito tornar-hi de fet.

SORTEGEM
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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 fins 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.
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Ja es pot aparcar a la nova zona
blanca del carrer Delícies

REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament ha obert
aquest dimarts, 16
d’octubre, la nova zona
blanca d’estacionament gratuït del c/ Delícies, entre els
carrers Virtut i Sant Carles.
El nou aparcament s’ubica
en un solar de 1.000m2, fins
ara en desús, i ofereix 37 pla-

ces. Durant les darreres quatre setmanes s’hi han dut a
terme les obres d’adequació,
demolint la tanca perimetral,
senyalitzant les places i els accessos i fent accessible per als
vianants la vorera que uneix
l’aparcament amb el c/ Virtut.
Properament, a més, s’hi reforçarà la il·luminació. En
paral·lel, continuen els tre-

balls d’una altra zona blanca d’aparcament gratuït al c/
Comarca, en aquest cas per
51 vehicles. I, a més, aquests
dies, en el marc de la campanya anual d’asfaltatge, s’està
pavimentant la zona blanca
del c/ Piera, que presentava
un terreny força perjudicat
després dels últims anys d’ús
intensiu.

El xef David Andrés participa al
certamen Gastronomika, a Euskadi
REDACCIÓ / LA VEU
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l xef David Andrés ha
assistit a San Sebastián
Gastronomika, un dels
esdeveniments de referència
del país pel sector de l’hostaleria, i que aquest any celebrava el seu 20è aniversari. La
presentació d’Andrés, que ha
girat al voltant de les ostres, ha
tingut lloc en la darrera jornada de San Sebastián Gastronomika, que s’ha celebrat del 8 al
10 d’octubre al Palau Kursaal.
David Andrés ha presentat al
costat de Huîtres Amélie les
propostes “Ostra Amélie amb
aigua blava, cruixent fregit de
patata violeta amb ostres liofilitzades” i “Ostra en escabetx
tebi de pastanaga”, uns plats
que juguen amb un concepte
de cuina on el protagonista és
el producte.
Cada una d’aquestes formes
de presentar les ostres estan
basades en enfocs diferents.
D’una banda, amb l’“Ostra Amélie amb aigua blava,
cruixent fregit de patata violeta amb ostres liofilitzades”
Andrés s’ha basat en les tex-

tures de la pròpia ostra (untuositat i fermesa), sense alterar
el gust i sense fer-li perdre el

protagonisme davant els altres ingredients. Amb la segona proposta “Ostra en escabetx tebi de pastanaga”, el
xef ha apostat per una barreja
de gustos (dolç, salat, àcid i
umami), potenciant el sabor i
la fermesa de l’ostra.
Després de la participació a
Gastronomika, el xef David
Andrés es prepara per la seva
ponència al Fòrum Gastronòmic de Girona, que tindrà
lloc del 18 al 20 de novembre
al Palau de Fires i Palau de
Congressos de la capital del
gironès.
El xef David Andrés és copropietari i xef del restaurant Somiatruites d’Igualada i cap de
cuina del restaurant ABaC de
Barcelona, amb tres estrelles
Michelin i dirigit pel xef Jordi
Cruz. Ha estat reconegut com
millor xef jove d’Espanya en
tres ocasions consecutives
(2015-2017) i un dels millors
xefs joves del món pel concurs San Pellegrino Young
Chef. L’any 2017 la prestigiosa revista Forbes el va considerar un dels joves més influents d’Europa.

Acaben les obres de
renovació de la coberta
de l’estació de tren

REDACCIÓ / LA VEU

F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) ha finalitzat les
obres de renovació de la coberta de l’estació d’Igualada,
amb una inversió de 286.611
euros.
L’estació de la línia R6 (Igualada) ha renovat les cobertes de
les andanes i de l’edifici de servei. Els treballs de renovació,
que van començar a mitjans
del mes de maig, han suposat
la substitució de les anteriors
plaques per unes de noves
de policarbonat compacte. A
més, s’han realitzat actuacions
de manteniment preventiu de
l’estructura metàl·lica i del formigó existent.
Les cobertes de l’estació
d’Igualada formen part d’un
conjunt arquitectònic que engloba també l’estació d’autobusos contigua i és per aquesta raó que la rehabilitació ha
tingut en compte el conjunt
sense modificar el volum existent, ni alterar la composició
de l’estació.
Millores al Metro del Baix
Llobregat
Aquestes actuacions s’emmarquen dins la política de manteniment d’actius i renovació
dels diferents equipaments,
instal·lacions i infraestructures que duu a terme FGC al
Metro del Baix Llobregat per
poder seguir donant un servei
de qualitat als seus usuaris.
Pel que fa al manteniment
d’edificis, Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya disposa d’un equip que s’encarrega específicament de supervisar l’estat dels edificis i els seus
components.
A més de les actuacions de renovació de les cobertes d’Igualada i Manresa Baixador, FGC
també treballa en d’altres projectes per a la millora de les
seves instal·lacions a la línia
Llobregat-Anoia:
· Renovació de les vies. Un
cop acabats els treballs de
renovació entre Cornellà i
Almeda, actualment s’està renovant el tram de túnel urbà
entre L’Hospitalet i Cornellà.
Properament també s’adjudicarà la renovació de les vies de
la capçalera nord de l’Hospitalet. Paral·lelament, s’està treballant en l’estabilització puntual de la plataforma de via en
diversos punts de la línia i la
renovació de via del ramal de
mercaderies.
· Renovació de la infraestructura. S’estan realitzant importants actuacions previstes a
Almeda on caldrà desmuntar
la contravolta del túnel per
corregir patologies estructurals. De la mateixa manera, es
treballa en el manteniment de
diversos punts i de forma continuada, en la consolidació de
talussos i vessants.
· Alimentació elèctrica. Una
vegada renovades les cabines
de la sots central de Sant Boi,
està previst fer-ho a Monistrol
de Montserrat. A més, s’està
instal·lant la catenària rígida
en tot el tram urbà de la línia
Llobregat-Anoia.
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Vilanova es tornarà a posar la gorra per la casa dels
Xuklis en el marc de la segona Festa Solidària
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest cap de setmana 20 i 21 d’octubre,
Vilanova del Camí es
tornarà a posar la gorra en favor d’AFANOC i la casa dels
Xuklis en el marc de la segona
Festa Solidària. La regidoria
de Solidaritat i les entitats locals s’han tornat a donar la mà
per dissenyar un atractiu programa d’activitats, l’entrada
als quals seran productes de
marxandatge de la casa dels
Xuklis.
Per segon any consecutiu, la
regidoria de Solidaritat encapçalada per Imma González, ha programat la Festa
Solidària en favor d’AFANOC
i els nens amb càncer. La tria
de l’entitat, explica la regidora, ha estat una decisió compartida amb les entitats vilanovines que han demanat
reeditar l’ajuda solidària amb
els Xuklis.
Entitats, empreses i particulars tornaran a col·laborar en
el projecte que l’any passat
va aconseguir recaptar 6.000
€. Per això han dissenyat un
atractiu programa d’activitats
que s’encetarà dissabte a les 11
h amb una Decatlon solidària
i ecològica que anirà a càrrec
de l’Associació Camp del Rei.
La regidora Imma González
ha avançat a Ràdio Nova que
serà una gimcana divertida i

original que contempla 3 categories: menors de 12 anys,
de 12 a 16 anys i majors de
16. Es preveu premiar, ha dit
González, el millor de cada
categoria.
El mateix dissabte al matí,
d’11 a 13 h, mentre es facin els
Decatlons, la mainada podrà
gaudir de diferents tallers que
aniran a càrrec de DiverEvent.
A la tarda, les activitats es reprendran amb una activitat
especial, el muntatge d’un planetari dins una cúpula inflable
gegant que donarà a conèixer
l’univers. L’activitat que dirigirà Cel Obert, comptarà
també amb una carpa on s’hi
exposaran diferents materials
i instruments per estudiar la
física de l’univers i on també
hi haurà un telescopi per fer-

hi algunes observacions.
Simultàniament al planetari,
explica la regidora, es farà un
berenar solidari gentilesa de
Cal Rubio i a partir de les sis
de la tarda, començarà una
masterclass de zumba amb
Eva Copoví, una altra de bollywood a càrrec de Sweet Índia i una tercera de flamenc, a
càrrec de la Casa de Andalucía de l’Anoia.
Totes aquestes activitats tindran lloc a la plaça del Mercat, però dissabte també hi
haurà actes solidaris a Can
Papasseit. El ball de la Gent
Gran oferirà l’entrada en forma de productes de la casa
dels Xuklis i al vespre, i per
tancar la primera jornada solidària tindrà lloc un monòleg de David Sas.

L’endemà diumenge, les activitats es desplacen a la plaça
de Can Papasseit i a l’interior del centre polivalent. D’11
a 12:30 h hi haurà un taller
per mostrar com es porten
els gegants, una activitat que
ofereixen els Geganters de Vilanova.
A les 12:30 h es farà la projecció de la pel·lícula Tadeo
Jones 2. El cap de setmana
solidari es tancarà a les 19 h
amb una nova edició de la
Gala Solidària en la que hi
participaran diferents entitats
locals: Artístic, Associació de
Ball Ainhoa, Els Girasols, Los
Signos, Rocieros del Camino, Teatro 60 i l’Escola Balla
l’Anoia entre altres.
La regidora de Solidaritat
Imma González ha anunciat

Una gran bandera d’Espanya va onejar a la façana de
l’Ajuntament vilanoví el Dia de la Hispanitat
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a façana de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí va lluir el passat
12 d’octubre una gran bandera espanyola per celebrar,
segons va explicar l’alcaldessa
Noemí Trucharte, el dia de la
Hispanitat. Trucharte assegura que aquest gest “és del tot
normal, perquè durant l’11
de Setembre, Diada de Catalunya, fem onejar la senyera”.
El programa Espejo Público d’Antena 3 va dedicar,
dimarts, uns minuts a l’alcaldessa vilanovina, Noemí
Trucharte, per la decisió de
penjar la bandera espanyola
el dia 12 d’octubre, a la façana
de l’Ajuntament vilanoví. Tot

i que segons la pròpia Trucharte penjar una bandera no
hauria de ser notícia, en els
darrers dies no han faltat els
mitjans que s’han fet ressò
d’aquesta decisió que consideren “valenta”.
I és que a banda de la reivindicació
constitucionalista,
també es fan ressò de “l’assetjament” que segons l’alcaldessa vilanovina ha rebut, en el
darrer any, per part de l’independentisme local. Susana
Griso li ha preguntat directament sobre aquestes “amenaces de mort”, però Trucharte
ha insistit a dir que “cal normalitzar la situació política a
Catalunya i també a Vilanova del Camí”. L’alcaldessa ha
manifestat que a banda de

respectar les opinions de tothom, “cal respectar la Constitució i les lleis” i davant “els
detractors” de la seva decisió,
ha afirmat que no li prendran,
“ni la cohèrencia, ni la llibertat d’expressió”.
Davant el comentari de Susana Griso sobre les mides de
la bandera que es va penjar a
l’Ajuntament, comparant-les
amb la de la plaça Colón,
Trucharte ha tret ferro tot
explicat que les quatre banderes -vilanovina, catalana,
espanyola i europea- onegen
tot l’any als màstils de l’Ajuntament, i que el dia 12 només
es va fer el mateix que per
la Diada penjant la bandera
corresponent, “amb les mateixes mides”.

que entre les actuacions de
diumenge podrem escoltar
el cantautor local Carlos Gómez, el jove Adrián Sánchez i
el petit Aday, que només amb
10 anys, no ha dubtat pujar-se
a l’escenari per col·laborar en
aquesta causa.
Imma González ha volgut
agrair i reconèixer la participació i col·laboració de les entitats locals i de totes aquelles
persones que, d’una manera o
altra, faran gran aquesta festa.
Aquesta setmana s’ha fet públic el cartell de la festa que
mostra el dibuix guanyador
del concurs de la Festa Solidària. Un Xukli especial i
acolorit al qual ha donat vida
Iván Romero Compte, de P5,
de l’Escola Pompeu Fabra.
Però l’Iván no ha estat l’únic
guanyador d’aquest concurs.
Aquest any, explica la regidora Imma González, s’han
triat 6 guanyadors, perquè
assegura “és molt difícil no
premiar-los tots”. La resta són:
Leo Torres Cerón de 6è; Eva
González Cano de 3r; Moha
Chaoui de 5è; David Montero
Simón de P5 i Edgar de 2n.
Els dibuixos dels sis guanyadors i tots els dibuixos que
han participat al concurs estaran exposats a partir d’avui i
fins el proper 1 de novembre a
Can Papasseit perquè tothom
pugui admirar els “Guanyadors Solidaris”.
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La Pobla de Claramunt dedicarà la plaça de
l’Ajuntament a l’1 d’Octubre
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l Ple de l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt,
en la sessió ordinària
del dimecres 10 d’octubre, va
decidir posar el nom de plaça 1 d’Octubre a la plaça de
l’Ajuntament. La moció, que
es va incorporar per urgència
a l’ordre del dia, es va aprovar
per nou vots a favor i dos en
contra.
En l’exposició del text es recorden els fets ocorreguts la
jornada del referèndum sobre
la independència de Catalunya i la intervenció de les forces policials. S’especifica que
“considerem que aquest dia
restarà present en la memòria
de tots nosaltres i forma part
de les grans jornades històriques d’aquest país”. Per això,
es proposa que la plaça de
l’Ajuntament es passi a anomenar plaça 1 d’Octubre “com
a reconeixement a tantes catalanes i catalans que hem vist
trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com
col·lectius”.
Accions pels talls de la C-15
A més d’aquesta moció, en
l’apartat d’informes i propos-

tes d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, va informar de les
gestions realitzades pel tall
de la carretera C-15, anunciat
per als dies 9, 10 i 11 d’octubre i que es va ajornar. Fa uns
mesos, Broch es va posar en
contacte amb el director del
Servei Català de Trànsit, Juli
Gendrau, que el va adreçar
al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT),
que el van informar que no hi
ha cap protocol d’intervenció
establert en casos de talls a la
carretera. El que sí que es van
comprometre és que des del
Centre de Control de l’Eix Diagonal, concessionària de la
via, i des de Trànsit es comunicaria a l’Ajuntament quan hi
hagués un tall.
Davant del tall previst i que els
Mossos d’Esquadra no disposaven d’efectius per regular el
trànsit, l’Ajuntament es va posar en contacte amb Protecció
Civil per regular el pas de vehicles, sobretot, a les entrades
i sortides de l’escola. L’alcalde
va explicar també que va mantenir una entrevista amb el
secretari d’Infraestructures i
Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, Isidre Gavin, a qui
va exposar el tema. A partir

d’aquí es va ajornar el tall i es
va dir que es miraria de minimitzar les molèsties ocasionades pel pas de vehicles pel mig
del poble.
A més d’aquests dos temes, en
aquesta sessió es va aprovar,
per unanimitat, el Pla Intern
d’Igualtat de Gènere per al
període 2018-2021. Aquest
document té com a objectiu
promoure la igualtat d’oportunitats entre treballadors i treballadores i contribuir per a la

Comencen les obres de pavimentació
del carrer de Santiago Rusiñol

L

L’actuació que s’està executant consisteix en la retirada
de l’actual capa de formigó,
la regularització de la base i
l’abocament d’una nova capa

de formigó. Mentre durin les
obres, s’ha traçat un recorregut alternatiu per a la circulació pels carrers de Florenci
Cornet i de Caterina Albert.

discriminatòries per motius
de gènere. El pla l’ha impulsat
l’Ajuntament, amb el suport
de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD) i l’ha portat a terme la Diputació de Barcelona
que ha contractat la societat
Amaltea Igualtat SCCL que
l’ha redactat.

El Grup Teatral de
Capellades porta “El
Petit Príncep” a la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

LA POBLA DE C. / LA VEU

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt està portant a terme les obres
d’arranjament del paviment
del carrer de Santiago Rusiñol i l’entrada dels carrers
del Grau i cal Llacuna, al barri de l’Estació. L’actuació es va
iniciar el dilluns 15 d’octubre
i és previst que finalitzi el dilluns 12 de novembre.
L’obra la realitza l’empresa can
Galan i té un pressupost de
43.823,53 €, que es cobriran
amb fons municipals. El 15
d’octubre la intervenció s’ha
iniciat al carrer de Santiago
Rusiñol i el 24 del mateix mes
la intervenció afectarà l’entrada del carrer del Grau i cal
Llacuna.
El paviment actual de la calçada presenta fissures i una
desintegració dels materials de la capa de rodament.

incorporació de la perspectiva
de gènere a tots els departaments del Consistori.
El treball incorpora una diagnosi que descriu la situació
de la qual parteix l’Ajuntament
en matèria d’igualtat de gènere i un Pla d’Acció que proposa les accions per combatre situacions que puguin ser

l Grup Teatral de Capellades porta demà
dissabte a l’escenari de
l’Ateneu Gumersind Bisbal la
coneguda obra d’Antoine de
Saint-Exupéry El Petit Príncep.
La representació tindrà lloc a
les 6 de la tarda i està inclosa
dins de la programació de les
Festes Culturals, que organitza la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.
El Petit Príncep és un conte
poètic i filosòfic sota l’aparença d’un relat per a infants. Un
aviador i un noiet vingut d’un
altre planeta es troben al desert. El noi, el Petit Príncep,
ens explica les seves experiències després d’haver voltat per
l’univers i pel planeta Terra, i la
seva relació amb la gent gran,
amb els adults.
El Grup Teatral de Capellades va estrenar aquesta obra,
sota la direcció de Pep Vallès,
el novembre de l’any passat

amb motiu de la celebració del
quarantè aniversari. L’entitat va
néixer el 25 de febrer de 1978
després que un grup de capelladins i capelladines aficionats
al teatre haguessin tirat endavant un projecte ambiciós: retornar la tradició dels Pastorets
a Capellades. D’aleshores ençà,
són més de cent cinquanta persones, entre actors, actrius i
tècnics, tots ells amateurs, les
que han passat pel grup.
En tot aquest temps s’han fet
més de tres-centes representacions de les prop de seixanta obres o accions teatrals que
s’han anat estrenant, com El
retaule del flautista, La casa de
Bernarda Alba, Tot esperant
Godot, entre d’altres. El grup
ha participat en concursos i
mostres d’arreu de Catalunya,
en molts dels quals ha obtingut guardons. La representació
d’El Petit Príncep l’han portat
a diversos escenaris no només
de la comarca sinó també de
diferents poblacions catalanes.
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El castell de Claramunt, visitat durant Caminada i esmorzar popular per recollir fons per
les Jornades Europees del Patrimoni
a la lluita contra el càncer
LA POBLA DE C. / LA VEU

G

airebé 180 persones
van visitar, el dissabte 13 i el diumenge
14 d’octubre, el Castell de
Claramunt amb motiu de les
Jornades Europees del Patrimoni (JEP). L’activitat la van
organitzar l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural del
departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.
El dissabte 13 van passar per
la fortalesa 107 visitants i el
diumenge 14, 72. Des de fa
anys, el monument poblatà
participa en aquesta iniciativa amb una jornada de portes
obertes i una visita guiada gratuïta. Les JEP van arribar a la
vint-i-setena edició.

LA POBLA DE C. / LA VEU
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Les Jornades Europees del Patrimoni són la festa del patrimoni i els diferents municipis
i entitats organitzen un seguit
d’activitats gratuïtes per a tots
els públics: visites guiades,
representacions teatrals, concerts, exposicions, etc. La ini-

ciativa s’impulsa, cada any, des
del departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya Agència Catalana del Patrimoni Cultural, l’Institut Ramon
Muntaner, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

a delegació poblatana
de l’Associació Espanyola contra el Càncer
organitza, el diumenge 21
d’octubre, una caminada i un
esmorzar popular per recollir fons per a la lluita contra
aquesta malaltia. El punt de
trobada per a les persones
que vulguin anar a la caminada serà a la plaça de l’Ajuntament, a 2/4 de 9 del matí.
Aquesta activitat ja és el vuitè any que es porta a terme.
Per participar-hi caldrà inscriure’s al Local Social de
l’Ateneu Gumersind Bisbal,
de dilluns a divendres, de
les 4 a les 7 de la tarda, o el
mateix dia de la caminada.
El recorregut tindrà una du-

rada d’unes dues hores, aproximadament.
Les persones que no vulguin
anar a caminar però que vulguin col·laborar amb la iniciativa, podran esmorzar, de
les 10 del matí fins a les 12
del migdia, a la mateixa plaça
(en cas de mal temps, es faria
al Teatre Jardí). El preu de
l’entrepà i la beguda serà de 5
euros. Els caminants que ho
vulguin també podran comprar l’esmorzar abans de la
sortida.
A 2/4 de 12 del matí, a la plaça de l’Ajuntament, es farà
el sorteig d’una panera. Els
números els vendran voluntaris i voluntàries casa per
casa. La iniciativa solidària
compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

El II Concurs de manualitats de la Gent Gran de Vilanova
ja té guanyadors

VILANOVA DEL C, / LA VEU

E

l CAP ha lliurat els premis del II Concurs de
manualitats de la Gent
Gran de Vilanova del Camí.
Un any més, des de l’EAP han
organitzat una exposició i concurs de treballs manuals amb
motiu de l’1 d’octubre que es
commemora el Dia Internacional de la Gent Gran. Els guanyadors d’aquesta edició han
estat: Ricardo Romo, Piedad
Martos i Antonia Domingo.
El passat dia 1 d’octubre es va
celebrar el lliurament de premis per gentilesa de diferents
establiments locals. El primer
premi per a Ricardo Romo
Martinez era un àpat per a
dues persones a la Fonda Gori;
el segon, per a Piedad Martos
Lorente, un val per a la Perruqueria Loly, i el tercer, per a
Antonia Domingo Clarasó, un
cistell de fruites, de Fruites i

verdures Morera.
Des del CAP de Vilanova del
Camí han agraït la participació
dels concursants i en especial, a
Fonda Gori, Perruqueria Loly i
Fruites i Verdures Morera per

la seva aportació voluntària
amb els premis.
Com és el cas de la majoria
d’aquestes dates reconegudes
internacionalment, el Dia Internacional de la Gent Gran

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles, en sessió ordinària
celebrada el dia 17 de setembre de 2018, acordà l’aprovació inicial de
l’Ordenança d’ús i defensa dels camins rurals d’ús públic i titularitat
municipal de Santa Maria de Miralles.
Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al portal
web i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments
que estimin pertinents.
En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra
l'aprovació inicial de l'esmentada Ordenança en el termini d'informació
pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovada definitivament
sense necessitat de nou acord.
Santa Maria de Miralles, 15 d’octubre de 2018.

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

va ser proclamat per les Nacions Unides l’any 1990. És una
jornada festiva i reivindicativa
per sensibilitzar la població
sobre el lloc que ocupa la gent
gran dins la nostra societat. La

comunitat internacional insta
a reflexionar sobre els reptes
socials i polítics que suposa el
creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura.

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial del Reglament del Consell
d’Infants de l’Ajuntament de Capellades (2018/53)
El Ple de l’Ajuntament de Capellades en sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2018 va
aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants de l’Ajuntament de Capellades.
L’expedient d’aprovació inicial del Reglament se sotmet a informació pública durant un
termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la última publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
o al Diari la Veu de l’Anoia; i al tauler d’edictes municipal, tauler d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Capellades (www.capellades.cat), perquè les persones interessades
puguin examinar l’expedient, a la Secretaria de l’Ajuntament de Capellades (C/ Ramon
Godó, núm. 9) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments, que es creguin
convenients.
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança
esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens
perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen l’article 178 del Decret Legislatiu
2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
i l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Es fa públic per a informació general.
Capellades, 17 d’octubre de 2018
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president

28

| COMARCA

Divendres,19 d’octubre de 2018

Tasques de reasfaltament i manteniment a Montbui

El proper 27 d’octubre, Gala de l’esport
2018, a Montbui

MONTBUI / LA VEU

A

quest passat dilluns
van començar les obres
de reasfaltament viari
que, durant les properes setmanes, es duran a terme a diferents
carrers i vies de Montbui. Es
tracta de feines de reasfaltament
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 següents carrers
del Nucli Urbà: Can Passanals,
Pilar, Ponderosa, Santa Margarida, Pont, Almeria, La Fàbrica,
Mercè, Montserrat, Sant Jordi i
La Pau. Tammateix s’actuarà al
Nucli Antic al carrer principal,
Anselm Clavé i també al carrer
Progrés.
Les primeres tasques s’han dut
a terme a la via principal del
Nucli Antic, el carrer Anselm
Clavé, on s’està fent un pas
elevat (aproxidament a l’alçada de l’Ateneu) per afavorir el
pas dels vianants, i, a la vegada, obligar a reduir la velocitat
dels vehicles que circulen per
aquesta travessia de la carretera C-37.
Com explica l’Alcalde montbuienc Teo Romero “el reasfaltament viari és, periòdicament,
una necessitat, especialment
en aquells carrers o vies urbanes que tenen un pas més gran
de vehicles i també en aquells
indrets on van sorgint irregularitats a la capa asfàltica”.

El batlle montbuienc recorda
que “és una actuació periòdica,
programada, i que es realitzarà durant la segona quinzena
d’aquest mes, en alguns dels
principals carrers del municipi”. Romero va puntualitzar
que “esperem que no hi hagi
importants incidències en el
dia a dia dels nostres veïns,
ja que tant des de l’empresa
que fa l’actuació com des de
la Policia Local es treballa coordinadament, tant regulant
la circulació en aquells punts
amb afectació, com avisant a la
ciutadania amb antelació”.
L’ajuntament continua potenciant les tasques de manteniment
Aquest proper dilluns comen-

çaran els treballs de poda als
arbres de carrers, parcs i jardins públics del municipi. Les
tasques aniran a càrrec de la
Brigada Municipal, i s’emmarquen en el programa de manteniment sectoritzat que es du
a terme a Montbui durant els
darrers anys.
Com explica el regidor d’Optimització i Desenvolupament
Josep Lechuga “les tasques de
poda sempre es comencen a
realitzar a finals d’octubre. A
l’hora de fer la poda, sempre
es segueixen criteris tècnics,
com ara reduir la trencadissa de
branques o troncs que podrien
provocar incidents amb persones, afavorir el desenvolupament de l’arbre de forma adient
al seu entorn o minimitzar el

possible efecte de plagues, entre
d’altres”. El regidor montbuienc
va remarcar que “per a l’equip
de govern municipal la prioritat
és la millora i el manteniment
dels espais urbans: vials, parcs,
mobiliari públic, etc”.
Cal recordar que durant els
darrers mesos l’Ajuntament ha
comprat dues furgonetes noves
per a la Brigada Municipal, també a finals de 2017 es va adquirir una màquina escombradora
per a la Brigada i recentment
s’ha incorporat un vehicle tallagespa per accelerar i potenciar
les tasques de desbrossament
en els parcs i jardins de Montbui. Paral·lelament a això s’ha
potenciat la Brigada Municipal
amb la incorporació de personal, a través de plans d’ocupació.

Anem al teatre!

El proper dissabte 27 d’octubre
tindrà lloc la tercera Gala de
l’Esport de Montbui, activitat
on es reconeixerà als millors
esportistes del municipi.
Com és habitual, es retrà homenatge als millors esportistes
de l’esport escolar, també es distingirà als millors esportistes
de les entitats montbuienques,
així com també es premiarà
als millors esportistes montbuiencs que competeixen en
entitats forànies. De la mateixa
manera, es lliuraran mencions especials a aquells equips,
clubs o persones que durant el
darrer anys han sobresortit en
la pràctica esportiva, o bé que
per la seva trajectòria s’han
guanyat aquest reconeixement.
Com ha succeït durant les
darreres edicions, i tenint en
compte l’aforament limitat a
400 persones, a la Gala de l’Esport només es podrà accedir
amb la corresponent invitació.

Temporada
2018 - 2019

ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA
10 Novembre 2018

Teatre TNC
Viatge - Espectacle Hora Sortida: 18.00 h

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.

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

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

93 803 75 56
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El departament de Cultura, l’Ajuntament d’Hostalets
de Pierola i l’ICP Miquel Crusafont col·laboraran en la
conservació dels jaciments paleontològics
La zona paleontològica
d’Hostalets de Pierola
és una de les més importants d’Europa del
Miocè

HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

ijous, la consellera
de Cultura, Laura Borràs; l’alcalde
d’Hostalets de Pierola, Daniel Vendrell, i el director
de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP), David Martínez, han
signat un acord de col·laboració amb l’objectiu de protegir, recuperar, preservar i
difondre els coneixements
del patrimoni paleontològic
dels jaciments de vertebrats
miocens de la zona dels Hostalets de Pierola.
La zona paleontològica dels
Hostalets de Pierola és una
de les més importants d’Europa pel que fa a l’època del
Miocè (23-5 milions, d’anys).
Les nombroses troballes
fòssils realitzades, algunes d’elles excepcionals, fan
d’aquest territori un espai
únic per estudiar l’evolució
dels vertebrats i dels ecosistemes d’aquest període.
La zona paleontològica està
ubicada a la conca neògena del Vallès-Penedès, entre

Signatura de l’acord entre les tres institucions. / CULTURA

la riera de Pierola, fins a La
Fassina, i la riera de Claret.
A més del jaciment del dipòsit controlat de Can Mata,
conté els de l’Ecoparc, el
de Can Vila i el de Riera de
Claret. En tot el terme municipal s’han inventariat 11
jaciments amb vertebrats del
Miocè, i 12 en els municipis
veïns (2 a Piera, 4 a Masquefa, 1 a Esparreguera, 3 a Sant

Llorenç d’Hortons i 2 a Sant
Sadurní d’Anoia).
Donada la importància i la
riquesa d’aquest patrimoni
paleontològic, el 2017, les
tres institucions -Cultura,
Ajuntament i ICP-, van començar a treballar conjuntament per la seva posada en
valor.
Amb aquest acord, doncs,
el Departament de Cultura

La biblioteca Mont-Àgora acull una
exposició sobre “La nova cançó”
MONTBUI / LA VEU

F

ins el 20 d’octubre es
pot veure a la Biblioteca Mont-Àgora l’exposició “La nova cançó: un crit
de llibertat col·lectiva”, de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana,
amb motiu del Correllengua
2018
Aquesta exposició recorre els
fets més rellevants i les principals efemèrides del fenomen de la “Nova Cançó”.
La “Nova Cançó” va ser un
moviment artístic que, en ple
franquisme, va impulsar una
cançó cantada en català als
Països Catalans. Va ser un gènere nou, diferenciat del cant
coral, del cuplet o de les cançons de muntanya i de clares
arrels franceses —Brassens,
Jacques Brel, etc.— i articulat com a moviment entorn
de la reivindicació idiomàtica
i d’uns pressupòsits ètics de

caràcter democràtic. De forma paral·lela el Grup de Folk
va reivindicar i difondre en
català la música popular d’arrels anglosaxones.
Diferents activitats, a la Biblioteca Mont-Àgora
Aquest dijous 18 d’octubre
a partir de les sis de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca
Mont-Àgora una Tertúlia del
Club Manga Jove. Es durà a
terme una trobada de fans
del manga, la qual anirà a
càrrec de Dani Rio, especialista en còmics. Es tracta
d’una trobada per comentar
en tertúlia el manga “Jojo’s:
bizarre adventure”. L’activitat
és adreçada a joves i a adults.
D’altra banda, i fins el dia 20
d’octubre es pot veure a la mateixa Biblioteca una “Mostra
de literatura especialitzada
sobre salut mental”. Es tracta
d’una mostra de documents
que prenenen sensibilitzar al

públic sobre la nostra forma
de veure les malalties mentals. Aquesta activitat es du a
terme en commemoració del
10 d’octubre, Dia Mundial de
la Salut Mental.
I el dissabte 20 d’octubre al
matí s’organitzarà a la Biblioteca Mont-Àgora un divertit
Taller Infantil: “Cotxes-safari amb motor elèctric”. L’activitat anirà a càrrec de “El
Taller”. I va especialmente
adreçada a nens i nenes a
partir de set anys.
Finalitzaran les activitats
d’octubre organitzades per
la Biblioteca, amb un nou
Club de Lectura Nucli Antic,
que es celebrarà el divendres
26 d’octubre a dos quarts de
quatre de la tarda. Per participar caldrà haver llegit el
llibre “Egosurfing”, de Llúcia Ramis. L’activitat estarà
conduïda per Maria Enrich
i es farà a l’Ateneu del Nucli
Antic.

es compromet, mitjançant
la Direcció General del Patrimoni Cultural, a protegir,
defensar, documentar i garantir la difusió d’una de les
zones paleontològiques més
riques de Catalunya.
Entre les actuacions que preveu l’acord hi ha el compromís de realitzar intervencions paleontològiques en la
zona d’afloraments miocens
dels Hostalets de Pierola
afectades per les instal·lacions que gestiona actualment
CESPA GR, SA, FERROVIAL SA, la col·laboració en

la preparació de restes paleontològiques recuperades de
les intervencions paleontològiques del Dipòsit Controlat
de Can Mata i Ecoparc i a la
seva divulgació. En aquest
sentit, L’Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont continuarà supervisant
les intervencions paleontològiques, dirigirà les recerques
científiques que se’n derivin
i vetllarà per la conservació
dels materials recuperats. Les
restes fòssils recuperades seran preparades i restaurades
per l’equip de professionals
del Centre de Restauració
i Interpretació Paleontològica d’Hostalets de Pierola
que s’encarregarà, alhora, de
difondre i posar en valor de
les restes fòssils i el coneixement que se’n deriva i a contribuir amb la seva exhibició
a difondre la riquesa i excepcionalitat d’aquest patrimoni
paleontològic i estimular el
turisme cultural de la Catalunya Central.
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El Castell de Tous rep més de 5.000
visites aquest darrer any
S. M. DE TOUS / LA VEU

E

l castell de Sant Martí
de Tous és una de les
majors joies del patrimoni medieval català que
atresora la comarca de l’Anoia. Des de l’estiu de l’any passat ha agafat nova vida de la
mà de l’empresa familiar Espai Gastronomia com a espai ideal per a celebracions,
casaments i esdeveniments
d’empresa. Un cop finalit-

zat el primer curs d’activitat,
el balanç no podria ser més
positiu: unes 5.000 persones
han redescobert el castell en
el centenar d’activitats que ha
acollit.
Considerat Bé Cultural d’Interès Nacional per part del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya,
se’n té constància documental des de l’any 960. De fet, és
un dels bressols de la història
de Catalunya, amb múltiples
empremtes dignes de ser posades en valor. I és precisament per aquest motiu que
moltes parelles i empreses
l’han escollit com a espai per
a les seves celebracions o activitats corporatives, en tant
que combina a la perfecció
història i modernitat, arrels i
funcionalitat.
Espai Gastronomia es mostra
esperançada per la bona resposta aconseguida en aquest
primer any de vida. “De fet, és
una manera de situar l’Anoia al mapa català del turisme
de qualitat”, apunta el gerent
d’Espai Gastronomia, Carles
Carol. “Vam fer una aposta
pel patrimoni històric català,

La fortificació,
documentada del
segle X, situa l’Anoia
al mapa català del
turisme de qualitat
preservant-lo i posant-lo a
disposició de tothom, i veiem
amb satisfacció com gent de
tot Catalunya i de més enllà
ho està rebent amb molta il·

lusió”, explica Carol.
Fa un any es va arribar a un
acord amb els propietaris del
castell per obrir-lo al conjunt
de la ciutadania com a espai
per a celebracions. Un acord
que també ha generat un impacte notable en l’economia
de Sant Martí de Tous, dinamitzant tant les ofertes de
turisme rural com els proveïdors i serveis locals.
Una joia amb racons totalment singulars
L’Anoia va ser durant molts
anys terra de frontera. A cavall entre la Catalunya Vella i
la Nova, al llarg i l’ample de
tot el territori s’hi van construir castells i fortificacions
per defensar-se dels sarraïns.
Actualment, de totes aquelles construccions medievals
se’n conserven dempeus tan
sols una trentena. I, d’aquesta trentena, el castell de Sant
Martí de Tous és una de les
joies que millor ha sobreviscut el pas del temps, ja que
els diversos propietaris que
ha anat tenint al llarg dels
segles hi han viscut ininterrompudament.

L’any 880, Guifré el Pelós va
conquerir el lloc de Tous i
l’any 960, Borrell I, comte de
Barcelona i Osona, va donar
el Castell a l’església de Vic.
El poble de Tous va néixer
i créixer al redós d’aquesta
fortificació. Al segle XIV, els
Tous van ser una de les famílies nobles més rellevants
del país, fins al punt que hi
ha documentada l’existència
d’Alfons de Tous, prevere de
la parròquia del Pi de Barce-

lona, diputat eclesiàstic i conseller del Rei Martí i des de
l’any 1396 al 1413, que va arribar a ser president de la Generalitat de Catalunya, Bisbe
d’Elna el 1409 i de Vic entre
el 1410 i el 1421.
Les celebracions al castell
permeten descobrir-hi veritables obres d’art de la història
de Catalunya, sobresortint-hi
l’habitació noble on encara s’hi conserva un llit policromat del segle XVIII, que
s’hauria mantingut intacte
durant les successives guerres perquè, sistemàticament,
hauria estat l’estança escollida pel capatàs de torn per
passar-hi la nit. La capella, la
bodega, els finestrals gòtics i
la torre quadrada emmerletada són d’altres dels elements
arquitectònics a assaborir durant la visita.
A tall d’anècdota, es té constància que el 1585, degut al
casament a Saragossa d’una
filla, el rei Felip II després la
va acompanyar a Barcelona
per embarcar cap a Itàlia. I
tant a l’anada com a la tornada va passar per Tous i hi
va fer nit.

Visites guiades a la
Llacuna i a Art Ecclesia
cobrir.
Així doncs, de la mà d’Anoia
Patrimoni i per només 4,00
€ recorrerem els carrers de la
Llacuna descobrint-ne els secrets, a partir de les 12:00h us
esperarem a l’Oficina de Turisme de l’Anoia.

ANOIA / LA VEU

A

quest dissabte 20
d’octubre, nou recorregut per “La Llacuna
emmurallada”, on descobrirem els secrets amagats dels
carrers del nucli principal
d’aquest municipi anoienc
que es comença a desenvolupar a partir del segle XII, un
cop el castell de Vilademàger
perd part de la seva força.
A l’entorn de l’antic priorat de
Santa Maria i fins l’hospital
i capella de Santa Maria de
Natzaret, el poble de la Llacuna va creixent fins a dotar-se
de muralles, encara avui ben
visibles, configurant un urbanisme singular que cal redes-

Art Ecclesia: descobreix el
patrimoni religiós de l’Anoia
I el diumenge 21 d’octubre
podreu visitar el Centre d’Interpretació del Patrimoni Religiós de la Comarca de l’Anoia, ubicat a l’església de Santa
Maria de Segur (Veciana).
Així, sobre el paisatge de l’altiplà de Calaf, trobareu aquest
espai des d’on podreu fer un
recorregut pel romànic, el
gòtic i el barroc anoienc, una
primera introducció al riquíssim patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà
obert de 11:00 a 13:00 i a les
12:00 es durà a terme una visita guiada pel mateix.
Podeu obtenir més informació de les visites trucant al
635 922 384 o bé www.anoiapatrimoni.cat.

Caminada intergeneracional
als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

La 7a edició de la Caminada
Integeneracional dels Hostalets de Pierola tornarà a reunir famílies per caminar tots
junts.
El diumenge, 21 d’octubre
veniu i caminem junts avis,
pares, fills i nets! Caminada
Intergeneracional, de 6 quilòmetres de distància, amb
sortida i arribada a la plaça de

Cal Figueres. A mig camí es
farà una aturada per fer l’esmorzar i tot seguit continuar
fins arribar novament al punt
de sortida.
Inscripcions: A partir de les
9.30h a la plaça de Cal Figueres.
Sortida: A les 10.00h
Recorregut: 6 quilòmetres
amb una aturada a mig recorregut
Preu: Gratuït.

Taller de medi ambient a
Sta. Maria de Miralles
MIRALLES / LA VEU

Cada any Santa Maria de Miralles dedica un dia a conscienciar a la població, especialment als més menuts, del
respecte que cal tenir pel nostre medi.
Aquest any es farà a través del
taller RECICLART, on amb
materials reciclats es podran

crear tot mena d’obres d’art.
Serà aquest dissabte de 5 a
7 de la tarda al local de les
Antigues Escoles i és un taller
gratuït.
Els interessats en participar-hi cal que us apunteu
trucant al 93 808 03 101 o
enviant un correu electrònic
a st.m.miralles@diba.cat
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Una setmana dedicada a la gent gran
PIERA / LA VEU

D
Es posa en marxa el nou
web municipal
PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament de Piera estrena aquest mes
d’octubre el nou web
municipal. La nova pàgina ha
estat dissenyada amb l’objectiu de facilitar la navegació
a la ciutadania, amb una estructura i organització dels
continguts que els fa accessibles de manera fàcil i intuïtiva.
Al portal s’hi pot trobar tota
la informació relativa al municipi i a l’Ajuntament, en
aquest sentit s’ofereix la possibilitat de fer consultes per
temàtiques, és a dir, que els
continguts es poden agrupar
segons l’àmbit d’interès de
l’usuari. L’actualitat també
continua sent un element pri-

oritari a la portada del web a
través de les notícies i l’agenda, amb la informació sobre
els diversos actes que s’organitzen al municipi.
Amb aquest nou web, l’Ajuntament vol fer una aposta per
millorar el servei en línia a la
ciutadania. Així mateix, des
del consistori es continua
treballant en el desenvolupament del portal amb la intenció de garantir els criteris
d’accessibilitat i transparència.
A través de www.viladepiera.
cat també es podran consultar la versió digital de la revista municipal, accedir a la
seu electrònica i formalitzar
la subscripció al butlletí digital per a rebre tota la informació i novetats setmanals.

Implantació dels Mossos
d’Esquadra a Piera

PIERA / LA VEU

El passat dia 11 d’octubre, l’alcalde de Piera, Jordi Madrid,
el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart, i la regidora de
Seguretat Ciutadana, Maria
Teresa Guzman, s’han reunit amb l’equip directiu dels
Mossos d’Esquadra. Durant
la trobada s’ha plantejat la
futura implantació del cos
de seguretat a Piera i la cons-

trucció d’una comissaria de
districte a la vila. Així mateix,
s’han valorat possibles solars
on es podria ubicar la nova
comissaria.
Des de l’Ajuntament de Piera i des del cos dels Mossos
d’Esquadra, s’ha adoptat el
compromís de seguir treballant de forma conjunta fins
aconseguir la implantació definitiva dels Mossos a la Vila
de Piera.

iumenge es tancava la
71a edició de la Festa
de la Gent Gran. Durant gairebé una setmana, els
avis i àvies de Piera han pogut
gaudir de propostes diverses
entre les quals no han faltat
un espectacle de màgia, un
bingo especial o l’excursió al
municipi d’Alcover.
Dissabte al matí es va organitzar la tradicional visita a les
residències de la gent gran del
municipi a càrrec de representants municipals. Hi van assistir l’alcalde, Jordi Madrid,
el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart, i la regidora de la
Gent Gran, Vanesa Fernández-Arroyo, a més d’altres
membres del consistori. Tots
ells van estar acompanyats per
representants del Pubillatge
de Piera. Durant la visita es
van lliurar diversos centres
florals.
Sens dubte, però, l’acte amb
més participació va ser el dinar de germanor que es va
celebrar diumenge al migdia i
al qual es va convidar als pierencs i pierenques que ja havi-

en fet els 70 anys. Prop de 800
persones van assistir a aquest
àpat que es va organitzar a la
nau de Cal Sanahuja i que va
comptar amb uns falsos cambrers que van dinamitzar la
jornada i van fer riure a gran
part dels presents.
El dinar de germanor va incloure un petit homenatge als
pierencs i pierenques de més
edat. L’alcalde, Jordi Madrid, el
primer tinent d’alcalde, Josep
Llopart, i la regidora Vanesa
Fernández-Arroyo, van ser els
encarregats de lliurar un ram
de flors i una placa de record
a Joaquim Bosch i Pablo Gor-

dillo, dos pierencs que han celebrat els seus centenaris. Així
mateix, també es va fer pujar a
l’escenari a les senyores Anna
Vila i Maria Concepción Balaña, que han fet 96 anys.
L’acte va incloure un reconeixement a Dolores Balaguer i
Alberto Talavera, dues persones centenàries que no estaven
en disposició d’assistir al dinar
però als quals es va voler retre
també un petit homenatge.
La trobada va finalitzar amb
un brindis, el tall del pastís
elaborat especialment per a
l’ocasió, i ball a partir de les set
de la tarda al Teatre Foment.

Ensenyament visita dos centres
educatius de la vila
PIERA / LA VEU

A

quest dimecres 10
d’octubre una delegació dels Serveis
Territorials d’Ensenyament
a la Catalunya Central ha visitat dos centres escolars del
municipi, concretament l’INS
Salvador Claramunt i l’escola
Creixà. A la trobada hi han
assistit la directora, Dolors
Collell; la directora adjunta,
Júlia Estaran; la coordinadora territorial de formació professional, Mar Raluy, i Glòria
Brugués, de la Secció d’Obres
i Manteniment. Per part del
consistori també hi han estat l’alcalde, Jordi Madrid, el
regidor d’Empresa i Ocupació, Josep Llopart, i el regidor
d’Ensenyament, Josep Maria
Rosell.
En la reunió amb l’equip directiu i docent de l’Institut
Salvador Claramunt s’han
tractat temes com la necessitat de la renovació i adaptació
de les instal·lacions existents
o la construcció d’un nou

equipament. En aquest sentit,
s’ha visitat el solar urbà ubicat al carrer Josep Vidal, on
el consistori proposa la construcció del nou centre.
En la visita a l’escola Creixà
s’ha volgut conèixer les instal·lacions i la realitat del dia
a dia d’aquest centre educatiu
ubicat a Can Canals. L’equip
directiu del centre ha transmès a la directora dels serveis
territorials les seves inquietuds i el projecte educatiu per
a aquest curs 2018-2019.

Aquesta trobada dona continuïtat a la reunió celebrada el
passat 19 de setembre amb el
conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, on ja es va parlar de la situació dels centres
del municipi i especialment
de l’INS Salvador Claramunt,
un centre al qual calen millores estructurals i una ampliació per tal de descongestionar
les ràtios d’alumnes a l’educació secundària i obrir la possibilitat d’acollir més cicles
formatius al municipi.
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Avui divendres, Marató de sang
CAPELLADES / LA VEU

A

quest divendres es
farà a Cal Ponet una
nova edició de La
Marató de Sang, amb el lema
“La superexperiència de la
donació de sang. Molt més
del que dones”.
La campanya, organitzada pel
Banc de Sang i Teixits (BST),
l’Ajuntament de Capellades
i l’Associació de Donants de
Sang de l’Anoia, espera comptar amb el màxim d’implicació de les entitats, empreses i
particulars del municipi, per
fer-ne difusió i animar a donar sang. Aquesta es la última
Marató de donants de Sang
d’aquest any que es fa a la Comarca de l’Anoia.
Tal com es destaca des del

Banc de Sang i Teixits “tot
imitant les caixes regal d’experiències que s’han fet populars en els darrers anys, la
Marató de Donants de Sang
també comptarà amb la seva
pròpia experiència per regalar:
- ESCAPADA a donar sang.
Una ràpida, agradable i altruista donació de sang per
salvar 3 vides
- DESCONNECTA 20 minuts. I connecta 3 persones a
la vida!
- 100% BON ROTLLO. Vine
a donar sang, i torna a casa
amb un somriure
- 100% SOLIDARITAT. Viu
una de experiència 100% altruista
- DONACIÓ PER A 3. Salva 3
vides amb un sol gest

- BATEIG DE DONACIÓ.
Salva vides per primera vegada
- DONACIÓ EN GRUP. La
màgica experiència de salvar
vides junts
La Marató persegueix com a
objectiu principal sensibilitzar
sobre la necessitat de prendre
costum de donar sang i captar
nous i noves donants.
La comissió organitzadora treballa per compaginar
la donació de sang amb una
jornada festiva. Es posaran el
màxim de facilitats per donar
l’oportunitat als ciutadans de
fer aquest gest solidari.
Es podrà donar sang aquest
19 d’octubre, de 10 a 14 i de
16 a 21 h. Només cal tenir
més de18 anys, pesar més de
50 quilos i no estar embarassada.

Properes activitats a la
Lliga
CAPELLADES / LA VEU

- Divendres 19 d’octubre a les
19,15 al Saló Rosa LLIGA DE
JOCS
T’agradaria recórrer Europa en tren, trobar els tresors
amagats en una misteriosa
illa, crear menús de sushi o
fer la volta al món en 80 dies?
Doncs a La Lliga, amb només
uns quants jocs de taula tot
això i més és possible! Només
necessitem jugadors... T’animes?
Aquesta activitat es repetirà
els divendres 23 de novembre
i 7 de desembre.

Activitats Casal de Cal Ponet
CAPELLADES / LA VEU

D

urant el mes d’octubre s’han reiniciat les
activitats al Casal de
Cal Ponet de Capellades.
Els avis i àvies podran gaudir
d’un munt d’activitats variades, que es faran de dilluns a
divendres.
Algunes són lliures, com ara
el billar, jocs de taula on es
pot jugar totes les tardes, però
altres són guiades, pels dinamitzadors del Casal
Cada dia hi ha una proposta:

dilluns, taller de memòria i
manualitats; dimarts, noves
tecnologies; dimecres, anglès
bàsic; dijous, tardes culturals
i divendres, ball i expressió.
També n’hi ha algunes que
es poden fer més d’un dia:
manualitats –dilluns, dimecres i dijous-, la gimnàstica
–dimarts, dijous i divendres
al matí
El tercer dijous de mes es fa
l’habitual Bingo Social – de
sis a vuit del vespre, obert a
tothom.
Els avis i àvies que vul-

guin animar-se a participar
d’aquestes iniciatives només
cal que passin alguna tarda
pel Casal de Cal Ponet i s’informin amb la dinamitzadora, Maria Lidon.
En aquest sentit el regidor
d’Acció Social, Salvador Vives, destaca com “hem treballat per tal que puguem
comptar amb la figura d’una
dinamitzadora més dies a la
setmana, que és el recurs fonamental per oferir mes activitats, com altres trobades i
propostes que van sorgint”.

- Dissabte 20 d’octubre a les
12,00 al Saló Rosa PREN UN
CAFÈ AMB LA JUNTA
Vols fer un suggeriment a la
junta? Tens una queixa d’alguna cosa que creus que es
pot millorar? Tens una proposta que penses que seria
bona per La Lliga? Vols escoltar la veu dels altres socis i de
la junta? Ara tens l’ocasió de
fer un cafè, dir la teva i xerrar de com va tot a la societat.
T’esperem!!!

- Diumenge 21 d’octubre a
les 12,30 a la Cafeteria CONCERT-VERMUT
Titojove veu i guitarra. Jordi
Esteve veu i percussió.
Rumbesia és un recital de
poesia fusionat amb rumba.
Poemes de Joan Salvat-Papasseit, Miquel Martí i Pol, Josep
M. de Sagarra, Ramon Muntaner o Josep Carner.
Sorteig trimestral
Durant el concert del diumenge 21 d’octubre, celebrarem el SORTEIG TRIMESTRAL d’un premi sorpresa
per als socis.
El número premiat com de
costum serà publicat a la cartellera de l’entitat, a la pàgina
web i a les xarxes socials. No
es comunicarà personalment.
El soci/a que tingui la sort de
ser premiat, s’haurà de posar
en contacte amb la junta personalment els dimecres o bé
per correu electrònic
Cas que el soci/a premiat no
reculli el premi abans de 15
dies des de la data del sorteig,
quedarà desert, sense cap
dret a reclamació.

Diumenge, 15a Sortida dels Amics del
Els Gegants de la Llacuna
Motor clàssic de la Llacuna
tornen a Costa Rica
LA LLACUNA / LA VEU

A

quest diumenge, a
partir de les 8 del
matí, torna la ja tradicional sortida que els Amics
del Motor Clàssic de la Llacuna organitzen anualment.
A les 8 del matí, a la plaça Major, s’obren les inscripcions
i se servirà l’esmorzar. A les
10 del matí es farà la sortida
de la ruta circular que anirà
de la Llacuna, a Santa Maria
de Miralles, Carme, la Pobla
de Claramunt, Vilanova del
Camí i Igualada, on, aproximadament a 3/4 d’11 es farà
una visita al Museu del Ferrocarril i un pica-pica. Un cop
feta la visita, es continuarà cap

LA LLACUNA / LA VEU

a Copons, Veciana, Sant Guim
de Freixenet, la Panadella i
Santa Coloma de Queralt per
arribar a la Llacuna pels volts
de dos quarts de 2. Després
de fer una volta pel poble, al

local de la piscina qui vulgui
podrà participar d’un dinar de
germanor, seguit de l’entrega
de premis, trofeus i un sorteig
per celebrar els 15 anys de l’activitat.

Ahir dijous els geganters i
grallers de La Llacuna, iniciaren el viatge a Costa Rica
per participar durant dues
setmanes a diverses localitats
del país. Aquesta expedició la
formen membres de les colles
de Vila-Seca, Calella, Sant
Fruitós del Bages i La Llacuna. Les actuacions es realitzaran amb el gegant Joanot de
Calella i el gegant Andreu de
La Llacuna.
Aquest serà el IV Intercanvi
cultural que, els geganters i
grallers de La Llacuna, realitzarem amb Costa Rica i
aquesta vegada amb 3 colles

geganteres més del territori
català.
En aquesta ocasió visitaran i
actuaran a les localitats de Limón, San José, Paraiso, Santo Domingo, Desamparados,
San Luís, Orosí, Provincia de
Heredia, Cartago, Basílica de
los Ángeles, Aserrí, zona de
los santos.
També s’actuarà a diverses
escoles i es realitzaran conferencies sobre el món geganter
a Catalunya. L’actuació central de la visita a Costa Rica
serà XIX Encuentro Nacional
de la Mascarada Tradicional
Costarricense que tindrà lloc
a Cartago el 31 d’octubre de
2018.
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L’Abric Romaní, en plena Capellades ret homenatge al President
actualitat
Companys
CAPELLADES / LA VEU

A

CAPELLADES / LA VEU

A

quest cap de setmana
més de 200 persones
han visitat el jaciment arqueològic de l’Abric
Romaní de Capellades. El
motiu d’aquesta xifra és que
aquest equipament s’ha sumat a les Jornades Europees
del Patrimoni que s’han fet a
Catalunya durant 3 dies.
Diumenge al matí es van fer
tres torns diferents de visita,
que van tenir una ocupació
molt alta.
D’altra banda, la setmana
vinent, es parlarà de l’Abric

a les V Jornades d’arqueologia de la Catalunya Central.
El divendres 26, a partir de
les deu, Gema Chacon, Josep
Vallerdú i Palmira Saladie –
directors de les excavacions
aquest estiu- parlaran sobre
“Abric Romaní- Cinglera del
Capelló: estat de la qüestió
d’un projecte paleoetnogràfic i ambiental del Pleistocè
superior a l’Anoia”. Acabada
la presentació es farà una
taula rodona per debatre a
l’entorn de les realitat i problemàtiques de l’arqueologia
i paleontologia a la comarca
de l’Anoia.

quest dilluns 15 d’octubre Capellades fa fet
un nou homenatge al
President Companys.
El dia ha començat amb les salves en el seu honor, llançades
per la secció local d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
primera hora.
A la tarda s’ha inaugurat l’exposició “Lluís Companys, polític fins a la mort”, que la Fundació Irla ha organitzat en la
seva memòria.
A través d’una catorzena de
plafons es pot resseguir la seva
trajectòria on es combinen
pinzellades més personals amb
la seva trajectòria política com
a home d’esquerres, republicà
i catalanista. Un homenatge
al polític honest i compromès
amb el seu poble fins a la mort.
L’exposició romandrà oberta a
la sala municipal Les Voltes de
Casa Bas fins el 28 d’octubre. Es
pot visitar dissabtes i diumenges, els matins de 12 a 2 i les
tardes de 6 a 8.
Després de l’habitual concentració convocada cada dilluns
per l’ANC davant l’Ajuntament,
a dos quart de vuit del vespre
ha començat l’acte d’homenatge, davant el monument a Lluís
Companys.
Primer va intervenir l’Alcalde, Aleix Auber, qui va agrair
la presència de tothom i va
explicar que primer els membre de la secció local d’ERC,
el partit del president Companys, farien l’ofrena floral i
seguidament els regidors del
consistori.
Va continuar en els parlaments Àngel Soteras, regidor

de Cultura, qui va anar fent
una analogia entre la situació
actual i el moment històric
que li va tocar viure al President Companys. Soteras va
llegir un text de l’any 2007 de
l’actual president d’ERC, Oriol
Junqueras, on parlava del moment en què Companys era a
la presó i del seu afusellament.

“Qui s’havia d’imaginar ara
fa poc més de deu anys que a
dia d’avui estaríem parlant de
presos polítics. Nosaltres defensarem, com van haver de
fer els nostres predecessors,
Catalunya, la República i la
Llibertat”.
L’acte va acabar amb tot el públic cantant Els Segadors.

Activitats Casal de Cal Ponet
Horari especial del
Cementiri per Tots Sants
dilluns, taller de memòria i guin animar-se a participar
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

A

partir del proper dilluns es farà un horari especial d’obertura
del Cementiri de Capellades
per facilitar la preparació de
Tots Sants.
Així, des del 22 d’octubre i
fins al 4 de novembre s’obrirà cada dia, d’11 del matí a 6
de la tarda.
També cal recordar que, tal i
com s’ha fet els darrers anys,

hi haurà un servei gratuït i
voluntari de Taxi Neus Basart per portar la gent gran
i les persones amb mobilitat
reduïda, a dalt el cementiri.
Els trasllats sortiran de la
plaça Verdaguer i del Parc de
Bombers al matí de 10 a 14
hores i la tarda de 15:30 a 18
hores. Aquests dies de l’Horari Especial de Cementiri,
davant qualsevol dubte, es
pot trucar a la Policia Local,
al 93.801.08.00

D

urant el mes d’octubre s’han reiniciat les
activitats al Casal de
Cal Ponet de Capellades.
Els avis i àvies podran gaudir
d’un munt d’activitats variades, que es faran de dilluns a
divendres.
Algunes són lliures, com ara
el billar, jocs de taula on es
pot jugar totes les tardes, però
altres són guiades, pels dinamitzadors del Casal
Cada dia hi ha una proposta:

manualitats; dimarts, noves
tecnologies; dimecres, anglès
bàsic; dijous, tardes culturals
i divendres, ball i expressió.
També n’hi ha algunes que
es poden fer més d’un dia:
manualitats –dilluns, dimecres i dijous-, la gimnàstica
–dimarts, dijous i divendres
al matí
El tercer dijous de mes es fa
l’habitual Bingo Social – de
sis a vuit del vespre, obert a
tothom.
Els avis i àvies que vul-

d’aquestes iniciatives només
cal que passin alguna tarda
pel Casal de Cal Ponet i s’informin amb la dinamitzadora, Maria Lidon.
En aquest sentit el regidor
d’Acció Social, Salvador Vives, destaca com “hem treballat per tal que puguem
comptar amb la figura d’una
dinamitzadora més dies a la
setmana, que és el recurs fonamental per oferir mes activitats, com altres trobades i
propostes que van sorgint”.
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La Torre de Claramunt inaugura els espais parroquials
de Torrescasana, al nucli de Vilanova d’Espoia
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

’església de Sant Salvador de Vilanova d’Espoia i el seu entorn és
un espai emblemàtic del municipi de la Torre de Claramunt, format el seu conjunt
per l’església romànica construïda a mitjans del segle
XII, la casa parroquial “espai
Torrescasana” i els terrenys
annexs que la parròquia, en
el seu dia, va cedir a l’Ajuntament.
Dissabte, després d’uns mesos d’adequació i urbanització d’aquest terrenys a zona
verda, situats a la part posterior de l’església, i de les obres
de rehabilitació de la façana
oest de l’església, va tenir lloc
la inauguració.
L’acte es va iniciar amb una
missa celebrada per l’Excm. i
Rvdm. Sr. Agustí Cortés, bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, acompanyat
de Mn. Pep Aguilar, rector
d’Espoia i amb la presència
del president de la Diputació
de Barcelona, Marc Castells,

S’amplia el termini
per a la presentació
de sol·licituds de
beques per a la realització d’activitats
culturals
CALAF / LA VEU

Us recordem que els ajuts
estan destinats a alumnes infants i adolescents (de 3 a 17
anys) de famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida. L’ajut es destinarà a
la realització d’activitats culturals en el curs 2018-2019.
Per optar a la convocatòria
cal estar empadronat a Calaf
i realitzar una activitat cultural constituïda legalment
al poble de Calaf.
Els pares o tutors podran
presentar -fins a final de la
partida pressupostària prevista- la sol·licitud per optar
a la beca. Cal fer-ho a les oficines de l’Ajuntament de Calaf entre les 9.00 i les 14.00
hores. Es poden demanar beques per a diverses activitats
culturals ofertes per entitats
calafines.

l’alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba i regidors
del consistori. A l’ofici solemne també hi van assistir altres
membres de la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat i veïns i veïnes del nucli d’Espoia
i del municipi.
Seguidament, i a l’exterior de
l’església va tenir lloc l’acte
d’inauguració i benedicció
dels espais parroquials. Durant els parlaments, l’alcalde de la Torre de Claramunt
va manifestar que eren unes
obres molt necessàries per
preservar el conjunt arquitectònic i el seu entorn, tant
pels seus valors patrimonials
com pels socials i culturals.
En aquest sentit, l’alcalde es
congratulava de l’acord per la
utilització de l’“espai parroquial Torrescasana” al servei
de la comunitat.
El president de la Diputació
de Barcelona, va assenyalar
que la Diputació de Barcelona
està al costat dels municipis i
aposta per la recuperació del
patrimoni. I va continuar “celebrem a Vilanova d´Espoia la

recuperació d’un espai central
del poble, el conjunt de Sant
Salvador, que presideix una
comunitat que pot enorgullir-se de ser mil·lenària”.
Les obres han estat realitzades
amb el suport de la Diputació

de Barcelona, l’Ajuntament, i
part també del finançament
s’ha pogut realitzar gràcies
a una part del llegat de Mn.
Josep Maria Batlle, qui va ser
el rector de l’església de Sant
Salvador de Vilanova d’Es-

poia durant molts anys. Les
intervencions han suposat en
l’entorn arranjaments d’enjardinament, enllumenat públic
i zona d’estacionament de vehicles i en l’església, la restauració de la façana oest.

La Generalitat fa efectiva l’agregació
de La Beguda Alta a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

D

es del passat 9 d’octubre, els veïns de
La Beguda Alta ja
formen part oficialment del
municipi de Masquefa; un
cop s’ha fet efectiu el decret
d’agregació aprovat el passat
28 d’agost pel Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, dóna la benvinguda als begudencs i explica
que “l’Ajuntament ha estat
liderant al llarg dels darrers
temps les negociacions i les
converses amb la Generalitat, conjuntament amb els
veïns, per solucionar la problemàtica i fer front als problemes administratius i de
prestació de serveis bàsics”.
En aquest sentit, Boquete
avança que “el nostre compromís com a equip de govern passa per, un cop feta
efectiva l’agregació del nucli
a Masquefa, seguir treballant
per a la futura constitució de
La Beguda Alta com a Entitat

Municipal Descentralitzada,
si així ho consideren oportú
els begudencs”.
Fins ara, la població estava dividida entre els termes
de Masquefa (Anoia), Sant
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). Així, la
correcció és fruit d’un acord
entre els tres municipis, el
Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i la Comissió Jurídica
Assessora i dóna resposta a

la voluntat de la Comissió
de Delimitació Territorial
de la Generalitat de corregir
aquesta disfuncionalitat territorial. A més, ha tingut en
compte els informes dels tres
municipis, en els quals posaven de manifest el seu acord
per a l’annexió del nucli de la
Beguda Alta al municipi de
Masquefa.
Traspàs d’expedients i serveis
Els ajuntaments de Masque-

fa, Sant Esteve Sesrovires i
Sant Llorenç d’Hortons treballen ara conjuntament en
el traspàs d’expedients i serveis amb l’objectiu d’enllestir el procediment abans de
finals d’any.
Per tot plegat, el consistori
demana disculpes als veïns
per les molèsties que aquest
procés pugui generar i informa que, un cop organitzat el
traspàs, es convocarà als begudencs a una reunió informativa.
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Calaf repassa a ritme de cabaret la Barcelona
dels anys 20 i fins a l’actualitat
CabaretA és el nom de
l’espectacle amb A majúscula final per posar
de relleu l’esperit femení
que hi ha darrere de tot
el muntatge

CALAF / LA VEU

A

quest proper dissabte, 20 d’octubre a les
20.45 hores, el Casino de Calaf reviurà l’esperit
de la Barcelona canalla dels
anys 20 i 30 del segle passat
i fins a l’actualitat. Ho farà
amb l’espectacle CabaretA,
un muntatge de cabaret, en
clau femenina, encapçalat per
l’actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados que
s’emmarca en la segona edició
del cicle Tardor de Teatre de
l’entitat calafina.
El muntatge, dirigit per Joan
Maria Segura, barreja amb
ironia el teatre amb el concert, se’n riu de tot el món i

homenatja a quatre referents
de la nostra cultura com són

Maria Aurèlia Capmany, Guillermina Motta, Mary Sant-

pere i Àngel Pavlovsky, a més
de El Molino. Un espectacle
amb cançons picants, textos
i peces de denúncia... que vol
fer reflexionar sobre la vida a
través de les crítiques, la música, el ball i, fins i tot, ensenyant cuixa.
L’espectacle està inclòs en
l’Any Capmany 2018, per
commemorar el centenari del
naixement de l’escriptora, pe-

dagoga i política Maria Aurèlia Capmany, coincidint amb
el cent cinquantè aniversari
del naixement del seu pare, el
folklorista Aureli Capmany.
Col·laboradora habitual a la
premsa, a la ràdio i a la televisió, va destacar, també, pel
seu activisme cultural i polític, per la seva lluita incansable a favor de la llibertat i la
igualtat de la dona, àmbit en
què va esdevenir pionera a
Catalunya i referent per a les
generacions posteriors.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada a
través del portal tictactiquet.
com. El preu per als socis és
de 12 mentre que per al públic en general és de 15 euros.

S’obre el període per presentar les propostes dels tercers
pressupostos participatius que finalitza el 15 de novembre
CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf,
per tercer any consecutiu, promou els pressupostos participatius per tal que
els ciutadans, a escala individual
o a través d’una entitat o col·lectiu, puguin proposar projectes
d’inversió a fer al municipi. La
voluntat és destinar un import
de 60.000 euros a la partida destinada als pressupostos participatius, que estarà condicionada
a l’aprovació dels pressupostos
generals de l’Ajuntament del
2019 respecte als primers convocats fa un any. Cada una de
les propostes, no podrà superar
els 12.000 euros del pressupost
(IVA inclòs) i haurà de ser d’interès general.
Qui pot proposar projectes?
- Qualsevol persona empadronada a Calaf
- Associació o grup estable del
municipi registrat al directori
d’entitats de l’Ajuntament
- Serveis tècnics i àrees de
l’Ajuntament de Calaf
Hi ha temps de presentació de
les propostes des d’avui i fins al
15 de novembre de 2018. Les
propostes es poden presentar
per tres vies:
- Presencial: mitjançant el formulari que trobareu en aquest
tríptic, descarregant-lo o recollint-lo a les oficines de l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme.
Seguidament, caldrà portar-lo

juntament amb el pressupost
desglossat a les oficines de
l’Ajuntament en horari d’atenció
al públic
- Via e-mail: caldrà descarregar el formulari editable i enviar-lo per correu electrònic a
participació.calaf@gmail.com
juntament amb el pressupost
desglossat
- En línia: a través del formulari
en línia
És molt important aportar un
pressupost el màxim detallat
possible, amb l’IVA inclòs. Tot
i això, si és necessari, les persones interessades poden demanar ajuda als tècnics municipals
per tant de presentar una millor
proposta.
Posteriorment, del 2 a l’11 de
gener de 2019, serà el mateix
poble de Calaf qui mitjançant
votacions presencials o a través de la plataforma www.decidim-calaf.diba.cat escollirà els
projectes que es duran a terme.
Admissió i elecció final dels
projectes
Un cop rebudes totes les propostes, els tècnics de l’Ajuntament
de Calaf seran els encarregats
d’aprovar-les o bé descartar-les
ja sigui perquè no s’adeqüen a
la legalitat vigent, perquè no
són d’interès general o bé perquè superen els 12.000 euros
de pressupost. Els ciutadans
del municipi faran la tria final
dels projectes que s’acabaran
executant a través d’un procés

de participació. Les propostes
validades pels tècnics es publicaran al butlletí municipal del
mes de desembre. Allí hi haurà
una butlleta per tal de participar
en les votacions que es duran a
terme durant el mes de gener de
2018. També es podran fer online a través de la plataforma
www.decidim-calaf.diba.cat.
Podran votar tots els calafins
que el dia que vagin a votar hagin complert els 16 anys i que
en el moment de votar estiguin
empadronats a Calaf. Informàticament es controlarà que cada
persona només pugui votar una
vegada.
Projectes escollits en els segons pressupostos participatius
Els sis projectes, escollits pels
calafins, que s’estan desenvolupant al llarg de l’any 2018 són:
- Millora d’accés al camp de
futbol: Instal·lació de reductors
de velocitat a l’estrada del Camp
de les Garrigues i un fanal per la
millora de la visibilitat en horari
nocturn. 3.591,11€

- Material escola Alta Segarra:
Marcació de les línies de les pites i compra de material esportiu. Incorporació de materials
TIC a les aules i la instal·lació
d’un equip d’osmosi per millorar la qualitat de l’aigua. 12.000€
- Il·luminació Casino de Calaf: Renovació de l’il·luminació
de la façana amb un lineal de
LED de 3 000k i 18w i una paret
model també de LED de 3 000k
i 35w. 12.000€
- Millores al patí de la Boireta:
Fer un paviment amb una malla
electrosoldada i un acabat anti-

lliscant. 12.000€
- Millores al barri de la Pineda: Diverses obres per millorar
les infraestructures del barri
com: formació de passos de vianants, substitució dels senyals
de la nomenclatura de carrers,
la construcció d’una caseta pel
control de la xarxa de reg, entre
d’altres. 11.913,01€
- Construcció d’un rocòdrom:
Instal·lació d’un rocòdrom interior municipal per a tots els públics amb l’objectiu de ser una
alternativa d’oci pels habitants
del poble. 10.883,73€

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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L’Ajuntament de Veciana avança amb
la recuperació del castell de Segur
VECIANA / LA VEU

F

a pocs dies que l’Ajuntament de Veciana va
donar per acabada una
nova fase de restauració del
castell de Segur amb la qual
s’ha pogut reconstruir una
segona torre quadrada i excavar l’espai que ocupava l’antiga
capella de Sant Miquel entre
altres àmbits.
Aquesta fase de restauració
ha comptat amb el suport
econòmic del Ministeri de
Foment dins del pla del 1,5%
cultural atorgat a només cinc
poblacions catalanes d’entre
les quals es troba Veciana.
Amb aquesta nova empenta
l’Ajuntament està a tocar de
l’objectiu marcat l’any 2015
quan es va proposar treure el
castell d’entre les runes en que
va quedar l’any 1616 quan fou
enderrocat per ordre del virrei
de Catalunya i convertir-lo en

Interessant visita guiada
a l’excavació del castell
de Mirambell
CALONGE DE S. / LA VEU

un punt d’atracció cultural i
turística del municipi.
Totes les intervencions realitzades durant aquests tres anys
han permès que actualment
siguin visibles les restes de
dues torres circulars, dues torres quadrades, les muralles exteriors, una escala gòtica i una
estança on es troba l’entrada

d’un túnel subterrani, entre
altres elements. El tipus de
model constructiu conservat,
amb carreus ben treballats,
cornises embellint els murs i
llindes esculpides fa palès el
poder econòmic de la baronia
de Segur que va decidir, al segle XV, refer aquesta fortificació a mode de castell-palau.

Èxit de visitants en la 1a Fira de la
Mongeta de Castellfollit del Boix

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, el passat
dissabte 13 d’octubre a la tarda
es va oferir una visita guiada
gratuïta a l’excavació arqueolò-

gica del castell de Mirambell de
Calonge de Segarra.
La visita guiada va ser a càrrec
de Núria Cabañas, arqueòloga
de CAT Patrimoni i directora
de l’excavació. L’acte va comptar
amb una vintena d’assistents.

Calonge de Segarra visita
Ripoll i la Vall de Núria

CASTELLFOLLIT / LA VEU

L

a 1a Fira de la Mongeta de Castellfollit del
Boix ha esdevingut tot
un èxit, tant de visitants com
de vendes. “No esperàvem
aquesta resposta, hem hagut
d’anar a buscar més mongeta
ja que gairebé hem venut tota
la que portàvem”, expliquen
des de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, “la gent mostra
interès, pregunta i compra,
estem molts contents”, afegeixen. La parada de l’Associació
formava part del mercat de
productes artesans i locals,
activitat central de la fira.
Per tal de completar l’experiència gastronòmica, també
es van oferir tastos gastrònomics a càrrec de diverses
parades del mercat i dels dos
restaurants del municipi, Ca
l’Andorrà i Cal Frare, que
van posar la mongeta com a
protagonista de les tapes que
oferien als visitants, “fins exhaurir les existències”.
Segons dades de l’organització, unes 1500 persones han
gaudit de la fira de la Mongeta, que comptava amb un
programa d’activitats per tota

CALONGE DE S. / LA VEU

la família. Els més menuts es
van entretenir amb l’obra de
titelles “La mongetera màgica”, a càrrec de la companyia
Festuc Teatre. També van
desplegar la seva creativitat
pintant un mural dedicat a
la mongeta i van jugar al pati
amb jocs gegants desplegats
per l’ocasió.
La demostració in situ per
veure com es batien les mongetes en l’antiguitat, amb una
mula i estris antics, va sorprendre a part del públic. Per
completar el programa, els visitants també comptaven amb
una xerrada sobre els orígens
de la mongeta i un espai dedi-

cat a música en directe.
La fira va comptar amb la
presència del diputat delegat
de Comerç Isaac Albert i de
Francesc Xavier Torrent, de
la Gerència de Serveis de Comerç. Mirella Cortès, senadora al Senat d’Espanya i Josep
Canals de l’Àrea de Turisme
del Consell Comarcal del Bages, també van assistir a l’esdeveniment.
La fira, impulsada per l’Ajuntament de Castellfollit del
Boix, ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i la coordinació tècnica de l’empresa
Raiels, ubicada a Solsona.

El passat diumenge 14 d’octubre una trentena de calongins i
calongines varen visitar Ripoll
i la Vall de Núria.
L’excursió va consistir en la visita guiada al Monestir de San-

ta Maria de Ripoll i la visita a la
Vall de Núria amb el tren cremallera. Tot i que el temps no
va acompanyar, l’excursió es va
desenvolupar amb normalitat.
La sortida va ser organitzada
per l’Ajuntament de Calonge
de Segarra

La gimnàstica de manteniment
torna a Calaf
CALAF / LA VEU

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Calaf ha obert el període d’inscripcions per a les
classes de gimnàstica de manteniment i per a la gent gran
que començaran el proper dilluns, 15 d’octubre. El preu per
trimestre és de 36 euros, però
cal tenir presents que les persones majors de 65 anys estan
exempts de pagar, tal i com estipula l’ordenança fiscal.

Les classes de manteniment es
faran els dimarts i els dijous de
20.30 a 21.30 hores. Com cada
any, la gimnàstica per a la gent
gran es farà en dos torns: els
dilluns i els dimecres de 19.00
a 20.00 hores i els dimarts i els
dijous en el mateix horari. Totes les sessions tindran lloc a
la Sala groga de l’Escola Alta
Segarra. Les inscripcions es
poden fer presencialment a
l’Ajuntament de Calaf o per telèfon al 93 869 85 12.
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El control del CF Igualada dona
els seus fruits
FUTBOL / PERE SANTANO

E

l CF Igualada aconsegueix la quarta victòria consecutiva i ja es
troba en 4a posició. Els blaus
arribaven al partit amb la millor dinàmica possible, tres
victòries consecutives i amb
un estat de confiança molt alt
que feia preveure que l’Igualada desenvoluparia el seu
millor joc. I això és el que va
succeir des del primer minut.
Un Tàrrega replegat i ben ordenat que esperava els errors
amb pilota dels locals, per
poder sortir al contraatac.
No obstant, els de Moha no
van precipitar-se en cap moment i amb tranquil·litat anaven desenvolupant un joc de
toc, que tant ha caracteritzat
l’equip el que es porta de temporada.
Les ocasions es succeïen a
mesura que avançaven els minuts. Un xut al pal de Moha,
un gran xut de falta de Joel
que desviava el porter a cór-

ner. Faltava acabar bé les jugades. Al minut 30, una pilota
penjada a l’àrea, la rematava
Martí i tocava a les mans d’un
defensa visitant, que l’àrbitre
interpretà com a penal. Joel
enganyant al porter, obria el
marcador i posava l’1 a 0 al
lluminós. Quedava molt per
endavant. Els darrers minuts
del primer temps, el ritme
va baixar per part dels dos
equips, però l’única ocasió va
ser pels locals. Es marxava al
descans amb victòria per la
mínima.
A la represa, el Tàrrega va
avançar les línies de pressió i
va tenir alguna arribada més
que en el primer temps. Però
l’equip igualadí sabia que el
camí era jugar amb calma i
seguir amb la pilota, les ocasions arribarien. Simón va
poder eixamplar el resultat.
Es va haver d’esperar fins al
minut 78, quan Antonio va
agafar una pilota a l’extrem,
se’n va anar de tres jugadors i
va deixar una deliciosa assis-

tència a Martí que va marcar
a plaer.
El partit es va adormir els
instants finals i en una jugada
aïllada el Tàrrega va marcar
un gol que va posar emoció
en els darrers minuts de l’enfrontament. Finalment els de
Moha van saber patir i els tres
punts es van quedar a Les Comes.
Aquest cap de setmana els
blaus viatgen al sempre complicat camp de la Rapitenca,
el diumenge a les 12 del migdia.
Alineació: Albert; Prieto,
Baraldés, Lliro, Nil; Joel, Pedro, Goran (80’ Franco); Just,
Omar (72’ Fran) i Llobet (54’
Simón).
La pluja fa suspendre el partit del primer equip femení
Per la seva banda, el primer
equip femení no va poder disputar el seu partit al camp del
Pardinyes, ja que aquest es va
suspendre a causa de la pluja

Empat just dels veterans

FUTBOL / LA VEU

P

artit de futbol on els
jugadors d’ambdós
conjunts guardaren
un minut de silenci
per acomiadar en petit homenatge a Curro Lozano, germà
de Lele i que des de tota la família blava envien els més sincers ànims a tota la família.
La bona disposició d’ambdós
conjunts per oferir bon futbol
va quedar més que garantida i
el millor del partit, sense cap
mena de dubte, una esportivitat que va fer brillar el sol durant tot el matx.
Reaccionaren els blaus davant

el matiner gol dels esparreguerins, que ja al minut dos
van foradar la porteria blava
amb un sorprenent xut des de
fora de l’àrea. Al 31, una passada a mida de Toro l’aprofitava
Massip per empatar el partit
i marxar en taules al descans.
En la segona meitat van ser els
blaus qui van posar setge a la
porteria visitant i fruit de la
insistència, Canals allargava la
cama i posava per davant als
igualadins. A deu minut per la
fi del matx, en una jugada aïllada, el rival va triangular bé i
la centrada al segon pal, els va
servir per esgarrapar un punt
de Les Comes.

El Capellades s’estrena a
casa amb golejada
FUTBOL SALA / LA VEU

M

olt bon resultat
en el primer partit d’aquesta temporada al Poliesportiu de
Capellades del 1er equip
del Club Futbol Sala Capellades davant el Sant Joan.
Un partit clarament controlat per l’equip local, tot
i algunes errades defensives, l’equip visitant no va

saber aprofitar, acabant la
1ª part amb un clar 4 -0.
L’equip visitant va començar
la 2ª part amb més intensitat, però els capelladins van
saber reaccionar i van continuar arribant amb certa facilitat a la porteria local del
Sant Joan, acabant el partit
amb un contundent 10 - 0
que va permetre a l’equip
local lluir el seu joc davant
l’afició de Capellades.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

FOTO: Joan Guasch

Per publicitat a

Destrucci— d'arxiu
confidencial

www.marcelclaramunt.com
C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51 - 671 669 047

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
publicitat@veuanoia.cat

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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L’Igualada Rigat s’imposa a l’Alcoi en la primera victòria
com a visitant a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada va guanyar
per 1 a 4 a l’Alcoi en
un partit disputat on
l’equip va haver de tirar d’ofici per no patir, ja que els arlequinats van jugar amb l’1 a
2 a l’electrònic fins al minut
48 de la segona part. Els de
l’Anoia van ser superiors i es
van tornar a demostrar efectius de cara porteria, però la
seguretat d’Elagi Deitg va resultar ser clau pel triomf, ja
que el porter natural de Vic
va aturar dos penals.
De fet, la primera pena màxima va arribar just al primer
minut del partit, però els locals no la van transformar.
Als arlequinats els va costar
entrar al partit, i els primers
cinc minuts van ser per l’Alcoi. Els valencians no van materialitzar el control del partit
amb gols i progressivament,
els homes de Ferran López
van començar a dominar el
partit. Després d’algunes oca-

sions, l’Igualada va fer la feina
en poc més de cinc minuts.
Primer César ‘Tety’ Vives al
minut 9 i després Oriol Vives
al 14, van establir el 0 a 2 al
marcador. El català-holandès
va enviar un míssil a l’escaire
de la porteria defensada per
Marc Grau, impossible d’interceptar. Per la seva banda,
Oriol Vives va aprofitar una
passada dins de l’àrea per batre a ‘Guiri’ per baix i al primer pal. Jaime Mataix va reduir distàncies al minut 18 de
la primera meitat.
L’Alcoi podria haver empatat
abans del descans, perquè a
falta de 58 segons per la mitja
part, la parella arbitral els va
assenyalar un segon penal a
favor, però Elagi Deitg el va
aturar de forma magistral.
Del possible 2 a 2, els arlequinats van marxar al descans
amb l’encara 1 a 2 favorable al
marcador.
A la represa, els locals van
exercir una pressió més intensa i el joc va ser més igua-

lat. L’Igualada Rigat va saber
aguantar la tàctica de l’Alcoi,
que fruit de la intensitat del
joc, va anar acumulant faltes
fins a cometre la desena al minut 48. Sergi Pla, que és l’únic

Foto: Xavi Garcia

OFERTA Ebike

jugador de l’Igualada que ha
marcat en les quatre jornades,
va transformar la falta directa
i només 30 segons més tard,
el capità Ton Baliu va sentenciar el partit amb un gol al
contraatac, conduit per ell i el
mateix Pla.
Amb aquesta victòria, l’equip
suma 9 punts de 12 possibles
i es col·loca a la zona alta de
la classificació. El pròxim
compromís dels arlequinats
passa per Europa. Els homes
de Ferran López rebran demà
dissabte al conjunt suís RHC
Uri a Les Comes, en el primer
partit de la Copa de la Cers de
la temporada.
El màxim golejador de l’Igualada en aquest inici de campionat, Sergi Pla (5 gols en 4
partits) no podrà jugar l’eliminatòria europea perquè
finalment haurà de complir
la sanció de dos partits per la
targeta vermella que va veure contra el Sarzana la tem-

porada passada. Tot i que el
jugador no va jugar ni un sol
minut dels vuitens de final
contra el Lleida, el comitè europeu ha dictaminat que Pla
encara ha de complir la sanció.
En lliga, l’Igualada Rigat haurà d’esperar fins el dimarts 23
d’octubre i jugarà un altre cop
com a visitant, aquest cop a la
Torre Roja del CH Caldes.
Fitxa tècnica
Alcoi: Marc Grau, Gabriel Domínguez, Joan Cañellas,Ranalho Guimares, Renato Castanheira – equip
inicial – Roc Llisa i Jaime
Mataix (1).
Igualada Rigat: Elagi Deitg,
Oriol Vives (1), Roger Bars,
Sergi Pla (1), Met Molas –
equip inicial – Ton Baliu (1),
Tety Vives (1), Jordi Méndez.
Manel del Valle.

EM2 FS 27,5 PLUS BOSCH
PERFORMANCE CX
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

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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L’Igualada femení HCP planta cara
contra el Vilanova d’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Femení HCP
va plantar cara a l’equip
OKlliga del CP Vilanova aquest passat diumenge a
Les Comes, però va perdre el
primer partit de la temporada i el coliderat que mantenia
amb les del Garraf.
Les igualadines sortien un xic
nervioses. Això ho aprofitaven les visitants al minut tres
per posar el 0-1. Dos minuts
després l’àrbitre xiulava un
penal dubtós dins l’àrea anoienca, que no perdonava Maria Córdoba per posar el 0-2.
Mica en mica, les igualadines
van anar agafant confiança i
al minut vuit, Queralt escurçava diferències culminant
una bonica jugada local aprofitant una opció de dues contra portera, 1-2. Abans d’anar
al descans, però, les vilanovines marcaven el tercer, 1-3.
La segona part tornava a començar malament. Altra cop
Maria Córdoba marcava l’1-4

en una jugada personal. Les
igualadines ho donarien tot
a la segona part creant infinitat d’ocasions que, en aquest
partit, no van voler entrar.
Queralt va fer-ho i posava, a
sis minuts del final, el definitiu 2-4.
Tot i els nervis inicials, les
igualadines van plantar cara,

sobretot a la segona part, a
l’OKlliga del CP Vilanova que
va tenir, amb les seves porteres, la raó d’haver-se endut
els tres punts de Les Comes.
La propera jornada les igualadines jugaran a la pista del
UEH Barberà, equip que tanca la classificació del grup B
de Nacional Catalana.

Bon debut del CN
Igualada a la lliga aleví a
l’Hospitalet
NATACIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 13
d’octubre l’equip aleví
(anys 2005-2007) del
Club Natació Igualada va disputar a les instal·lacions del
CN L’Hospitalet la primera
jornada de lliga de la temporada 2018-19, en una prova on
van competir, a part del club
organitzador, el CN Barcelona, el CN Montjuïc i el CN
Mañanet i que suposava el debut en competició d’aquesta
temporada de l’equip entrenat
per Oriol Marimon i amb Maria Roda com a segona entrenadora.
La jornada va començar amb
la realització de la prova de
200 estils. En categoria masculina cal destacar la primera
posició amb molta claredat
de Diego Pedromo amb un
temps de 2:32:38. La resta
d’igualadins també van realitzar una gran actuació; Jan
Jardí va ser el primer classificat de l’any 2007 amb 3:08:24,
a continuació arribaven Guiu
Egea amb 3:20:83, Jan Navarro amb 3:23:31, Pavel Odainic amb 3:26:18, Joan Enrich
amb 3:31:51, Jan Argelich amb
3:44:87 i Pol Argelich amb
3.49:04.
Pel que fa a les fèmines van
completar totes elles una gran
prova, Jèssica Rodriguez obtenia el 3r millor temps amb
2:54:20 i Itziar Valenzuela el 5è
millor temps general i millor
del seu any amb un gran registre de 2:57:27. Noa Otera era
6a amb 3:00:05 i Júlia Monclús
7a amb 3:00:25. La resta de
nedadores igualadines realitzaren també una bona competició, Martina Oliva parava el

crono amb 3:12:53 i Jana Carrero amb 3:22:47
De les altres proves que es
nedaren, cal destacar el gran
temps de Diego Pedromo en
els 100m esquena, malgrat ser
desqualificat pels jutges per
una suposada sortida anticipada, després de dominar
la prova amb 10’’ d’avantatge
respecte al segon classificat, i
en fèmines Jèssica Rodriguez
tornava a marcar un tercer
millor temps amb 1:23:13, seguida d’Itziar Valenzuela, novament millor temps de l’any
2007 amb 1:26:81 i Noa Otero
amb 1:27:30.
Pel que fa a la última prova
individual, els 50m papallona,
Itziar Valenzuela era 4a amb
un crono de 38:73 i Jana Carrero 10à amb 42:20.
A les proves de relleu es va nedar el 4x100m lliures, en categoria femenina l’equip del CN
Igualada format per Otero,
Valenzuela, Monclús i Rodriguez, van aconseguir quedar
segones només superades per
les noies del CN L’Hospitalet,
realitzant un bon registre de
5:03:52.
En categoria masculina l’equip
A format per Pedromo, Odainic, Egea i Jardí aconseguien
una meritòria 3a posició darrere els equips del CN Barcelona i el CN Mañanet, amb un
bon temps de 5:11:49, destacant que 3 dels integrants de
l’equip són de primer any i
que han de nedar contra nedadors 2 anys més grans que
ells. Per altre banda l’equip B
format per Navarro, Argelich,
Argelich i Enrich van realitzar
també una molt bona actuació
finalitzant en 8a posició amb
un temps de 6:19:82.
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El Monbus Igualada es manté invicte després d’una gran
victòria contra el Boet Mataró
mostrar sòlid en defensa i va
poder generar des del joc interior en atac.
L’equip disputarà el proper
partit el dissabte 20 d’octubre
a les 17:45 al Pavelló de Les
Comes davant el C.B. Valls
Nutrion contra el que es van
enfrontar el passat divendres
a la Lliga catalana. Contra
aquest equip es jugaran tres
partits en tres setmanes.

BÀSQUET / LA VEU

E

l passat diumenge, amb
només 48 hores de recuperació després del
partit de Lliga Catalana de divendres, el Monbus Igualada
disputava la quarta jornada
de la Liga EBA. Arribada la
quarta jornada només quedaven quatre equips invictes a la
competició. Igualada o Boet,
un dels dos també cauria en
aquesta jornada.
Els igualadins s’enfrontaven
al Mataró Parc Boet a Les Comes que presentava una entrada espectacular per seguir
ajudant l’equip en aquest inici
de temporada espectacular.
Es preveia un partit molt dur
per les primeres posicions
de la taula. El primer quart
va ser molt igualat, amb un
Boet fent molt de mal dins
la pintura de la mà de Moore amb 13 punts. Els blaus no
aconseguien aturar el jugador
americà en el bloqueig directe. Els igualadins no es feien
amb el ritme de partit i tenien
dificultats per jugar amb els
interiors. Tot i aquest inici el
marcador al final del quart
era d’empat a 16.
Al segon quart els de l’Anoia

Fitxa tècnica

van trobar connexions amb
els jugadors interiors i van
carregar de faltes als mataronins. Tot hi que de tant en
tant els de l’Anoia aconseguien fer mal des de la pintura, no eren regulars i els del
Maresme seguien fent un joc
molt directe i sumant cistelles
fàcils per desconnexions dels
locals. L’Igualada es trobava
en una situació nova aquesta
temporada, anava al descans
per sota al marcador 32-34.
El tercer quart, quan semblava que els locals havien
aconseguit aturar la ratxa

anotadora de Moore i quan
semblava que els igualadins
començaven a trobar-se i a
sentir-se còmodes a la pista,
apareixia Puig per mantenir
la diferència al marcador. Al
final del tercer quart es mantenia la diferència per la mínima amb 51-53.
Començava l’últim quart
amb el partit totalment obert
i l’Igualada sabia quina havia de ser la línia a seguir per
guanyar el partit; defensar
molt agressius i no concedir
llançaments exteriors a darrere i jugar pels interiors a

Àmplia victòria del sènior del VdC
Bàsquet Club Endavant a Sant Cugat
BÀSQUET / LA VEU

M

agnífica victòria del
sènior femení a la
pista de la UE Sant
Cugat per 38 a 55.
L’equip local es va posar per
davant ràpidament amb 5
punts d’avantatge 9 a 4, però
una bona reacció al final del
primer quart, va igualar el
marcador. El segon quart,
amb un joc en atac impressionant, va ser decisiu per la
sort del enfrontament, amb 25
punts anotats.
A la segona part, la bona defensa i la fortalesa del joc en
equip, va deixar sense opcions de remuntada a les locals.

Anotadores: Marina Espejo
(6), Clara Bargalló (14), Carlota Albiol, Clàudia Miramunt
(5), Marina Palmés (4), Mari-

ona Barral (4), Èlia Díez (10),
Clara Roca (4), Núria Torrens
(8), Alexandra Vives i Marta
Lladó. Entrenador Sergi García.

davant. Els igualadins es van
agafar a aquesta idea i només
van permetre 10 punts als
mataronins. Els jugadors interiors van anotar el 90% dels
punts de l’últim quart amb un
parcial de 18-10.
Això va permetre als de
l’Anoia endur-se al partit amb
el resultat final de 69-63. El
Monbus C.B.Igualada suma
la quarta victòria i segueix
invicte a la competició; comparteix el liderat amb l’altre
equip invicte, el C.B. Quart.
El partit es va decidir per la
mínima quan l’equip es va

Monbus C.B. Igualada: Miki
Stobart (12), Sergi Carrión
(2), Miquel Benito (3), Edu
Burgès (16), Jordi Torres (5),
Carles Fons (1), Jaume Torres, Pau Camí (4), Alex Matencio, Edu Tejero (16), Roger Pérez (10).
Victòria contra el CB Valls
en la Lliga Catalana EBA
Dos dies abans de la victòria
contra el Mataró, el Monbus
Igualada també es va imposar a domicili al CB Valls per
72-77. Aquesta victòria permet encarrilar l’eliminatòria
de quarts de final, pas previ a
la Final a Quatre. El partit de
tornada es disputarà el proper
1 de novembre a Les Comes

L’Yvette Pons Igualada
no pot amb el CB Roser i
es manté a mitja taula
BÀSQUET / LA VEU

L

’Yvette Pons Igualada va perdre el passat
dissabte contra el CB
Roser en un partit de lluita i
treball on, a partir d’un bon
segon quart, l’equip barceloní va agafar distància al
marcador. Tot i els intents
de l’equip blau per apropar-se al marcador, totes
les accions eren respostes
pel CB Roser. Amb aquesta
derrota l’Igualda es col·loca
en la vuitena posició amb
2 victòries i 3 derrotes. En
la propera jornada el TGN

Bàsquet visitarà les Comes
en el que serà la sisena jornada a les Comes contra el
TGN Bàsquet.
Fitxa tècnica
Parcials: (13-16) (22-7) (2418) (19-19)
Anotadores: Carrasco (4)
Carner (19), Xairó (-), Soler
(10), Amatllé (-), Jané (-),
Lamolla (10), Aniento (2),
Roselló (3), Gener (7), Tammik (5)
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L’Handbol Igualada empata en el seu
primer partit a casa
HANDBOL / LA VEU

L

’Handbol Igualada va
disputar el passat cap
de setmana el segon
partit de lliga, el primer a
casa. El rival, l’Handbol Garbí
de Palafrugell, és un equip ja
consolidat a primera divisió
i per aquest motiu es preveia
d’entrada un partit difícil pels
igualadins. La igualtat va ser la
tònica dominant en la primera
part, ja que el marcador sempre va estar entre un o dos gols
a favor o en contra d’un equip
o de l’altre. Les defenses dels
dos equips van ser les protagonistes, fet que queda demostrat
amb el 9 a 9 que lluïa el marcador a la mitja part del partit.
En la represa el joc dels dos
equips va ser el mateix, defensa aferrissada que no permetia
marcar als golejadors d’ambdós conjunts amb uns marcat-

ges molt efectius i el marcador
continuava reflectint aquesta
igualtat.
El joc net dels dos equips va
permetre veure un partit espectacular, sobre tot els últims minuts de joc, que van
ser d’infart. Resultat just el 23

a 23, ja que qualsevol dels dos
equips es mereixia guanyar.
La propera jornada, la tercera,
serà de descans per l’Handbol
Igualada i a la jornada 4 es tornarà a jugar a les Comes,contra l’Handbol Pardinyes de
Lleida.

El CH Vilanova suma la
segona victòria i és líder
de 1a Catalana
HANDBOL / LA VEU

Ja van dos de dos en aquesta
temporada de lliga 2018-2019
per a l’equip sènior del CH
Vilanova. Després de guanyar
a casa la setmana passada,
davant l’Handbol Montbui,
aquesta setmana tocava desplaçament a Ascó per a les noies que entrena David Diaz. El
partit va ser igualat al principi,
però dominat pel Vilanova a
partir de la meitat del primer

temps
Les vilanovines van alternar estones de molt bon joc i precisió
que permetien diferències de
fins a 6 gols (11-17) a principis
de la segona part, amb minuts
de més desconcentració defensiva i imprecisions de llançament que aprofitaven les locals
per apropar-se amb un cert perill. Al final, merescuda victòria 22 a 26 i 4 punts a la casella,
que fan que el CHV encapçali
la classificació de 1a Catalana.

L’IVC suma la primera
victòria a 1a catalana

Bon començament de l’equip
Special Handbol
HANDBOL / LA VEU

Primer partit de la temporada
pels nois del Special vers els
amics de Cardedeu Vermell.
En principi un rival del mateix nivell, que va començar
molt fort. El Cardedeu va
marcar un bon ritme de joc i
els igualadins van sortir una
mica nerviosos, però a poc
a poc va anar agafar el ritme
del partit.
La primera part va acabar
amb un empat a 7. A la represa, els igualadins va sortir
més tranquils, van començar
a desplegar el seu joc habitual
i agafaven una renda d’un gol

faltant poc per acabar el partit. A més, una recuperació de
pilota va propiciar un contraatac igualadí per sentenciar
el partit de dos gols. Felicitar
als nois del Lalo per l’actitud
i compromís durant el partit.

EQUIP SPECIAL: Jordi
Nieto (porter), Alba Nieto, Ivan Uri, Dani Haudochi, Manel Cañete, Paloma
Bosch, Carles Fons, Ismael
i Joan Solis. Delegat: Jesus
Entrenador: Lalo canales

Infantil femení de l’Igualda Vòlei club

VÒLEI/ LA VEU

El passat dissabte el Jorba Sola
Sènior Masculí de l’Igualada
Vòlei Club va rebre a la pista
de Les Comes el UE La Salle
Girona per disputar una nova
jornada de la primera divisió
catalana. El partit va acabar
amb un marcador de 3 sets a
1 (25-20/15-25/25-15/25-20),
favorable als igualadins. En
un partit molt disputat, l’IVC
va imposar la seva defensa-contraatac per aconseguir
els tres primers punts en la
primera divisió catalana.

Aplaçat el partit del sènior
femení i victòria de l’infantil
Per la seva banda, el sènior femení finalment no va jugar-se
per falta de set arbitral.
Pel que fa a la base, emocionat
victòria de l’infantil a casa del
SAFE Sant Fruitós, per un 2-3.
Un partit ajustat, amb un joc
molt igualat per part dels dos
equips. Molts errors de sacada
que van fer anar per darrere
en molts moments, però cal
destacar un 3r set impecable.
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Inici de lliga amb victòria per al
Waterpolo Igualada
WATERPOLO / LA VEU

E

l passat dissabte, 13
d’octubre, els waterpolistes de la categoria
absoluta masculina del Club
Natació Igualada van iniciar
la temporada jugant envers
el Club Natació Caldes amb
un resultat final de 15-3.
En el primer quart el partit
es va iniciar de forma molt
ajustada. Tant el Caldes com
l’Igualada treballaven en atac
i defensa però els igualadins
tot i així, van poder marcar
dos gols i ser superiors en el
marcador amb un 2-0. En el
segon quart el partit seguia
molt ajustat i l’equip local defensava fent pressió contínua
però en les jugades d’atac no

s’aconseguia acabar els xuts
en forma de gol. En canvi en
aquest parcial els visitants
van estar més encertats en
l’atac i van remuntar en el
marcador, acabant amb un
3-2. En el tercer parcial el
Caldes va afluixar en defensa
i l’equip local va aprofitar la
situació per créixer dins l’aigua i marcar, posicionant-se
amb una clara avantatge respecte els visitants amb un
8-3. En l’últim quart els nervis podien amb l’equip del
Caldes fent que tant la defensa com l’atac fallés, mentre que l’Igualada encara era
més encertat fins el xiulet final, en què el partit va finalitzar amb una clara victòria
del C.N.I de 15-3 .

En aquest partit van debutar
Luca García i Alberto Navarrete com a nous membres de
l’equip que ajudaran a aconseguir els objectius proposats.
El pròxim partit serà demà
dissabte a les 19:30 contra el
C.W. Figueres.

24 + 14 els títols
mundials del pierenc
Toni Bou

Fitxa tècnica
Parcials: 2-0 , 1-2 , 5-1 , 7-0
Alineació CNI: D.Hontoria(porter), E.Noguera(3), A.
Navarrete(3), J.Burgues(2),
R.Calaf, L.García(4), J.Mallofré, D.Sánchez(1), Q.Vilarrubias, D.Pelejà(1), X.Palomo(1), P.Gómez (porter) i
com a entrenador M.Tolosa.

MOTOR / J.M. VIDAL

P

els voltants de Sokolov,
a la República Txeca, es va disputar una
nova edició del Trofeu de
les Nacions de trial, verdader campionat del món per
equips estatals.
L’equip estatal espanyol estava format pels pilots catalans
Toni Bou (Honda), Jeroni Fajardo (GasGas) i el pilot basc
Jaime Busto (GasGas). Com
en els darrers tretze anys el
pilot pierenc, juntament amb
els seus companys de l’equip
estatal es va tornar a proclamar campió per davant de les

seleccions estatals de Gran
Bretanya i França.
Així, al palmarès de Toni
Bou, a més dels seus 12 títols
mundials a l’aire lliure i els 12
indoor també cal afegir els 14
títols mundials per equips estatals, amb el que ja en suma
38, tota una gesta possiblement irrepetible.
No cal dir que per la seva joventut els anirà ampliant. I és
que aquest passat dimecres,
dia 17 d’octubre, el pilot de
l’Anoia ha complert tot just
32 anys. És a dir, Toni Bou té
més títols mundials que anys
d’edat.
Impressionant!

Aïda Solà, del CAI Petromiralles, s’imposa en els 10 km
de la Cursa del Torró d’Agramunt
ATLETISME / LA VEU

E

ls corredors del CAI
Petromiralles participants en la 29ª Cursa
del Torró d’Agramunt tingueren diumenge passat una
gran actuació, sobresortint la
victòria d’Aïda Solà en la general fem. dels 10 Km.., amb
43 m. 44 seg., els 2ns llocs
de Marina Suria en la general
fem. dels 5 Km. amb 20 m. 34
seg., i de Francina González
en els 10 Km., amb 43’52”
i els 3ers llocs d’Albert Solé

en els 10 Km. amb 36 min.
24 seg., de Cristina Tabas en
els 10 Km. fem. amb 46’44”,
de Gerard Farré amb 18 min.
33 seg. i de Júlia Solé amb 20
min. 47 seg., ambdós en els
5Km. i de diversos podis en
les categories corresponents.
Roger Suria - Escatxics - va
ser el guanyador absolut dels
5 Km., amb 17 min. 28 seg.
Hi participaren 30 atletes i
triatletes del CAI Petromiralles del CAI Triatló i del
CAI Popular, que assoliren

les classificacions i registres
següents:
Cursa 5km
3 - Gerard Farré - 18’33
6 - Jan Bisbal - 19’00”
11ª - Marina Suria - 20’34”2ª fem.
14ª - Júlia Solé - 20’47”- 3ª
fem.
23ª - Marcel·la Solé - 22’30”
- 4ª fem.
33 - Andrey Vich - 24’59”
56ª - Mariona Rodríguez 28’11” - 21ª fem.

Cursa 10 Km.
3 - Albert Solé - 36’24”
4 - Carlos Larios - 36’41”
6 - Josep Martínez - 37’28”
16 - Josep Cantero - 42’33”
19 - David Armengol - 43’09”
22ª - Aïda Solà - 43’44” - 1ª fem.
23ª - Francina González 43’52”- 2ª fem.
27 - Ritxi Segura - 44’25”
33 - Marc Canales - 46’14”
36ª - Cristina Tabas - 46’44”- 3ª fem.
37 - Francisco Camacho - 46’44”
38 - Ricard Solé - 47’16”
49 - Iván Arroyo - 51’03”

53ª - Marta Rey - 51’13”- 7ª fem.
61ª - Olaya Rico - 54’45”- 8ª fem.
65ª - Mònica Diago - 56’26”11ª fem.
66ª - Neus Fortuño - 56’26”- 12ª
fem.
71ª - Iolanda Almenara - 58’50”15ª fem.
76ª - Eva Mª Oliver - 1h. 02’45”
- 18ª fem.
78ª - Ana Rodríguez - 1h.
03’46” - 20ª fem.
79 - Jordi Moreno - 1h. 03’46”
81 - Vicenç Vich - 1h. 07’12”
82 - Àlex Alonso - 1h. 07’12”
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Aleix Carbonell, del CAI Igualada celebra la 40a edició de la
Triatló, a la Half Sailfish Cursa Popular aquest diumenge
Costa Brava
TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat diumenge 30
de setembre 2018 es va
celebrar la 2 ona Edició de la Half Sailfish Costa
Brava Triatló amb distancies
1.900 mt de Natació , 85 km
de Bicicleta i 20 km de Carrera a la localitat de St. Pere
Pescador.
Els guanyadors absoluts de la
prova varen ser en Pol Gime-

no del Club Flor de Triatló
i Ester Hernández del Club
Reus Ploms amb un temps
de 3:56:27 i 4:24:15 i respectivament
Per part del Cai Triatló va
participar Aleix Carbonell
que va finalizar la cursa amb un temps total de
4:34:33 i classificant-se en
20 posició de la seva categoria +M40 i 69 de la classificació absoluta.

ATLETISME / LA VEU

A

quest proper diumenge, 21 d’octubre,
Igualada acollirà la
40a edició de la Cursa Popular, un dels seus esdeveniments esportius més participats i que anualment dóna el
tret de sortida als Jocs Escolars de l’Anoia i a les temporades esportives. Per segona
edició consecutiva, a més, el
Parc Central de l’Avinguda
Catalunya serà l’escenari de la
sortida i l’arribada de la prova, una ubicació que permet
als participants gaudir de l’esdeveniment en un únic espai
i participar en una cita que
suposa una veritable festa esportiva familiar.
El recorregut A, de 5 quilò-

metres de distància, començarà a les 11h, i el recorregut
B, d’1,6 quilòmetres, arrencarà a les 12h. El recorregut
A, que inclou les categories
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Majors A, B, C
i D, sortirà del Parc Central
i passarà per Av. Catalunya,
Ctra. Manresa, c/ Doctor Fleming, c/ Bellprat, Av. Balmes,
Av. Catalunya, c/ Comarca, c/
Masquefa, c/ Les Comes, Av.
Doctor Pasteur, Av. Barcelona, Pl. Mossèn Segura i Av.
Catalunya, acabant al Parc
Central. I el recorregut B, per
petits fins a categoria Prebenjamí i els seus pares i acompanyants començarà al Parc
Central i recorrerà Av. Catalunya, Av. Mestre Muntaner,
c/ Girona, Av. Barcelona i c/

Lleida, finalitzant també al
Parc Central.
Hi haurà trofeus per als guanyadors absoluts i per als tres
primers classificats de cada
categoria del recorregut A i
també vals a bescanviar per
material esportiu per les tres
escoles amb més participació. A més, es donarà un val
per material esportiu a l’escola amb més percentatge de
participació en relació amb el
nombre d’alumnes matriculats.
Tot i que les inscripcions pel
recorregut A ja es van tancar
ahir, qui es vulgui apuntar, de
manera gratuïta al recorregut
B, ho podran fer el mateix dia
de la cursa, des d’una hora
abans de l’inici al mateix lloc
de sortida.

Èxit de participació i organització a la Triatló Infantil d’Igualada
TRIATLÓ / LA VEU

E

l dissabte 29 de setembre es va celebrar la 17a edició
del Triatló infantil
d’Igualada, organitzada per la
secció de Triatló del Club Atlètic Igualada Petromiralles.
La prova va reunir un total
d’uns 150 nens i nens d’arreu
de Catalunya compresos entre les categories de prebenjamí (nascuts els anys 2010-11)
fins a cadets, els més grans
(nascuts els anys 2001-03).
La climatologia va ser favorable i vàrem poder gaudir
d’una jornada intensa i apassionant de Triatló. Els joves
triatletes iniciaven la prova a
la piscina exterior del com-

plex esportiu de l’Infinit. Tot
seguit, es dirigien a l’àrea de
box situada al interior de l’estadi atlètic, on agafaven la
seva bicicleta de muntanya
per realitzar el segment de ciclisme pel voltant de l’estadi.
Per últim, deixaven la bicicleta a box per completar la triatló amb el segment de cursa
a peu per la pista de l’estadi.
Destacar la presencia dels
triatletes professionals igualadins, Anna Noguera i Albert Moreno, que van estar
a prop dels més petits durant
tota la prova i a l’entrega de
premis.
En acabar la prova tots els
participants van poder gaudir d’un berenar amb coca i
xocolata.
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L’HC Montbui participa al X Trofeu
Charlie Rivel a Cubelles
PATINATGE / LA VEU

E

l passat dissabte les patinadores del HC Montbui van participar en el
X Trofeu Charlie Rivel del CPA
Cubelles.
Totes van gaudir de la bona
organització del trofeu i van
poder practicar conviure amb
els nervis i la emoció d’entrar a
pista a defensar el seu disc per
poder presentar-se molt aviat a
noves proves de nivell.
En la Categoria Promoció,
Chiara Xaus, va pujar a podi
aquest cop quedant en 3a po-

sició. Teresa Rivas va fer un
gran disc amb molta expresió
quedant 9a.
En Iniciació D menors Carmen Aguilar va quedar 15a i
en majors Lidia Ruiz 26a de 44
participants.
En quant a Iniciació C menors
Vinyet Ogalla i Aina Navarro
van quedar 7a i 9a respectivament. En Iniciació C majors
el podi va ser tot montbuienc
quedant Iveth López en primer
lloc, Alba Masana en segon
lloc i en tercer lloc Joana Colom, seguida per Cristina Pons
en quarta posició.

A la tarda, ja en Iniciació B-1
Beatriz Pérez va quedar 9a i les
nenes que van participar en
Iniciació B, Laia Parera, Hanna
Lucena, Júlia Bernades i Mariona Pons van quedar 17a, 18a,
33a i 35a respectivament.
Finalment les nostres patinadores de Iniciació A van fer
un gran treball. Ivet Luque va
quedar en la 4a posició. Anira
Lucena va quedar 19a i Aroa
Delgado i Aina Andreu en 22a
i 23a.
Segueixen treballant amb moltes ganes i ilusió obtenint poc a
poc els seus objectius.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula,
campió de Catalunya en estètica
GIMNÀSTICA / LA VEU

D

issabte 13, l’Igualada Club Gimnàstic
Aula va participar
al Campionat de Catalunya
d’estètica i a la 3a Fase de
Liga de Federaciones 2018
que va tenir lloc a Lleida.
El conjunt Infantil format
per: Sheila García, Mariel·
la Espinalt, Marta Alonso,
Lia Vidal, Violeta Aguilera,

Marta Elias, Dana Pijoan,
Alina Gili. Van lluir al tapís,
van fer un gran exercici que
las va proclamar campiones
tant del Campionat Catalunya estètica com de la 3a
Fase de Liga de Federaciones
2018.
El club igualadí esta molt satisfet i orgullós de les seves
gimnastes.
Des de l’Igualada Club Gimnastic Aula es vol fer menció

a la gimnasta Carla Cervera que és integrant d’aquest
conjunt des del principis i
una lesió no la va deixar participar sobre el tapís però sí
de la victòria amb les seves
companyes.
La pròxima parada per
aquestes gimnastes serà a
Bilbao, a l’Euskalgym, que
tindrà lloc al Novembre i és
una competició a nivell internacional.

El CE Montbui al
classificatori d’Espanya

GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat 29 de setembre
es va celebrar a Tarragona el classificatori
copa base per a Espanya. El CE
Montbui club va presentar a
quatre de les seves gimnastes,
Alba Bosch, Julia Rubio, Ana
Ballet i Martina Ting Gras. Va
ser una competició molt disputada on les nostres representats
van lluitar i defensant el seus
treballs magníficament, tant
que Julia Rubio va aconseguir
l’únic pas per a Espanya de tots

els clubs que representaven a
l’Anoia en aquesta competició.
Enhorabona Julia per aconseguir-lo, tot el club està molt
orgullós del teu treball i com
a persona. També molt orgullosos de les altres gimnastes
que van participar, per lluitar
i esforça’ns-en en cada entrenaments i defensar molt bé els
seus treballs al tapís. Les entrenadores només poden dir que
son totes molt gran en aquest
esport i molt contentes dels
seus treballs realitzats i per el
bon companyerisme.

SORTEIG D’UNA
PANERA DE FRUITS
SECS de 17kg,
valorada en 125 €

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

Escaneja el codi QR
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Èxit del C.G. Ballerina al Trofeu
Virgen del Pilar de Saragossa
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat 13 d’octubre es va
celebrar a Saragossa el XXè
Trofeo “Virgen del Pilar”, organitzat pel Club Deportivo
Zaragozano i en què hi van
participar més de 600 gimnastes provinents de diferents comunitats espanyoles.
Les gimnastes participants
del C.G. Ballerina van fer
una gran competició i van
demostrar, un cop més la
seva gran feina, dedicació
i com no, van brillar a pista un cop més sense deixar
indiferents al públic, familiars i jutges, que van valorar

amb molt bona nota a tots
els exercicis representants
pel Club.
En aquest Trofeu van representar al Ballerina:
El Conjunt Cadet Base format per: Jenifer Nieto, Carla Martínez Campos, Alba
Arévalo, Irati Cilveti, Paula Mensa i Carla Martinez
Salo; van aconseguir realitzar un exercici molt emocionant fins a l’últim moment,
donada la dificultat i risc
que tenia. Van aconseguir
una merescuda tercera posició al podi.
Sandra Domínguez, en modalitat individual, cadet base

i amb l’aparell de cèrcol, va
executar el seu exercici amb
la expressivitat que la caracteritza, encantant a les jutges
i així proclamar-se subcampiona de la seva categoria.
I per finalitzar, Gisela Ramírez, en modalitat individual, aleví Base amb pilota;
va realitzar la seva competició brillant a pista amb una
gran execució aconseguint
ser la campiona de la seva
categoria.
Des del Club Gimnàstic
Ballerina volem felicitar al
Club Organitzador, gimnastes i Equip Tècnic per la seva
gran feina.

Espectacular vitòria
del CPP Igualada a Les
Borges Blanques

TENNIS TAULA / LA VEU

D

ifícil desplaçament
del Club Ping Pong
Igualada a la pista
del potent CTT Borges Blanques, resolt amb una inesperada i espectacular victòria
dels palistes igualadins.
El partit no va començar del
tot bé posant-se el marcador
amb un desfavorable 3-1,
però una remuntada increïble
va aconseguir portar el partit a la partida de dobles per
decidir la victòria a favor del
CPP Igualada.
Varen jugar : Francesc Masip
(1), David Vinyals (1), Carles
Contreras (1) i el doble Masip/Vinyals (1)

Luis Luque i Melendi queden quinzens al Campionat
del Món d’agility celebrat a Suècia
AGILITY / LA VEU

E

l cap de setmana del
6 de setembre, Luis
Luque i Melendi van
participar al Campionat del
Món d’Agility que s’ha celebrat a la ciutat de Kristianstad, a Suècia.
L’equip monbuienc hi va
anar en representació de la
selecció espanyola d’agility i
del que és el seu propi club,
el Club d’Agility Rivalcan de
Santa Margarida de Montbui.
Lluís i Melendi van fer molt
bon paper en les classificatòries quedant en la posició
19 d’entre més de 100 participants a la mànega de Jumping.
A l’Agility, la final, van fer
una mànega ràpida i precisa

que els va fer escalar fins al
número 15 quedant en una
boníssima posició dins el
rànquing dels “top 20” del
món.
Un més que merescut premi
a la gran dedicació i tot l’esforç que posa Luis Luque en
el que és la seva passió.
Treballant dur per mantenir-se dins el grup dels millors del món des de fa més
de 25 anys i posant gran
empenta en crear escola dia
a dia amb tots els seus alumnes. Des de l’Escola Canina
Rivalcan el volen felicitar i
agrair de tot cor la gran labor que fas amb cadascun
dels alumnes. És un honor
poder aprendre i créixer amb
els nostres gossos de la mà
d’algú com tu! Felicitats Luis
i Melendi! Sou molt grans!

El proper partit serà dissabte a Les Comes a les 17 hores
contra el C.T.T. Poble Nou,
coincidint amb la disputa de
la 46è edició del Trofeu Ramon Orga.
Trofeu Ramon Orga
Demà dissabte, a les cinc
de la tarda a les instal·lacions del club a Les Comes es
disputarà la 46a edició del
Trofeu Ramon Orga, entre
els equips del CPP Igualada
CTAI i el CTT Poble Nou
de Barcelona. Aquest partit
correspon a la tercera jornada de la lliga de segona estatal, on els dos equips estan
imbatuts i al capdavant de la
classificació.
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Les V Jornades d’Arqueologia a la Catalunya Central
se celebraran a Igualada
Les jornades posaran en valor l’activitat d’aquesta disciplina a les comarques de l’Anoia, el Bages,
el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.
ARQUEOLOGIA / LA VEU

E

l Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Museu de
la Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia organitzen les cinquenes Jornades d’Arqueologia de
la Catalunya Central que se celebraran el dies 26 i 27 d’octubre
al Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia.
La presentació va tenir lloc,
el dimecres a l’Ajuntament
d’Igualada. Hi van intervenir
el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament de Cultura, Sr.
Lluís Cerarols i Cortina; el regidor de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada, Pere
Camps, la directora del Museu
de la Pell d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia, Sra. Glòria Escala i
Romeu i l’arqueòleg territorial
del Departament de Cultura de
la Catalunya Central, Sr. Antoni
Caballé i Crivillés.
Les Jornades d’Arqueologia de
la Catalunya Central neixen el
2010 amb la voluntat de ser una
eina útil de difusió i de coneixement i de posar a l’abast de
professionals, investigadors i estudiants, els resultats de totes les
intervencions arqueològiques
portades a terme cada dos anys.
70 anys de la troballa de la Vil·
la Romana de l’Espelt
Enguany fa 70 anys membres

del Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI), en el transcurs d’una excursió a Rubió,
identifiquen les restes arqueològiques d’una vil.la romana
prop del poble de l’Espelt, dins
el municipi d’Òdena. Ha estat
en motiu d’aquesta efemèrides,
important per l’arqueologia
de la comarca de l’Anoia, que
s’ha volgut celebrar aquestes
V Jornades al Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Així doncs, el primer bloc de
les Jornades es centra en l’estat
actual de la recerca arqueològica i paleontològica a la comarca
de l’Anoia i les perspectives de
futur. Es preveu pel dia 26 d’octubre un total d’11 comunicacions dels projectes que s’hi han
desenvolupat durant el quadrienni 2014-2017, així com aquelles intervencions preventives i
d’urgència més destacables dels
últims anys. Entre aquestes es
destaca els treballs a l’entorn de
jaciments tant rellevants com el
jaciment paleontològic del Dipòsit de Can Mata (Hostalets
de Pierola), el prehistòric de
l’Abric Romaní (Capellades) o
de les restes ibèriques, romanes
i medievals en el nucli urbà dels
Prats de Rei. També hi haurà
una comunicació per reflexionar en relació a l’arqueologia a
la ciutat d’Igualada (casc antic
d’origen medieval clos dins un
recinte emmurallat).

Per la tarda un cop acabades les
comunicacions es farà una taula
rodona per debatre a l’entorn de
les problemàtiques de l’arqueologia i paleontologia a l’Anoia.
283 intervencions paleonto·
lògiques i arqueològiques a la
Catalunya Central
El dia el dia 27 d’octubre es
presentaran algunes de les
intervencions
arqueològiques més significatives dins el
període 2016-2017 portades
a terme a les comarques del
Bages, Berguedà, Moianès,
Osona i Solsonès.

Fer esment que entre el anys
2016 i 2017 a la Catalunya Central es varen autoritzar unes 283
intervencions arqueològiques
i paleontològiques, repartides
per comarques de la següent
manera: Anoia 45; Bages 61,
Berguedà 27; Moianès 17; Osona 119, Solsonès 14.
El mateix dia 27 per la tarda es
farà una visita guiada a la vil.la
romana de l’Espelt (Òdena), on
coneixerem el jaciment mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies.
Es donarà l’oportunitat a tots els
assistents a les jornades de po-

der fer de forma gratuïta la visita al Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia.
L’arqueologia ha de ser un debat
científic, però aquest coneixement també forma part del bé
comú i, per tant, ha d’arribar a
la societat. Per això, l’organització convida a assistir-hi a tothom que vulgui aprofundir una
mica més en aquest món tan ric
i apassionant.
La inscripció a les Jornades
és gratuïta però cal formalitzar-la a: museupelligualada.
cat / tribunadarqueologia.
blog.gencat.cat/

Activitats de les Jornades
DIVENDRES 26
- 9:30h: Inauguració de les jornades
- 10:00h: Comunicacions
Les intervencions paleontològiques al Baix Anoia
(Els Hostalets de Pierola, Masquefa i Piera): passat,
present i perspectives de futur. Jordi Galindo i Josep
M. Robles (ICP Miquel Crusafont).
Abric Romaní - Cinglera del Capelló: estat de la qüestió d’un projecte paleoetnogràfic i paleoambiental del
Plistocè superior a l’Anoia. M. Gema Chacon, Josep
Vallverdú i Palmira Saladie (IPHES)
- 11:00: Pausa-cafè
- 11:15h: Comunicacions
Intervenció arqueològica d’urgència a l’avinguda de
la Victòria (Can Parellada, Masquefa). Núria Armentano i Anna Bordas (ATICS SL)
La recerca entorn del jaciment ibèric i romà de Sigarra i del seu territori. Balanç i perspectives de futur.
Natàlia Salazar (UDL)

El jaciment ibèric del Castellar, la Llacuna. Intervencions durant el darrer bienni. Mireia Sabaté i Jordi
Morer (UB/Ajuntament de la Llacuna)
Sant Martí de Tous. Revisió de l’inventari arqueològic
i estudi del poblament des de la prehistòria fins l’edat
mitjana. Àngels Pujol (Ajuntament de Tous - Diputació de Barcelona).
L’època romana al centre i nord de la comarca de
l’Anoia. Jordi Enrich, Xavi Bermudez i Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals).
Anoia, terra de castells. Xavi Bermudez (iPAT Serveis
Culturals).
- 14:14h: Dinar
- 16:30h Comunicacions
El castell de Segur. Transformació d’un castell de frontera a un palau de la petita noblesa catalana. Eduard
Píriz (Ajutament de Veciana - Diputació de Barcelona)
La intervenció arqueològica al mas d’en Torres (Ar-

gençola): exemple d’una construcció baix medieval
(Arqueolegs.cat)
L’arqueologia a la ciutat d’Igualada. Un patrimoni
per protegir i a descobrir? Dídac Pamies (Antequem
SL)
- 18:00: Recordatori
Joan Enrich i Hoja, exponent d’una arqueologia catalana en transformació i consolidació (1951-2014).
Jordina Sales
- 18:15h: Pausa
- 18:30h: Taula rodona. Moderadors: Jordi Enrich
i Jordina Sales.
DISSABTE 27
- Matí
Comunicacions sobre intervencions arqueològi·
ques a la Catalunya Central dels anys 2016-2017.
- 14:00h: Dinar
- 16:00h: Visita a la vil.la romana de l’Espelt
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La sala Paper de Música celebra 30 anys
MÚSICA / LA VEU

P

aper de Música celebra
enguany el seu trentè
aniversari i demà dissabte ho farà amb un excel·lent
concert de jazz amb Big Mama
Montse i Ignasi Terraza.
Ara fa 30 anys, el 1988, la capelladina Gemma Romanyà
-traspassada el passat mes de
març- després de comprar un
Chassaigne, un piano gran
cua per a l’aprenentatge dels
ses fills, va pensar en compartir aquest instrument amb el
poble i ajudar a joves músics a
obrir-se camí mitjançant l’organització de concerts, primer
cada tres mesos i des del domicili familiar que s’obria als
amics.
Tal com explica Joan Pinyol en
un article de la Revista d’Igua-

lada (núm. 58) aquests primers
concerts amb cadires repartides per les diverses estances
del domicili van ser la llavor
del que acabaria sent Paper de
Música.
La idea de seguida va rebre suports significatius: els escriptors Josep M. Espinàs, Ignasi
Riera, Miquel Martí i Pol i
Jaume Cabré, entre molts d’altres van participar d’aquestes
vetllades musicals.
Paper de Música va anar agafant gruix i de seguida hi van
actuar professors de música
dels conservatoris propers.
Amb la intenció d’aixecar el
nivell musical de país des dels
pobles va sorgir la idea de
crear un concurs adreçat a joves intèrprets per donar-los a
conèixer tant al públic com als
organitzadors de cicles musi-

cals i a la vegada gaudir de la
possibilitat d’escoltar la seva
música a Capellades. L’èxit del
concurs va ser clamorós i donat que venien músics d’arreu,
va acabar convertir-se en el
Concurs Internacional Paper
de Música de Capellades que
enguany ha arribat a la seva
29à edició i que compta amb
un jurat molt qualificat al capdavant del qual hi ha Antoni
Ros Marbà.
El premi d’aquest concurs, en
comptes de ser en metàl·lic suposa la participació en un mínim de deu concerts en festivals i auditoris d’arreu del país
per al guanyador de cada any
i d’aquesta manera tampoc es
trenca el lligam entre els premiats i Paper de Música.
El 1991 es va inaugurar la
sala Paper de Música, obra de

la generositat impagable de
la Gemma Romanyà i el seu
marit, Miquel Pujol, un espai
extraordinari construït a Capellades, al costat de la casa
familiar i de la seu social de
l’empresa Romanyà Valls.
El fet de poder comptar amb
un espai adequat va fer que
augmentés el nombre de concerts, esdevenint-ne un al
mes, amb una gran varietat
d’oferta musical, triada amb
una especial cura.
El 1992 es va iniciar el Curs
Internacional de Música de
Cambra que portava cada
any a Capellades professors i
alumnes d’arreu del planeta.
El 1994 es va constituir la fundació privada Paper de Música amb els objectius de difondre la música culta fora dels
grans centres urbans i formar

i promoure joves intèrprets.
L’any 2008 es van celebrar els
20 anys de concerts i es va editar un llibre que recollia tota la
programació i cròniques dels
concerts de les dues dècades
Actualment Paper de Música
s’ha convertit en un punt de
trobada musical de primer
nivell al nostre país. La sala,
que té una acústica excel·lent,
ha estat escenari de diversos
enregistraments musicals per
a conjunts i orquestres de renom i també dona cabuda a
altres activitats culturals, teatrals, poètiques i fins i tot cinematogràfiques. Des del 2001
acull les activitat mensuals del
Cinefòrum Josep Romanyà i
Montcada, amb projeccions
de pel·lícules escollides per
una comissió acompanyades
d’una conferència.

Concert de jazz amb Big Mama Montse i Ignasi Terraza

D

issabte a les 7 de
la tarda Big Mama
Montse i Ignasi Terraza oferiran un concert de
jazz a Paper de Música per
celebrar el 30è aniversari de la
sala capelladina.
Big Mama Montse és una
artista catalana compromesa amb el blues i el jazz.
Ha coproduït 20 discos i ha
col·laborat en una llarga llista
d’àlbums, també ha realitzat
un extens treballa educatiu
oferint concerts i conferències per iniciar nens i adults en
l’univers del blues, així com
també exercint de professora
de cant.

Actualment és presidenta de la
Societat de Blues de Barcelona
i vicepresidenta de l’Associació
professional de Músics Musicat. En tota la seva trajectòria
ha rebut diversos premis dins
el món jazzístic i durant aquest
2018 commemora tres dècades
de Big Mama Montse amb una
gira de concerts i l’enregistrament d’un disc.
Per la seva banda, Ignasi Terraza és un dels pianistes de jazz
més destacats de l’Estat espanyol amb una gran projecció
internacional. L’any 2009 va ser
distingit amb el primer premi
del Jacksonville International
Jazz Piano Competition, als Es-

tats Units. Ha acompanyat al
piano figures de talla internacional i en el seu trio ha comptat amb músics com Bobby
Durham, Jeff Hamilton o
Pierre Boussaguet. Combina
la seva activitat concertística
amb la seva labor docent ensenyant piano jazz a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
Al concert de demà dissabte
a Paper de Música que oferiran Big Mama Montse i Ignasi Terraza es podran escoltar
peces de Carmicael, George
Gershwin o Louis Armstrong,
entre d’altres. Una cita imperdible per als amants del jazz.

48

| CULTURA

Divendres, 19 d’octubre de 2018

Xarxa Igualada porta un espectacle de dansa

“Zaquizamí”, o quan les andròmines de les
golfes tenen vida, al Teatre Municipal l’Ateneu

“Shadows &
Woods”, nova
exposició a Artèria

TEATRE / LA VEU

E

l grup Xarxa Igualada
continua el seu 40è
aniversari amb un espectacle de dansa Zaquizamí
de la companyia Roberto G.
Alonso. La funció d’aquest
diumenge 21 d’octubre començarà a les 6 de la tarda
al Teatre Municipal l’Ateneu.
La venda d’entrades és al vestíbul de l’Ateneu Igualadí,
el diumenge des d’una hora
abans de l’inici de l’espectacle. Les entrades són a 6 € i a
5 € per als socis de La Xarxa.
Zaquizamí és un espectacle
vitalista on joguines i andròmines abandonades en unes
golfes o traster cobren vida,
busquen noves oportunitats
i fan dels seus defectes virtuts. Un cant a la diversitat,
a la solidaritat i a l’esperit de
superació. Una proposta de
dansa que agradarà a petits
i grans. L’espectacle compta
amb el suport del Programa.cat del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i de l’Oficina de
Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
Uns trastos que cobren vida
a Zaquizamí
A totes les llars sempre hi ha
un zaquizamí, un espai o estança gran o petita, un racó
ple d’andròmines on van a
parar els trastos vells que estan en desús, unes golfes amb
goteres on fan niu els mussols
o un altell de difícil accés on
allò que busques és al fons de
tot; una habitació fosca, la
dels mals endreços, on cada
vegada que obres la porta cau
alguna capsa, o alguna escombra, o alguna cosa.
El nostre zaquizamí, el de la
nostra història, és al fons del
passadís. Té tres prestatges
mal posats, una porta amb
pany i clau i un endoll que
no funciona. Cada cop que
es tanca la llum s’hi fa una
festa i els seus habitants, els
que no es veuen però hi són,
comencen a viure, a jugar i a
somiar quan es pensen que
no els senten. Pssssssst..... No
feu soroll, que no sàpiguen
que ho sabeu!
Zaquizamí va ser estrenat al
Teatre de Salt el 15 de març
de 2015 i ha participat en di-
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ferents fires i festivals com
ara la Fira Mediterrània
de Manresa 2015, FETEN
de Gijón 2016, La Mostra
d’Igualada 2016 i FIT 2016
de Cerdanyola del Vallès.
També ha fet temporada al
Teatre Nacional de Catalunya i la campanya escolar
‘Anem al Teatre’ de l’Oficina
de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. També
ha fet gira per Catalunya i la
resta de l’estat espanyol.
L’espectacle consta de petites escenes que evolucionen
i s’entrellacen entre sí amb
diferents personatges que
van cobrant vida al llarg de
l’obra, uns personatges imaginaris, com esperits que viuen al nostre zaquizamí, que
hi són però que no els veiem
i que van donat vida a joguines i objectes inanimats.
Amb els intèrprets ballarins:
Borja Fernández, Laura Marsal i Laia Vancells, que dominen diferents tècniques de
dansa, la proposta pretén ser
un cant colorista i vital, plena
de màgia i imaginació que vol
despertar l’interès, la motivació i l’emoció dels petits tot
fent-los gaudir de les arts de
la dansa, el moviment i l’escena. En la descoberta del fet
teatral, mitjançant l’expressió
corporal dels intèrprets i tots
els elements que conflueixen
en l’escena, als infants se’ls
obre un nou mon, esdevenint
un regal per als sentits i gaudint d’una experiència global
i integradora.

Roberto G. Alonso, coreògraf i director
La Cia. Roberto G. Alonso, amb més de 20 anys de
trajectòria, és un referent
de la dansa a Catalunya i a
Espanya, pel seu particular
llenguatge coreogràfic, caracteritzat per la fusió de la
dansa amb la narrativa teatral i una concepció escènica
peculiar, imaginativa i detallista.
En Roberto G. Alonso és un
polifacètic ballarí, coreògraf
i dissenyador de vestuari que
ha alternat espectacles per a
adults amb exitosos espectacles per a públic familiar. Té
un estil molt personal ja que
incorpora molts elements de
l’espectacle de varietats i el
cabaret, no endebades participà en el mític grup The
Chanclettes.
Segons Roberto G. Alonso:
“Vivim en una societat consumista, condicionada i influïda pels mitjans de comunicació i les xarxes socials,
que ens convida a tots a ser
macos, ben plantats i tallats
per un patró determinat.
Quan algú se surt d’aquest
patró, l’arracona, el margina,
intenta tapar la seva diferència perquè no sobresurti de
la norma. Tendim a homogenitzar sense adonar-nos que
la diferència, la singularitat,
és un valor per se. Sortir-se
de la norma, i no parlo de
transgredir les normes, sinó
de no ser ‘normal’ (clar que
caldria definir què és i què

no és normal), és allò veritablement interessant.
No seria meravellós que les
diferències o defectes es convertissin en virtuts i que ens
fessin acostar-nos a la resta?
Doncs aquest espectacle va
d’això, de superar les pors,
de fer de la diferència una
qualitat, del desacomplexament, de l’esperit de superació, de l’autoconfiança, de
la companyonia, de l’orgull
com a motor i de les segones
oportunitats. Amb una mica
d’il·lusió, d’esforç, d’imaginació i potser de màgia, tot
és possible! Al nostre zaquizamí també. Així veiem
com els personatges d’aquell
llibre que tant ens agradava
de petits han canviat el seu
destí, i per fi la ballarina coixa, amb l’ajuda del saltimbanqui maldestre, pot pujar
sobre les puntes i ballar, o la
funàmbula cega pot creuar
el cable sense por. També hi
poden aparèixer els protagonistes de la nostra pel·lícula
preferida, el goril·la Rick i la
mussol Ilsa, per viure el seu
gran amor per sobre de tots
els entrebancs.
No ens hauria de sorprendre,
doncs, veure com unes nines
capritxoses i presumides
s’han escapat de la seva caseta i ens ho han desendreçat
tot més del compte, ni que
uns cocodrils de peluix s’embriaguin de jazz i muntin
una festa, o que el paraigües
de l’avi de sobte converteixi
la pluja en primavera”.

Demà dissabte, i després d’una
llarga pausa estiuenca, a Artèria, espai d’art i tallers, tindrà
lloc la inauguració de l’exposició “Shadows & Woods”, obra
gràfica tridimensional de Maria
Pujol. L’acte començarà a les 8
del vespre i es comptarà amb
l’actuació musical de Quico
Tretze. L’exposició es podrà veure fins el 25 de novembre de dimarts a divendres de 19h a 21h
i dissabtes de 09,30 h. a 13,30 h.
i de 17 h. a 20,30 h.
Tal com es presenta la mateixa
autora, Maria Pujol, “Shadows
& Woods és una mostra de gravat i estampació no convencional en tres dimensions, recreant
ambients de boscos, llums i ombres.
Presento les obres en format
de diorames oberts directes a
l’espectador, com finestres cap
a altres llocs, temps i espais
enigmàtics, escenes perpètues en una captura de la bellesa
natural, creant mons onírics on
l’espectador s’hi pot submergir.
Utilitzo la tècnica d’art múltiple
i bidimensional com és el Gravat, la Serigrafia i la Transferència d’imatge sobre paper, per
convertir-la en tridimensional
mitjançant el retall manual de
l’estampa. M’interessa la tecnologia aplicada a l’Art, la relació
entre tecnologia i Art, i no em
conformo en afegir el concepte
3D a una tècnica artística que
sempre ha estat bidimensional,
sinó que incorporo noves tecnologies com la il·luminació led
RGB i àudio digital, controlat
per un microprocessador, en un
format adaptat a cada obra, creant així una suma entre tradició
i experimentació.
En aquesta exposició us trobareu una mostra diferent, un
maridatge precís i sensible entre les tècniques ancestrals del
gravat tradicional i la tecnologia multimèdia més actual, on
l’espectador accedirà als continguts relacionats amb cada obra
mitjançant qualsevol dispositiu
amb connectivitat wiffi i escanejant el codi QR que trobarà a
cada peu d’obra.”
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El cicle de música i paraules De Pell Sensible proposa
aquest dissabte Maleïdes les guerres (i aquell qui les va fer)
POESIA / LA VEU

D

esprés del recital de
Feliu Formosa i Esther Formosa, durant
el passat Mercat de lletres, el
cicle poètic i musical De pell
sensible es reprèn a Igualada
amb Maleïdes les guerres (i
aquell qui les va fer). Un espectacle que ha fet una llarga
gira, que ha culminat en l’edició d’un disc i que aquest dissabte, 20 d’octubre a les 20h,
arriba a l’antiga adoberia de
Cal Granotes amb el músic
Carles Bertran, la cantant Namina i l’actriu Lali Barenys.
Aquest espectacle musical vol
expressar la complexitat del
desastre de la guerra. Mostra
l’anihilació de l’ésser humà
com a conseqüència del conflicte bèl·lic: les paraules de
Lali Barenys, la música de
Carles Beltran i el cant de Namina reivindiquen una altra
manera de resoldre els conflictes. Hi ha coses que no es
poden dir, potser per la cruesa extrema d’algunes paraules, potser perquè són tabú o

L’espectacle vol expressar la complexitat del
desastre de la guerra
i reivindica una altra
manera de resoldre els
conflictes
perquè farien massa evident
la falsedat de la societat actual. Barenys, Beltran i Namina
presenten una sèrie de veus
–textos i adaptacions que
van des d’Ovidi Montllor o
Joan Oliver (Pere Quart) fins
a Bob Dylan o Silvio Rodríguez– que mostren la degradació de la condició humana
com a conseqüència de la
guerra. L’espectacle Maleïdes
les guerres (i aquell qui les va
fer) vol reivindicar la cultura
i les paraules contra qualsevol
tipus de violència.
Tot l’espectacle presenta
textos i música, amb silencis significatius. Els poemes
mostren la guerra –icona i
escenificació de la violència–
com una vivència traumàtica

per a l’experiència individual
i íntima de cada persona: infants, adolescents, dones i homes transmuten en víctimes,
exiliats, refugiats i desertors.
Tots, testimonis d’una violència que sovint acaba amb la
mort. Es reivindica la cultura
com a forma de coneixement
en contra de la ignorància generadora de barbàrie. Nami-

na explica que l’espectacle vol
“remoure, commoure i moure”, és a dir, transmetre per
provocar la reacció de l’espectador, apel·lant a la consciència del públic en contra de la
indiferència.
Les entrades es poden adquirir anticipadament al Punt
de Difusió Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 2) de

dimarts a dijous de 18:30 a
20:30h, el divendres de 18 a
21h i el dissabte d’11 a 14h.
També el mateix dia de l’actuació, una hora abans, a la mateixa Adoberia de Cal Granotes, a la Baixada de la Unió
s/n. Tenen un preu de 5 euros
anticipada i 7 euros el mateix
dia, amb l’aforament limitat a
noranta persones.

Una reinterpretació dels cuplets dels anys 20
a La Casa del Teatre Nu
TEATRE / LA VEU

Sota el pseudònim Gloriette Blanch, Glòria
Ribera presenta Versiones parciales y erróneas
de mi vida y mi glória a
Sant Martí de Tous

A

quest proper dissabte
dia 20, La Casa del
Teatre Nu acull un
espectacle que reivindica els
cuplets com a arma letal de
protesta contemporània. Una
reinterpretació de les temàtiques i els ritmes no tan sols
dels cuplets, sinó també del
tango, el fandanguillo, el foxtrot i el pasdoble. Una creació
de Glòria Ribera conjuntament amb Amàlia Calderón
i Joan Escrivà-Escolà que vol
servir com a sedant de les
masses i les seves emocions a
través d’aquest gènere musical. Malgrat l’artista assegura

L
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que ja arriba tard per triomfar al Paral·lel de la Segona
República, està convençuda
que tornaran les variettes,
i d’aquesta afirmació neix
aquesta proposta que alterna
actuacions musicals i humorístiques. Un projecte resultant d’un treball de recerca i
transformació del cuplet per
una posada en escena actual,

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

contemporània, fresca, hodierna, moderna, nova, recent i tal com diu l’artista “al
meu punyeter gust”.
Podeu veure Versiones parciales y erróneas de mi vida y
mi gloria a La Casa del Teatre
Nu el dissabte 20 d’octubre a
les 20h. El preu de l’entrada
és de 12€ amb un montadito gratis. Descompte de 2€
pels amics de La Casa i Gent
Gran de Tous, acumulables.
Podeu reservar les vostres
entrades enviant un mail a
teatrenu@teatrenu.com o bé
trucant al 677 519 625 (Maria). La Casa del Teatre Nu
oferirà servei de bar pels assistents a partir de les 19h.
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Diumenge, visita comentada Lectures Caves Bohigas organitza
entusiastes de la Col·lecció MACBA al un nou un concert a la
Museu de la Pell d’Igualada
capella de Can Macià
EXPOSICIONS / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

L

ectures entusiastes de
la Col·lecció MACBA
és una visita destinada
a majors de 16 anys –el públic familiar tindrà el seu moment la setmana vinent– que
proposa identificar, conèixer
i valorar els “entusiasmes” de
les obres de l’exposició Entusiasme. El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA, que
acull temporalment el Museu
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. L’activitat tindrà lloc aquest diumenge, 21
d’octubre, a les 12h i tindrà
l’entrada lliure.
En aquesta visita, l’espai expositiu és entès com un laboratori per investigar i
conèixer estats d’ànim, comportaments i actituds al voltant de l’acte entusiasta. Amb
l’acompanyament del guia els
assistents s’nedinsaran en la
voluntat d’artistes com Zush,
Anne-Lise Coste o Younès
Rahmoun per construir un
món propi mitjançant vivències, fantasies o creences; conèixer la repetició de
gestos simples i quotidians
d’Esther Ferrer, Ignasi Aballí,
Dieter Roth, Richard Hamilton o Tere Recarens; la performativitat de Vito Acconci

A

o Àngels Ribé; l’acció inconformista de Maja Bajevic,
Emanuel Licha, Mireia Sallarès, Cildo Meireles o Gordon
Matta-Clark; i, finalment, la
crítica al propi sistema de l’art
de figures com Marcel Broodthaers o Peter Friedl.
El programa d’activitats de
l’exposició Entusiasme vol arribar gratuïtament a tots els
públics. En les darreres setmanes d’exhibició encara hi
haurà l’oportunitat de gaudir
l’exposició en família: serà el
diumenge, 28 d’octubre, a les
12h, amb l’artista-educadora
Marta Galán, que proposarà

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

La Veu i el Teatre de l’Aurora
continuen la seva col·laboració

vui divendres, a les
20:00 hores, Caves
Bohigas
organitza,
de nou, un concert a la capella familiar de Can Macià.
El concert anirà a càrrec del
duo AcordCello, format per
Edmon Bosch, al violoncel,
i Marc Jiménez, a l’acordió,
que interpretaran un repertori
de cançons d’abans, d’ara i de
sempre, obres d’A. Piazzolla,
Rafael Martínez i Valls, Consuela Velázquez i cançons tradicionals catalanes.
AcordCello neix a principis
de l’any passat i el seu objectiu és transmetre emocions, a
través del violoncel i l’acordió,
amb els matisos necessaris per
transportar a cadascuna de les
persones que formen part del
públic a indrets que, sovint,
ni tan sols poden imaginar.
Crear una atmosfera per tal
que el que un dia un autor va
plasmar en un paper sigui escampat arreu amb sensibilitat
i respecte vers l’obra original.
La partitura i el llarg camí fins
a la seva interpretació; aquesta és la nostra raó de ser com
a professionals –asseguren– i,
amb ella, la voluntat d’aportar
una experiència sensorial que
desperti un món de records i

vivències, tant íntimes com
extraordinàries.
Caves Bohigas veu en AcordCello innovació alhora que
tradició; dos instruments diferents, un de vent, i, un altre,
de corda fregada, que gràcies
a l’experiència de l’Edmon i
el Marc, creen un maridatge
excepcional. 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 aproximadament, amb un intermedi de
20 minuts, on es servirà una
copa de cava Bohigas. El preu
de l’entrada és de 5€, es prega
confirmar l’assistència al correu e.salas@bohigas.es o bé
trucant al telèfon 608 503 486.
L’aforament és limitat.

Festival solidari per als
petits del Senegal

TEATRE / LA VEU

U

nicoop Cultural i Publicacions Anoia han
renovat el conveni
de col·laboració que permet
mantenir i fomentar els vincles entre ambdues entitats
anoienques, amb l’objectiu
d’oferir serveis als veïns i veïnes de la comarca i la divulgació cultural.
Mitjançant aquest conveni La
Veu de l’Anoia seguirà sent
mitjà oficial del Teatre de l’Aurora, de qui s’oferirà tota la informació sobre els espectacles
i actes que s’hi duguin a terme.
Per la seva banda els subscriptors del diari tindran les entrades al teatre a un preu reduït,
sempre que ho acreditin presentant el carnet del subscrip-

MÚSICA / LA VEU
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tor del diari. La Veu de l’Anoia
efectuarà un sorteig cada mes
de dues entrades gratuïtes.

Els guanyador es comuicaran
com fins ara cada divendres
de final de mes.

l proper dissabte 27
d’octubre tindrà lloc,
per tercer any consecutiu el Festival solidari per als
petits del Senegal. El Festival
és organitzat per Fundació
Educació Solidària. Igualada
Solidària i compta amb el suport de la diputació de Barcelona.
El Festival, que està inclòs dins
els actes de l’Octubre Solidari,
comptarà amb la participació
de Néixer, trio d’harmòniques
i de Grup de corda, format per
David Andujar, viola, Marta Carceller, violí, Lluís Peña,
violí, Mònica Tuset, violoncel
i Núria Mas, soprano. L’acte
serà presentat per Claudina

Canals. El donatiu serà de 10
euros i tots els diners que es
recullin aniran destinats a dotar de beques d’estudis a nois
i noies del Senegal per tal que
puguin assolir una formació
que els permeti encarar el futur amb millor expectatives de
les que gaudeixen.
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Dissabte, Galàxia Poètica Aquesta setmana arriba el Correllengua
a Santa Margarida de Montbui
amb poesia de tardor
POESIA / LA VEU

L

a Galàxia Poètica torna
aquest pròxim dissabte
20 d’octubre a l’Espai
Cívic Centre d’Igualada.
Us recordem que és un petit
projecte poètic impulsat per
l’Associació Cultural Galàxia
d’Igualada, amb la finalitat de
disposar d’un espai poètic a
la ciutat, obrint l’art de la poesia als poetes i al públic en
general. Cada poeta pot venir
acompanyat d’un altre art:
música, pintura, dansa... fer
performance, ben lliure!! L’eix
principal és la poesia i cada
mes d’una temática diferent.

La 6a sessió tindrà lloc el
dissabte 20 d’octubre a les
18 h, i es recitarà poesia sobre la temàtica de la tardor.
S’han inscrit diferents poetes, rapsodes i músics com
Valentina Botana, Margarida Bernús, Alfons Mula, Ma
Rosa Closa, Carme Freixes
(Inanna Inanna) i Alejandro
Penalva.
Obert a tot el públic, us hi
esperem!!
Gràcies pel suport de l’Espai
Cívic Centre, Cultura Igualada i a l’Ajuntament d’Igualada.
- Més info: associacioculturalgalaxia@gmail.com o telf.
636 919 373.

Montserrat Talló i Edmon
Bosch retornen Charlot a
l’escenari de l’AUGA

CULTURA / LA VEU

Inoblidable tarda a l’AUGA.
La pianista Montserrat Talló
i el xelista Edmon Bosch van
retornar al Teatre de l’Ateneu
un geni del cinema, de la música i de l’humanisme.
Al llarg d’una hora van anar
presentant a la pantalla els
minuts més destacats de la
extensa producció de Charles Chaplin i els acompanyaven amb la música del genial
cineasta i actor.

Entre film i film, a la pantalla,
els pensaments humanistes
del geni que emblen escrits en
aquell mateix moment.
Un treball meticulós per
complementar la gran capacitat musical de la Montse
i l’Edmón i que el públic va
agrair amb un llarg aplaudiment.
I el proper dilluns la commemoració del 25 anys de l’Agermanament d’Igualada amb la
comunitat rural de Nueva Esperanza (El Salvador).

LLENGUA / LA VEU

U

n any més, el nucli de
la CAL a Santa Margarida de Montbui,
amb la col·laboració de diverses entitats del municipi,
organitza el Correllengua, enguany dedicat a homenatjar la
Nova Cançó.
Durant tota la setmana, del
15 al 20 d’octubre, es podrà visitar a la Biblioteca
Mont-Àgora l’exposició La
Nova Cançó: un crit de llibertat col·lectiva. També aquests
mateixos dies es podrà participar al Concurs “Endevina
qui ho cantava” consistent a
identificar qui cantava cadascuna de les 10 cançons que hi
ha distribuïdes per diferents
establiments de la UEM que
s’han adherit al Correllengua
2018. Les butlletes de participació, així com les bases del
concurs, es poden trobar als
mateixos establiments col·laboradors i s’hauran de dipositar a la bústia que hi ha a la

Biblioteca Mont-Àgora, abans
de les 20h del divendres 19
d’octubre.
El dissabte dia 20 concentra
el gruix dels actes. Al migdia, a partir de 2/4 d’1, al
Mont-Àgora hi haurà un breu
acte d’homenatge a la Nova
Cançó i es sortejaran els obsequis donats pels establiments
col·laboradors entre les persones participants que hagin encertat qui cantava les cançons
del concurs: Endevina qui ho
cantava. A la tarda, els actes es
traslladaran a l’Ateneu del nucli antic on, a les 5 de la tarda,
començaran amb l’espectable

infantil La cançó que em cantava la iaia amb Mònica Torra. Seguidament, un berenar
popular a la terrassa donarà
pas a l’encesa de la Flama i a la
lectura del Manifest del Correllengua, enguany escrit pel
cantant de Txarango. Els actes
del dissabte es clouran amb el
passi del documental “La cançó censurada”.
El diumenge dia 21, a les 6 de
la tarda, a l’Ateneu de Montbui, l’espectacle musical Per
l’ull de les escales queien cançons a raig, a càrrec de Jaume
Calatayud i Vicente Monera,
clourà el Correllengua 2018.
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“Per si no ens tornem a veure”, una extraordinària
comèdia romàntica musical, avui al Teatre de l’Aurora
TEATRE / LA VEU

E

l Cicle Les Golfes del
Teatre de l’Aurora
acull aquest divendres
un musical d’èxit de petit
format. Es tracta de per Per
si no ens tornem a veure, una
comèdia romàntica feta musical amb música en directe
de Marc Sambola (Oh Happy
day!) i lletres d’Alícia Serrat
(Pegados, el musical) sota la
direcció artística de Daniel
Anglès (Oh happy day!).
Per si no ens tornem a veure narra la història dels Reis
D’Arden i dels de Dumaine
que arrangen un matrimoni de conveniència per als
seus fills, però els prínceps
decideixen fugir dels seus
respectius reialmes i es fan
passar per altres per evitar
el matrimoni. El destí que,
a vegades té molt sentit de
l’humor, fa que es trobin
amb les seves falses identitats i s’acabin enamorant
sense saber, realment, qui és
l’altre. Una comèdia romàntica plena d’equívocs on res

Aquest musical de petit
format arriba a Igualada precedit de l’èxit i les
bones referències
públic i crítica
és el que sembla, farcida de
malentesos i de veritats mig
dites.
Per si no ens tornem a veure és un projecte que Daniel
Anglès feia anys que tenia al
cap inspirant-se en comèdies clàssiques com Leonci i
Lena, El joc de l’amor i de l’atzar o Al vostre gust. Aquest
musical de petit format celebra el fet d’estar enamorat
i encomana amor arreu per
on passa tot recollint excel·
lents comentaris de públic i
crítica.
L’espectacle s’emmarca dins
dels Cicle Les Golfes, un espai per a petites joies escèniques de petit format on la
proximitat amb el públic els
dóna valor afegit. Al finalitzar la funció que es farà
divendres, hi ha programa-

da una trobada amb la companyia.
Horari i venda d’entrades
Per si no ens tornem a veure farà un únic passi al Teatre de l’Aurora i tindrà lloc

Es presenta la guia “Excursions amb
nens per l’Alt Penedès i l’Anoia des
d’una àrea de pícnic”
LLIBRES / LA VEU

E

l Parc dels Talls a Vilobí del Penedès és el
lloc triat per a presentar un nou volum de la
col·lecció de guies de butxaca adreçada a famílies amb
nens ‘Excursions amb nens
des d’una àrea de pícnic’, una
iniciativa engegada de forma conjunta pels impulsors
de YouMeKids (youmekids.
com) un portal per a famílies actives, i Cossetània Edicions, editorial vallenca de
reconeguda tradició en guies
de muntanya i BTT.
Enguany, el setè volum
d’aquestes guies de butxaca
s’endinsa en les comarques
de l’Alt Penedès i l’Anoia amb
el títol Excursions amb nens
per l’Alt Penedès i l’Anoia des
d’una àrea de pícnic.
La presentació del llibre es
durà a terme el dissabte 20
d’octubre de 2018 en el marc
de la trobada de YouMeKids.

En acabar la trobada es sortejaran set exemplars de la
col·lecció d’aquestes guies
entre els participants de la
jornada.
Excursions amb nens per l’Alt
Penedès i l’Anoia des d’una
àrea de pícnic és una guia fà-

cil i entenedora, que recull
12 itineraris per fer a peu i
en BTT, assequible per a totes les condicions físiques i
edats, especialment indicada per fer en família. Amb
aquest llibre podreu descobrir la història darrere de
les tombes antropomorfes
del Pla dels Albats, al castell
d’Olèrdola; deixar-vos sorprendre pel fantàstic salt d’aigua de les Dous; amagar-vos
a la Fou de Tous com va fer el
bandoler Panna; jugar entre
les barraques de pedra seca a
Castellolí o encisar-vos amb
les estranyes formes dels Frares Encantats de Montserrat.
Totes les rutes proposades
tenen com a nexe una àrea de
pícnic, origen i destí des d’on
emprendre l’aventura o refer
forces després d’una jornada d’acció, amb una acurada
descripció dels seus equipaments i serveis, la manera
d’accedir-hi o els telèfons de
contacte.

divendres 19 d’octubre a les
21 h. Després de la funció
de divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de
la companyia. Les entrades

tenen un cost de 12 € i 10 €
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció.

Concert del Quartet
Altimira als Hostalets
MÚSICA / LA VEU

D

iumenge tindrà lloc,
als Hostalets de Pierola, un nou concert
inclòs dins el Cicle que organitzen Els Amics de la Música. en aquesta ocasió anirà a
càrrec del Quartet Altimira
format per Maria Florea, violí, Luís Peña, violí, David Andújar, viola i Mariona Tuset,
violoncel, que interpretaran
peces de Mozart, Haydn, Von
Dittersdorf i Vanhall.
El concert, com és habitual,
serà a les 7 de la tarda a l’Auditori de Cal Figueres.
El Quartet Altimira és una
formació nascuda a l’estiu del
2012 de la iniciativa dels seus

membres a partir de les ganes
de treballar i gaudir del principal repertori que s’ha escrit
per quartet de corda i l’interès d’oferir concerts arreu del
territori. Han tocat arreu de la
geografia catalana.
Els seus membres han tingut
la ocasió de treballar en diverses formacions de cambra i
de poder tocar junts anteriorment en nombroses ocasions,
compartint molts aspectes comuns i unes trajectòries acadèmiques similars ja que tres
dels seus membres han estudiat al Conservatori de Música
del Liceu de Barcelona i han
continuat posteriorment la
seva formació a la ciutat de Tel
Aviv, a l’estat d’Israel.
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Nou servei d’Assessorament 42è Concurs de Teatre Amateur de Piera
i Reconeixement (AiR)
“Nadal a cal Cupiello”, una
a l’Escola d’Art i Disseny
tragicomèdia al Concurs pierenc
LaGaspar
DISSENY / LA VEU

D

es del Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i en alguns centres
educatius relacionats amb els
ensenyaments de formació
professional s’ofereix el servei d’assessorament i servei
de reconeixement acadèmic
dels aprenentatges d’estudis
professionals d’arts plàstiques
i disseny per la seva correspondència amb l’experiència
laboral.
L’Escola Municipal d’Art i
Disseny La Gaspar ofereix
aquest nou servei per proporcionar suport per detectar
les competències adquirides
a través de l’activitat professional o en activitats socials,
acreditar-les i proporcionar
un itinerari formatiu per obtenir la titulació acadèmica
corresponent als interessos,

motivacions, capacitats i aptituds dels aspirants.
L’objectiu d’aquest servei, és
fer visible el coneixement dels
aspirants i els proporcioni un
itinerari acadèmic de futur. És
un servei dirigit a persones
majors d’edat que disposen de
competències professionals i
volen obtenir un reconeixement en el món acadèmic, la
qual cosa els proporciona, a
més, la possibilitat de seguir
formant-se a través d’un itinerari formatiu d’acord amb els
seus interessos i possibilitats.
L’escola ofereix una convocatòria per poder accedir a
aquest servei d’octubre a febrer (sol.licitud del servei: del
22 al 30 d’octubre de 2018).
Per a obtenir més informació
consulteu el web de l’escola
LaGaspar on teniu la informació dels tràmits que cal fer
i de la documentació que cal
aportar.

TEATRE / C. MUNTANER

D

emà dissabte es presenta la tercera companyia del 42 concurs
de teatre, Teiatre de la Palma
de Teià amb l’obra: Nadal a
Cals Cupielo.
Tot i que els components ja
formaven part dels diferents
elencs de La Palma de Teià, el
grup es va fundar com a TEIATRE l’any 2006 amb l’objectiu
de posar en escena teatre musical. Des llavors han estrenat
Jesuchrist Superstar, Els miserables (representat a la Mostra
Nacional de Teatre Amateur
de Pineda de Mar, l’any 2009),
Oliver Twist, Billy Elliot i L’òpera de tres rals. També han estrenat T’ho mereixes de l’Elisenda

Guiu i Nadal a cals Cupiello,
estrenada l’any 2013 i reposada
el 2017. Amb aquesta obra han
participat a la Mostra de Pineda i al concurs de Tàrrega on
varen aconseguir el segon premi a millor companyia, premi
a millor actriu principal, 2n
premi a millor actor secundari
i millor direcció.
Sinopsi:
Nadal a cals Cupiello (Natale in casa Cupiello, originalment) és una de les obres més
cèlebres d’Eduardo De Filippo
(Nàpols, 1900 - Roma, 1984),
dramaturg, actor, poeta, polític... Va ser estrenada a Nàpols el 1931 per la seva pròpia
companyia, Teatro Umoristico I De Filippo, i amb el ma-

teix autor en el paper de Luca,
el protagonista.
Es tracta d’una tragicomèdia
costumista centrada en una
família humil napolitana que
es prepara per celebrar el Nadal. Més enllà de la gestualitat
i al marge de possibles diferències socioeconòmiques i
geogràfiques, no distem gaire
d’aquests Cupiello quant a la
manera de viure i sentir les
emocions, els disgustos, els
secrets, els amors, la ingenuïtat, la bona fe, i probablement
tampoc en la manera d’afrontar i conviure amb allò que
sembla i no ho és i el que és
i no ho sembla. Tot us ho trobareu servit i a taula amb un
agredolç amanit i pessics de
fina ironia.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

De sis a nou

A

ixò no és pas indicació d’un
horari, ni d’edat. És la progressió que han desenvolupat
els Moixiganguers d’Igualada. Començaren amb animoses construccions de sis pisos i, ara, han assolit la
categoria de nou, descarregant el seu
primer tres de nou amb folre i manilles, aixecat el passat dia 6 d’aquest
mes, a la Tarraco Arena Plaça, demostrant la seva evolució, després de
molts assaigs i anys de treball.
Assoliren el primer lloc del dia, compartint-lo amb els de Reus. Les dues
colles foren les triomfadores de la jor-

nada. Més de 400 camises morades
configuraren l’expedició igualadina.
Han hagut de passar més de 23 anys
des que van carregar i descarregar la
seva primera construcció: un tres de
sis, en el paratge de l’ermita de Sant
Jaume Sesoliveres, en la festa de l’estrena de la campana de dita esglesiola. Els avui morats, aquell dia no
anaven uniformats, doncs encara no
havien decidit quin seria el color de
les seves camises.
Pit i amunt, amb força, equilibri valor
i seny!.
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EXPOSICIONS
PRESOS POLÍTICS
A L’ESPANYA
CONTEMPORÀNIA

Santiago Sierra
Una reproducció de l’exposició
“Presos polítics a l’Espanya contemporània” 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.

litzats agafant en préstec les paraules 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 simple.
Del 22 d’octubre al 5 de desembre al
Punt de lectors de la Biblioteca Central.

SHADOWS & WOODS

Exposició d’obra gràfica tridimensional de Maria Pujol.
Del 20 d’octubre al 25 de novembre
a Artèria, espai d’arts.

PARAULES +
ELEMENTS NATURALS
ENTUSIASME. EL REPTE
= EMOCIONS
Maite Franquesa.
I L’OBSTINACIÓ EN LA
Un conjunt de petits quadres rea- COL·LECCIÓ MACBA

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

FELIU FORMOSA:
TRADUCTOR, POETA I
HOME DE TEATRE

Feliu Formosa té una vinculació especial amb Igualada, on viu des de
fa uns anys. Aquesta mostra pretén
ser una pinzellada del seu recorregut
literari.
Del 29 de setembre al 26 d’octubre a
la Sala d’exposicions de la 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’interiorista, 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.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Lo que callamos”, una testimonial obra
d’una notable grandesa comunicativa

A

mb una expressiva performance i una
no menys oportuna ambientació musical, aquest octubre, al Centre Agrícola
de Sant Genís, es va dur a terme la presentació
literària de l’obra “Lo que callamos”, la tercera
novel·la de la periodista i escriptora Leonor Paqué. Aquest acte, d’una notable grandesa comunicativa i amb un potent rerefons reivindicatiu,
està autogestionat des de l’Associació Latiovisual
Cultura, i compta amb l‘acompanyament del músic-autor i consolidat guitarrista, Diego Paqué,
germà de l’autora i productor de projectes escènics i audiovisuals.
Mitjançant una excepcional exhibició-performance a mode d’espectacle, aquest darrer llibre
de la periodista Leonor Paqué ens descobreix una
obra en la qual hi desfilen una successió de per-

sonatges (obrers, mestresses de casa, professors,
estudiants, policies, putes, proxenetes, senyores o
criades) enllaçats tots ells a propòsit del vivíssim
trajecte existencial de la protagonista. Això és, la
història ens situa al País Basc, durant l’anomenat
període de plom, a l’entorn del món rural deprimit del sud, també pels interiors de les residències de la burgesia i -per què no en dependències
escolars o cases de retir; uns espais prou íntims
on relatar o explicar tot allò que som o sentim
a les persones estimades i a les més properes és
tot un entrebanc o sinó un compromís. Tot plegat, una sèrie de personatges que conformen una
mena de memòria col·lectiva que, malgrat ser
anònima, no és gens difícil d’identificar.
Leonor Paqué és una Llicenciada en Ciències
de la Informació, a la Universitat del País Basc,

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

que a la dècada dels noranta va exercir la seva
professió a Madrid, al costat d’una generació de
periodistes que van canviar el panorama audiovisual espanyol, tot projectant nous mitjans de
comunicació i inaugurant el nou univers digital. Apassionada pel món de la narrativa, a l’any
2010, va escriure la seva primera novel·la: “Una
mujer de nada” i, al 2015, la segona, “En sus tibias manos”. Paral·lelament, també ha fet públics
més d’una vintena de relats, juntament amb diverses cròniques i articles, que constitueixen un
veritable aparador de sentiments i emocions;
i, que, de fet, apunten a ser una manifesta denuncia contra qualsevol forma de desigualtat,
una testimonial producció que l’autora ha pogut
presentar pels escenaris de Mèxic, Alemanya,
Catalunya i Madrid.
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AGENDA
DIVENDRES 19
LLENGUA
Igualada
Presentació del Voluntariat per la Llengua
Acte de presentació de les parelles lingüístiques. La sessió va adreçada tant a les
persones que vulguin fer de voluntaris lingüístics com a les que volen ser aprenentes
i practicar la llengua catalana.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central
TEATRE MUSICAL
Igualada
“Per si no ens tornem a veure”
Aquesta és la història de dues persones
que no són el que diuen ser. És una història de disfresses i d’identitats falses on el
destí, igual que l’amor, és inevitable..
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
BIBLIOLAB
Masquefa
Taller de ciència. “Assajos químics espectaculars” a càrrec de Smartions – Emocions tecnològiques.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
MÚSICA
Òdena
Concert a càrrec del duo AcordCello, format per Edmon Bosch, al violoncel, i Marc
Jiménez, a l’acordió, que interpretaran un
repertori de cançons d’abans, d’ara i de
sempre, obres d’A. Piazzolla, Rafael Martínez i Valls, Consuela Velázquez i cançons
tradicionals catalanes..
Divendres a les 8 del vespre a la capella
de Can Macià

DISSABTE 20
GALÀXIA POÈTICA
Igualada
Poesia de temàtica “LA TARDOR”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia
amb l’acompanyament d’un altre art: pintura, dansa, teatre, música..
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic
Centre
POESIA
Igualada
Cicle DePellSensible
“Maleïdes les guerres (i aquell qui les va
fer)”
El músic i compositor Carles Beltran, la
cantant brasilero-catalana Namina i l’actriu Lali Barenys pugen a l’escenari per
reivindicar la cultura com a arma de construcció massiva
Dissabte a les 8 del vespre a l’Adoberia
Cal Granotes
MÚSICA
Piera
I Festival internacional de Música clàssica

de Piera. Concert del pianista Antoni Besses amb obres de Debussy i Gershwin.
Dissabte a les 7 de la tarda al Santuari del
Sant Crist.
CONCURS DE TEATRE AMATEUR
Piera
Presentació de “Nadal a cals Cupiello a
càrrec de Teiatre de La Palma de Teià.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre
Foment.
MÚSICA
Capellades
Concert de Jazz de celebració del XXX aniversari de Paper de Música a càrrec de Big
Mama Montse, veu i Ignasi Terraza, piano
Dissabte a les 7 de la tarda a Paper de
Música.
TEATRE
La Pobla de Claramunt
El Grup Teatral de Capellades presenta “El
petit príncep”
Dissabte a les 6 de la tarda a la Pobla.
VISITA GUIADA
La Llacuna
Nou recorregut per «La Llacuna emmurallada», on descobrirem els secrets amagats
dels carrers del nucli principal d’aquest
municipi anoienc que es comença a desenvolupar a partir del segle XII, un cop
el castell de Vilademàger perd part de la
seva força.
Dissabte a les 12 del migdia a l’Oficina de
turisme de l’Anoia.

DIUMENGE 21
VISITA COMENTADA
Igualada
“Lectures entusiastes de la Col·lecció
MACBA”
Una visita que proposa identificar, conèixer i valorar “els entusiasmes” de les obres
de l’exposició Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA,
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell.
DANSA
Igualada
Zaquizamí de la Cia Roberto G. Alonso
Un espectacle de dansa on les joguines
i andròmines abandonades a les golfes
(zaquizamí) cobren vida, busquen noves
oportunitats i fan dels seus defectes virtuts. Organiza Xarxa Igualada
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec del Quartet Altimira que
interpretaran obres de Haydn, Mozart,
Dittersdorf i JB Vanhall. Organitza Els
Amics de la Música.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori
Cal Figueres.

TASTET DE CULTURA POPULAR
Capellades
III Tastet de Cultura Popular amb l’Esbart
Dansot, gegants, capgrossos, falcons i la
Banda de l’Escola de Música.
Diumenge a les 11 del matí a la Residència Fundació Consorts Guasch.
CONCERT VERMUT
Capellades
Concert vermut “Rumbesia”, recital de poesia fusionat amb rumba.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la cafeteria de la Lliga.
VISITA GUIADA
Veciana
Art Ecclesia: descobreix el patrimoni religiós de l’Anoia. Un recorregut pel romànic,
el gòtic i el barroc anoienc, una primera introducció al riquíssim patrimoni anoienc.
Diumenge a partir de les 11 del matí a l’església de Santa Maria de Segur.

DILLUNS 22
AUDICIÓ
Igualada
“9054 km. de distància”. Associació d’Agermanament Igualada. Nueva Esperanza
Amb motiu del 25è aniversari de l’Agermanament entre Igualada i la comunitat camperola de Nueva Esperanza (El Salvador),
diferents persones vinculades amb l’associació explicaran com va néixer l’Agermanament entre la nostra ciutat i Nueva Esperanza. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 23
CONVERSES AMB AUTORS
Piera
Rafael Vallbona. Rafael Vallbona és escriptor i periodista. Recentment ha obtingut el
Premi BBVA Sant Joan per la novel·la La
casa de la frontera. És autor de més de cinquanta llibres de tota mena
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca
TEATRE
Òdena
Planetari Eris a càrrec de Toni Bernaus i
Lídia Coca. Per a l’alumnat de cicles inicial
de l’Escola Castell d’Òdena. Organitza Bibliobús Montserrat.
Dimecres a 1/4 de 4 de la tarda al Teatre
Centre Unió Agrícola.
HORA DEL CONTE
Capellades
Hora del conte mb Sara Genovart presentant “Contes honestos”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la biblioteca
El Safareig.

DIMECRES 24

SORTIDA
Igualada
La fàbrica Damm i la colònia Güell
Indrets de la nostra històriaAl matí realitzarem una visita guiada a la Fàbrica DammDesprés de dinar ens traslladarem a la
Colònia Güell. Organitza AUGA
Dimecres a 3/4 de 8 del matí sortida des
de l’Estació d’Autobusos.
CONFERÈNCIA
Igualada
Pompeu Fabra: dades i curiositats entorn
del “seny ordenador de la llengua catalana”
A càrrec de Mònica Montserrat, coordinadora del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB. Junt amb
David Paloma, creador de la Ruta Pompeu
Fabra.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
CLUB DE LECTURA LLEGIM TEATRE
Igualada
“Èdip Rei” de Sòfocles
Club de lectura de textos teatrals i obres
que han estat adaptades al teatre. El club
es complementa amb una sortida al Teatre
de l’Ateneu amb descompte especial per als
participants per veure l’obra «Èdip» d’Oriol Broggi..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
LABORATORI DE LECTURA
Masquefa
“Avui és un bon dia per canviar el món”
Activitat de descoberta, creació i foment
de la lectura adreçada a famílies amb infants de 5 a 12 anys. A càrrec de Petra.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIJOUS 25
TALLER
Igualada
eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen
el servei de préstec de llibres electrònics.
Només et cal el carnet de la Biblioteca per
utilitzar-lo.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
LLIBRES
Piera
“Brou de lletres”. Unim contes i novel·les.
En un format distès i proper i a imatge
de les antigues trementinaires es presenten les novetats de les que podreu gaudir
abans que ningú amb una presentació personalitzada i molt especial.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
CINEFÒRUM
Masquefa
“‘Estiu 1993’ (2017), de Carla Simón. Moderat per Joan Millaret.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
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Una divertida animació

Estrena • Smallfoot
RAMON ROBERT /

S

i visitem les pàgines del Mojo
box office comprovarem que
entre les 100 pel·lícules més taquilleres de l’any 2017 n’hi ha com a
mínim 15 que pertanyen al cinema
d’animació. Abans, les pel·lícules de
dibuixos animats eren un territori
gairebé exclusiu de la factoria Disney,
però en els darrers vint anys, gràcies
al desenvolupament de les tecnologies
digitals i als avenços computacionals,
moltes companyies de Hollywood i
d’altres cinematografies s’han sumat
sense complexos a la producció de
cinema d’animació, assolint sovint un
nivell de qualitat molt alt. És el cas de
la Warner Animation Group, filial de
la històrica Warner Bros, la casa mare
del famós Bugs Bunny, que molt aviat celebrarà el seu vuitantè aniversari.
Ja en època contemporània, Warner
va donar la campanada a l’any 2014

amb The Lego Movie i ara volen repetir
aquell èxit comercial amb Smallfoot.
Amb aquesta simpàtica animació s’ha
volgut donar un gir i incorporar algunes novetats a la coneguda llegenda del
Bigffot. Tot comença quan un ieti jove i
llest (molt poc a veure amb l’anomenat
abominable home de les neus) es troba amb alguna cosa que pensava que
no existia: un ésser humà. La notícia
d’aquest “humà” li proporciona certa
popularitat i l’oportunitat d’aconseguir
a la noia ieti dels seus somnis. Tot plegat provoca una commoció en la senzilla comunitat de ietis en preguntar-se
quines altres coses poden existir més
enllà del seu llogaret muntanyenc, nevat i remot.
Pensada per als espectadors infantils,
però també gaudible per al públic en
general, Smallfoot és una simpàtica,
gratificant, optimista i encantadora
història sobre l’amistat, el bon rotllo i
l’alegria de la descoberta.

Affaire Ted Kennedy

Estrena • El escándalo Ted Kennedy
RAMON ROBERT /

E

dward Kennedy (1932-2009) va
ser el petit dels nou fills del senador Joseph Kennedy, i germà
de l’assassinat John F. Kennedy, president d’Estats Units. Nombrat senador
de l’estat de Massachusetts, el 1969,
el jove Kennedy va tenir un accident
d’automòbil a la localitat de Chappaquiddick, en precipitar-se a un llac des
del pont pel qual transitava. La seva secretària de campanya, Mary Jo Kopechne, que l’acompanyava al vehicle, va
morir. El conductor de l’automòbil,
Ted Kennedy, es va declarar culpable
d’abandonar el lloc de l’accident i va
ser condemnat a dos mesos de presó,
càstig que no va arribar a executar-se.
Però, la seva imatge va quedar seriosament danyada, truncant les seves possibilitats d’arribar a ser president dels
Estats Units.
Tot això i algunes altres coses argumenten la pel.lícula El escándalo Ted
Kennedy, realitzada per John Curran.
Basada en fets reals, la pel.lícula pren

Dones sense homes

El racó del Cineclub • Les Gardiennes

un caire de tens i absorbent thriller
dramàtic. Excel·lents Jason Clarke
com a Ted Kennedy i el veterà Bruce
Dern com a patriarca de la prominent
família.

RICARD FUSTÉ /

E

l dijous 25 d’octubre, el Cineclub presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció francesa del
2017 Les Gardiennes, dirigida per
Xavier Beauvois, a les 20 h en versió
doblada i a les 22 h en versió original
amb subtítols.
Som al 1915. Els homes fan la guerra i
les dones es veuen obligades a cuidar
les granges i explotacions agrícoles

sense ells. Hortense no rep cap ajuda de la seva filla Solange i lloga una
noia que ve de l’assistència pública, la
Francine, amb qui ben aviat s’avindrà
força.
El director de la celebrada De dioses y hombres torna amb un drama
que mostra la vida al camp a través
d’imatges de bellesa serena i narra
una història de dones unides davant
els problemes que hauria pogut signar
el mateix John Ford.
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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 conseqüències 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 anarquistes. 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 inspector Rediu..
SMALLFOOT
Estats Units. Animació. De Karey Kirkpatrick, Jason Reisig.
Un nou gir a la llegenda de Bigfoot quan un ieti jove i llest
es troba amb alguna cosa que pensava que no existia: un
ésser humà. La notícia d’aquest “humà” li porta la fama i
l’oportunitat d’aconseguir a la noia dels seus somnis. Així
mateix, provoca una commoció en la senzilla comunitat de
ietis en preguntar quines altres coses poden existir més enllà
del seu llogaret nevat.
LAS GUARDIANAS
França. Drama de guerra. De Xavier Beauvois. Amb Nathalie Baye, Iris Bry, Olivier Rabourdin.
Any 1915, en plena I Guerra Mundial. Els homes són al
front i les dones s’han quedat per defensar les terres. Hortense, una mare de família treballadora, accepta l´ajuda pel
treball a la seva granja a Francine, una jove de l’assistència
pública. I es que Solange, la filla, es nega a fer-ho. Les dues
dones es s’ entendran molt bé.
EL ESCANDALO TED KENNEDY
Estats Units. Thriller, basat en fets reals. De John Curran.
Amb Jason Clarke, Kate Mara, Bruce Dern, Ed Helms.
La vida de Ted Kennedy i la seva carrera política va anar
de mal en pitjor després d’un fatal accident automobilístic
el 1969, en què el cotxe que ell conduïa es va precipitar des
d’un pont a un llac i en què va perdre la vida la seva jove
secretària de campanya, Mary Jo Kopechne
.
EL REINO
Espanya. Thriller polític. De Rodrigo Sorogoyen. Amb Antonio 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.
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’enamora d’Ally, una vocalista que lluita per tirar endavant. Just
quan Ally està a punt d’abandonar 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.
uanyar-se novament la confiança dels seus éssers estimats.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
LA SOMBRA DE LA LEY
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)
SMALLFOOT
Dv: 18:30
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:30
Dc: 18:15
Dj: 17:30 (VOSE)
Cineclub
LES GARDIENNES
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
PROMESA AL AMANECER
Ds i Dg: 18:00
EL ESCANDALO TED KENNEDY
Ds i Dg: 19:55

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
SMALLFOOT
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30/18:45
HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dv a Dg:20:30
SALA PETITA
LA SOMBRA DE LA LEY
Dv: 18:15
Ds: 16:15/18:30
Dg: 20:50
EL REINO
Dv.: 20:30
Ds.: 20:45
Dg: 18:30
HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dg: 16:00
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ VENOM
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:15/22:30
Dm: 18:00/22:30
1/ VENOM (VOSE)
Dm: 20:15
2/ MATAR O MORIR
Dv Dll Dc i Dj: 18:20/20:25/22:35
Ds: 16:10/18:20/20:25/22:35
Dg: 12:40/16:10/18:20/20:25/22:35
Dm: 18:20/20:25
2/ MATAR O MORIR (VOSE)
Dm: 22:35
3/ OLA DE CRIMENES
Dv Dll i Dj: 17:40
Ds i Dg: 16:00/18:05
3/ LOS INCREIBLES 2
Dg: 12:30
3/ LA SOMBRA DE LA LEY
Dv a Dj: 19:55/22:20
4/ SLENDER MAN
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/20:50/22:45
Ds: 16:30/18:30/20:45/22:45
Dg: 12:15/14:15/16:30/18:30
/20:45/22:45
Dm: 18:30/22:45
4/ SLENDER MAN (VOSE)
Dm: 20:50
5/ SMALLFOOT
Dv: 17:25/19:40
Ds: 16:45/18:45/20:50
Dg: 14:00/16:45/18:45/20:50
Dll a Dj: 17:25
5/ OLA DE CRIMENES
Dv a Dg: 21:50
Dll a Dc: 19:40/21:50
5/ SMALLFOOT (VOSE)
Dg: 12:05
5/ ROBE. BIENVENDOS AL TEMPORAL
Dj: 20:30
6/ LA CASA DEL RELOJ DE PARED
Dv Dll Dc i Dj: 17:55/20:00
Ds: 15:40/17:55/20:00
Dg: 12:50/15:40/17:55/20:00
Dm: 20:00
6/ LA CASA DEL RELOJ DE PARED
(VOSE)
Dm: 17:55
6/ LA MONJA
Dv a Dj: 22:05
7/ FIRST MAN. EL PRIMER HOMBRE
Dv a Dll Dc i Dj: 19:15/22:00
Ds: 16:35/19:15/22:00
Dg: 12:45/16:35/19:15/22:00
7/FIRST MAN. EL PRIMER HOMBRE
(VOSE)
Dm: 19:15
8/ CHRISTOPHER ROBIN
Dv a Dj: 17:45
8/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dv a Dj: 19:50/22:25
8/ JOHNNY ENGLISH. DE NUEVO EN
ACCION
Ds i Dg: 15:55
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dg: 14:05

58 | TELEVISIÓ I RÀDIO

Divendres, 19 d’octubre de 2018

07H00 · BON DIA!

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

08H00 · IGUALADA CAPITAL
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
20H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)
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

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)
10H00 · ESTACIÓ CENTRAL
13H00 · MILLENNIALS
15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA
20H00 · TRANSMISSIÓ (dissabte)
PANTALLA COMPELTA (diumenge)
21H00 · VA DE SWING (diumenge)
22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA
00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)
01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

PASSATEMPS |
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Farina, ous, tomàquet, alfàbrega i mozzarella. I aquí, la fàbrica / 2. A
més a més, altrament. Engego a pastar el trasto a reacció / 3. Plaç il·limitat. És com la Marilyn
de petiteta, aquest ocell. La més flamenca / 4. Preu a pagar per una empresa de no exportació. Entrenat, com un cotxe bregat / 5. Etè descompost. Cansat amb aquella elegància / 6.
Interromp el servei. Pasta dolça feta a base de perlina. Mitges de seda / 7. Pela, però massa
poca per posar calefacció. Malaltia causada pels típics paràsits del zoo / 8. Teixidor de burell
provinent de l’est. De les dates als dits / 9. Acomodo a la cadira entre cases malmeses. Tan
desordenat que fins va en sentit contrari / 10. Parets de maó. Aixeta d’aigua calenta només
per a nòrdics. Per la revolta / 11. Com que va sobre rodes no puntua. Estrany tema, el de la
infusió argentina / 12. Aquest en canvi és clar: alcohol menorquí. Quin neguit, quan tinc el
bolero entre braços! / 13. Pare idiomàtic de l’aranès. Un altre neguit, més angoixant.
VERTICALS: 1. No té un pèl de polític, un mineral volcànic així. Faig amistat amb el guitarrista flamenc / 2. Desprengui gasos cap amunt. Compost com si fos d’arsènic però supersònic
/ 3. Envolten el zand. Les gregues semblaven més que pepes, amb aquests vestits. Vinc a falta
d’un / 4. Representació numèrica de la patata. Arracona, estranyament alegre. Mana al ministeri / 5. Li encantaria que la trobessin deforme. Col·locat entre l’espasa i la paret / 6. Està
fet d’alzina cremada, aquest sutge. On hi tinguis feina no l’hi fiquis / 7. Ensos invocalitzables.
Compostos de sofre com aquests, tio, surten més àcids… / 8. Para la mà. Com ara les triquinosis però a la vinya. Quan decau el dia / 9. Provoca malalties perquè duu l’ADN d’un ànec.
No gosen prendre te del Iemen / 10. Perfilada com un ou. Sotmesos a control de qualitat a
l’inodor / 11. Cinquanta-un en un pronom. Explica l’accident a la patrulla. Llengua asiàtica
de Taiwan / 12. Deixant anar perquè remeni els lots. Com que no és tafanera, sap de l’encís
de les paraules.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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Quiche de
carabassa, codony i
gorgonzola

RESTAURANTS

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per
a grups (mínim 15 persones)
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

Ingredients

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

· 1 làmina de massa trencada
·700g de carbassa butternut
·150g de gorgonzola
·75g de carn de codony
·3 ous
·150ml de nata per muntar,
·150g de crème fraîche
·oli d’oliva
·sal i pebre
Elaboració

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

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

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

www.nouurbisol.com

Preescalfem el forn a 220º.
Trossegem la carn de la carbassa a daus de 2 cm de costat, la posem en una font de
forn, la reguem amb un rajolí
d’oli d’oliva i una mica de sal
i pebre i posem al forn durant uns 30 minuts. Folrem
un motlle de pastís de 24 cm
amb la pasta brisa, punxem
tot el fons amb una forquilla

i ho posem a la nevera durant uns 20 minuts.
Passat aquest temps, cobrim
el fons de la massa amb un
paper de forn i posem uns
pesos per sobre (poden ser
cigrons o mongetes seques) i
posem al forn a 180 º durant
30 minuts, el traiem, retirem
els pesos i el paper i el fiquem
al forn durant 10 minuts.
El traiem del forn i repartim
pel fons la carabassa, el codony tallat a daus i el formatge
esmicolat. Batem junts els ous,
la nata i la crème fraîche i assaonem amb sal i pebre. Aboquem aquesta barreja en el
motlle i posem al forn durant
uns 40 minuts, fins que notem
que el centre està una mica
ferma. Esperem uns minuts
abans de desemmotllar-lo.
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

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

www.yelmocines.es

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

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

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
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 131 35 58

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

I.H.C.
SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

www.musiquesdebutxaca.cat

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

2

ENTRADES

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura
amicsdelamusica@gmail.com
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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!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Hoquei

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Teatre Aurora

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins 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.
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Te n’has anat massa aviat,
Carlos!
Voldria pressuposar que tothom qui va tenir l’ocasió de participar de l’amistat del Carlos
Montes Plaza el definiria com
a una persona reservada, reflexiva i judiciosament ponderada; d’una generosa cordialitat
que el convertia en un autèntic
cavaller. Àdhuc, més enllà de
les seves notables competències acadèmiques i una més que
reconeguda talla professional,
ningú que l’hagi tractat de ben a
prop no penso que pugui negar
el mèrit del seu impertorbable
i equànime posicionament davant la vida i el seu propi món.
Tanmateix, sempre hi ha aquella circumstància, aquell fet
tangible i concret que fa que
esdevingui intocable el valor de

l’amistat. Això és, una realitat
tan transcendental com que en
el seu moment, mentre estàvem
tota la colla entaulats, davant
d’una situació de celeritat -ell
em va acompanyar a Vall d’Hebron en les darreres i compassades hores de l’infantament del
meu Marcel. D’aquell 22 d’agost
ençà, de manera sovintejada,
l’interès per la creixença i l’evolució intel·lectual i humana del
meu fill sempre han estat el
tema de conversa de qualsevol
de les nostres trobades.
Avui, que ja no hi ets entre nosaltres, no puc més que congratular-me de la grandesa que
m’haguessis permès d’incorporar-te al meu món en la categoria d’un molt bon amic. I, al

En record de

Jordi Vives Sabaté

Morí cristianament el passat dia 10 d’octubre a
l’edat de 68 anys.
La seva esposa Anna Mª, el seus fills Oriol i
Vanesa, Carola i Toni, Núria i Víctor, David i
Nuri, els seus nets Clàudia, Rut, Guim, Abril,
Èric i Sara, i família tota volem agrair les
mostres de condol rebudes.
L’acte de comiat tingué lloc el passat dijous dia
11 a la Parròquia de la Sagrada Família.

capdavall, per a allunyar-me de
tanta contrarietat tan sols fer-te
present serà com no deixar-te
marxar del tot, perquè te n’has
anat massa aviat.
Orgullosa d’haver-te conegut,
una forta abraçada.
CARMEL·LA PLANELL
En record de

Salvador Fontanet Copons
En record de

Miquel Llansana Bosch
“DJ Miquel”

Morí el passat dia 11 d’octubre de 2018, a l’edat de 61 anys.
Els teus estimats: esposa, Xus Parcerisas; fills, Joan i Paula, Natàlia i Demis, i
Miquel; germans, Maria, Joan i Maria Dolors; i altres familiars i amics.
La família volem agrair les mostres de condol i suport rebudes aquests dies
i en l'acte de comiat que va tenir lloc el passat 13 d'octubre
a l'oratori de la Funerària Anoia
T’estimem, fins sempre

Igualada, octubre de 2018

Miquel Llansana Bosch
El nostre company, amic i membre de la junta de l'Ateneu Igualadí,
Miquel Llansana, ens ha deixat.
Des de l'Ateneu, consternats per la seva mort, volem agrair
el seu compromís i dedicació a l'entitat.
Gràcies Miquel.
Els nostres sincers condols a la família i una abraçada infinita.

Morí cristianament el passat dimarts dia16
d'octubre de 2018 a l'edat de 95 anys.
A.C.S.
Els teus estimats: esposa, Carme Bacardit
Pons; fill; nets; i família tota volem agrair les
mostres de condol rebudes en l'acte de comiat
que tingué lloc ahir dijous dia 18 d'octubre a
l'oratori de Funerària Anoia.

Funerària aAnoia, S.L.

Igualada, octubre de 2018

SANTORAL
Octubre

19: Joan de Brébeuf; Pau de la Creu; Laura.
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.
21: Úrsula; Hilarió; Caius o Gai; Celina..
22: Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia.
23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda.
24: Antoni-Maria Claret; Martirià.
25: Bernat Calbó; Crisant i Daria; Crispí i Crispinià

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

SALUT |
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-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

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

ORTOPÈDIA CASES

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Rbla.
Isidre
11
DISSABTE
20:Sant
MR
SINGLA
Igualada
Pujadas, 47
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

Born, 23 (9-22h)

JUVÉ

DILLUNS 22:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
DIMARTS 23: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

www.psicologiaytu.com

LA CREU

De dilluns a divendres
dePl.
9h ade
14hla
i de
15h a 20h
Creu,
7
Dissabtes de 9h a 14h

Av. Montserrat, 27 (22-9H)

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

publicitat@veuanoia.cat

DIVENDRES 19:

BAUSILI

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Per Publicitat:
93 804 24 51

FARMÀCIES DE TORN

DIUMENGE 21:

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

CLÍNICA DENTAL ANOIA

DIMECRES 24: ADZET

Av. Barcelona, 9
DIJOUS 25: SECANELL

Òdena, 84

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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AITOR JIMÉNEZ

director d’esdeveniments d’Octagon

“A l’Ebike Challenge
tothom hi és convidat,
sigui quin sigui el nivell”
Soc el director d’esdeveniments de l’empresa Octagon. Ens dediquem a
l’organització d’esdeveniments esportius i en els darrers anys ho fem especialment
amb les curses de bicicletes. Entre les proves que organitzem hi ha l’Ebike
Challenge que es disputarà el proper 27 d’octubre al Parcmotor de Castellolí

Q

uè és l’Ebike Challenge?

Bàsicament, és un nou repte de bicicleta de muntanya.
Volem provar a veure què tal funciona, tenim el repte de
veure com reacciona la gent a posar-li una bateria a una bicicleta
de muntanya i fer-ho tot en un format poc o molt competitiu.
És la primera competició a nivell de l’estat espanyol en què
competeixen bicicletes elèctriques?
És possible que en algun racó d’Espanya se n’hagi fet alguna,
però amb aquest format amb cronometratge, competició, amb
trams cronometrats, considerem que sí que som pioners en
aquest sentit.
Per què s’escull Castellolí per fer-hi la primera prova de
l’Ebike Challenge?
Des de ja fa més d’un any, des que va entrar la nova gestió al
Parcmotor Castellolí, un dels seus objectius era poder experimentar un altre tipus d’activitats fora del món del motor i una
de les activitats que s’hi volia vincular era el ciclisme, tant el de
muntanya com el de carretera. A més, en aquest cas, podem dir
que sí que està una mica lligat al motor també, ja que les bicicletes que competiran porten una bateria.
Per on es desenvoluparà exactament la competició?
Sortirem des de dins del recinte del circuit i es farà un recorregut per Castellolí i el seu entorn. En total seran uns 39 quilòmetres de recorregut que s’acabaran al travessar la línia de
meta del circuit.

La de Castellolí serà la primera, però ja teniu altres Ebike
Challenge preparades, oi?
Sí, de moment en tenim dues. La de Castellolí, que serà el pròxim 27 d’octubre, i després n’hi ha una altra programada pel proper 1 de desembre a Súria. Creiem que el Parcmotor Castellolí i
Les Comes, a Súria, són dos dels llocs més importants pel que fa
a la competició a l’aire lliure de Catalunya i per això els hem escollit per celebrar-hi les primeres edicions de l’Ebike Challenge.
Com va el ritme d’inscripcions fins el moment?
En els últims dies la cosa s’està movent més. Al ser la primera
edició, com et deia abans, volem veure com reacciona la gent
a aquest esdeveniment però confiem en poder arribar als 100
participants per aquesta primera edició de Castellolí.
Per aconseguir aquest objectiu teniu un ambaixador de luxe,
José Antonio Hermida, medalla de plata als Jocs Olímpics
d’Atenes competint en BTT...
Exacte. Però el que no volem és que per veure participants
d’aquest nivell la gent s’espanti i pensi que no té el nivell per participar-hi. Des que va deixar el cross country olímpic, Hermida
ha anat provant altres disciplines i una d’aquestes és l’Ebike i ens
ajuda a fer entendre que aquests és una modalitat diferent a la
resta. En la competició de Castellolí tothom hi és convidat, sigui quin sigui el nivell. L’avantatge d’una Ebike és que et permet
anar al ritme que tu vulguis. Hi ha zones cronometrades en què
els participants que ho vulguin, evidentment, podran competir,
però hi ha recorreguts alternatius per aquells que s’ho vulguin

agafar amb més calma i gaudir del recorregut.
Hi ha crítiques de la gent més tradicional de la BTT a l’entrada de les Ebike pel fet de competir amb “ajudes”?
Al final s’ha de pensar que en una competició de BTT normal,
una Ebike no hi podrà participar, no afecta en res a les competicions ja regulades. El que canvia és que hi haurà noves competicions, com l’Ebike Challenge, només destinades a bicicletes
elèctriques.
Entenc que en una competició d’Ebike és important tenir una
bona estratègia, doncs...
Sí, els participants han de saber com es regula la bateria, com la
gestionen. Si des del minut 1 la utilitzo al màxim, segurament
no m’arribarà per usar-la a la part final o al revés. Si a l’inici tiro
més de les cames, al final tindré una ajuda extra amb la bateria.
Quin és el perfil del comprador de bicicletes elèctriques?
No està encara del tot definit. De fet, aquestes competicions que
estem organitzant també ens han d’ajudar a saber-ho, a analitzar-ho. Segurament és un perfil no tan competitiu, que prefereix
viure una experiència, gaudir del recorregut.
Més enllà de la cursa també hi haurà altres activitats?
Vindran botigues del sector que permetran provar tot tipus de
bicicletes i hi haurà una zona de bar i música. A més, els avituallaments els hem situat en zones molt boniques on la gent es
podrà relaxar tranquil·lament.
Marc Vergés, @marcverges8

Està molt bé que es promoguin els mitjans de transport sostenibles com són la bicicleta o el patinet. Però no tot s’acaba posant senyals
pels carrers. Malauradament, són molts els que no utilitzen el casc mentre van en bicicleta, malgrat saben que és obligatori fins els
setze anys i aconsellable sempre (no hi ha normativa pel patinet elèctric). Sembla que ara la policia municipal “no s’hi fixa” i estem
parlant d’un tema de seguretat viària en el que necessitem que tots ens hi impliquem. També autoritats i famílies. Sembla que ningú
vol recordar-se’n, quan la norma del Servei Català de Transit diu: “Els conductors i passatgers d’una bicicleta també han de portar
obligatòriament un casc de protecció homologat quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades, per
raons mèdiques o en condicions extremes de calor... Els menors de setze anys conductor i/o ocupant de bicicletes, estan obligats a
portar el casc de protecció quan circulin per vies urbanes, interurbanes i travesseres” Algunes escoles han endegat mesures disciplinàries de caire intern, però s’hi han d’implicar tots els qui hi tenen obligacions i responsabilitats.

SUV PEUGEOT 3008

CAP SUV HAVIA ARRIBAT
MAI TAN LLUNY

PER

220 € /mes*

47 Quotes • Entrada 3.630€
TAE: 6,86% • Quota ﬁnal: 12.565,75€

PEUGEOT i-COCKPIT®
PEUGEOT DIGITAL HEAD UP DISPLAY
NAVEGACIÓ EN 3D CONNECTADA **

*Segons PVPR a la Península i les Balears de 22.350,21 € per a un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 marxes (amb impostos, descomptes, entrega per part del client d’un vehicle usat de la seva propietat amb una antiguitat mínima de tres mesos). Quota per a una durada del contracte de 48 mesos i 40.000 km totals. Capital
ﬁnançat amb despeses d’obertura incloses (739,45 €): 19.459,66 €. TIN: 5,35%. TAE: 6,86%. Import total degut: 22.905,75 €. Preu total a terminis: 26.535,75 € ﬁnançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A amb una permanència mínima de 48 mesos. Al ﬁnal del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle
o pagar-ne o reﬁnançar-ne l’última quota. Subjecte a aprovació ﬁnancera. Oferta no acumulable vàlida ﬁns al 30/09/2018. PVPR per als clients que no el ﬁnancin: 23.550 € i del model visualitzat 3008 GT Line PureTech 130 S&S 6 marxes amb opcions afegides: 29.380 €. ** Opcional. No inclòs a la quota.

Gamma SUV Peugeot 3008: Consum mixt (L/100 km) des de 4,1 ﬁns a 5,8. Emissions de CO2 (g/km) des de 108 ﬁns a 129.

SARAUTO. Alemanya, 48 Igualada - Tel.: 93 803 30 00. www.sarauto.com

