
Els partits polítics d’esquerres donen suport a la manifestació de demà a Igualada.
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El polígon Plans d’Arau, a la Pobla, amb gairebé al cent per cent d’activitat. La recuperació econòmica sembla una realitat.
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L’EDITORIAL

Recuperació a mitges
J a fa uns anys que va començar la recuperació 

de l’activitat. Ningú no pot negar-ho, perquè 
en veure habitualment als mitjans de comuni-
cació nacionals les xifres de creixement del PIB 

i de l’ocupació és fàcil extreure’n reaccions positives. 
Aquesta setmana publiquem un reportatge que ens 
ajuda a veure l’evolució de la desocupació i del volum 
d’assalariats a la comarca 
en els darrers 10 anys, un 
període de llarga crisi del 
qual, sembla, en n’hem 
sortit amb tota seguretat. 
Avui, la xifra absoluta de 
persones sense feina és 
menor que la de finals del 
2008, quan els primers es-
culls de la crisi es deixaven 
notar en el nostre territori 
i especialment a Igualada, 
ja prou castigada amb una 
davallada en el sector tèxtil des de l’alliberament dels 
aranzels el 2003 i la posterior deslocalització. 
Tot i això, encara es mantenen situacions insòlites. 
La renda mitjana personal dels jubilats el 2015 (últim 
any amb dades) va ser superior a la dels ocupats, i se-
gons l’enquesta anual de l’INE, entre el 2007 i el 2015, 

els primers guanyen un 6,77% més i els segons han 
perdut un 2,5%. Aquesta dada no té sentit si no s’ac-
cepta que estem immersos en una recuperació global 
i mal repartida o, si es vol i com apunten alguns eco-
nomistes, una recuperació “asimètrica”, en què baixa 
l’atur però els nous llocs de treball no tenen “força” 
per canviar la tendència que segueix fent créixer el 

nombre de persones 
amb menys recur-
sos. Hi ha més feina, 
sí, però mal pagada, 
amb salaris gens ade-
quats per accelerar 
la recuperació que el 
país necessita com ai-
gua de maig. Per sort, 
sembla que la patro-
nal, el govern i els 
representants socials 
han endegat conver-

ses sèries per a corregir el problema.
És una excel·lent notícia veure com les xifres econòmi-
ques milloren en el nostre territori, quelcom que l’Anoia 
necessitava potser més aviat que d’altres, però que els 
arbres no ens deixin veure el bosc. Hi ha camí per re-
córrer per estar contents de debò. 

És una excel·lent notícia veure 
com les xifres econòmiques 

milloren, però que els arbres no 
ens deixin veure el bosc. Hi ha 

molt camí per recórrer.
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César  Estirado, fiscal delegat de 
medi ambient de Madrid va dir, 
“La meva màxima decepció per la 
decisió de la fiscalia de formular 
l’acusació per rebel·lió” referint-se a 
les diverses informacions sobre les 
acusacions que presentarà la fiscalia 
espanyola en el judici contra l’1-O. I 
segueix “Tant de bo no s’imposi fi-
nalment: em sembla una acusació 
sense fonament legal, profundament 
injusta i vulneradora de drets fona-
mentals.” 

Pascual Sala, expresident del Tri-
bunal Constitucional i del Tribunal 
Suprem  ha opinat que, “el meu parer 
és que no hi ha motius per a acusar 
els dirigents independentistes pel 
delicte de rebel·lió ni de sedició. Em 

sembla impossible que se’ls puguin 
imputar aquests delictes. Tal vega-
da, potser desobediència.” Per con-
tinuar “des del punt de vista polític, 
les presons no ajuden a resoldre els 
problemes polítics i per això s’ha 
d’evitar que la política acabi deri-
vant-se en qüestions judicials”. La 
seva opinió s’afegeix a la d’altres 
antics magistrats del Constitucio-
nal, Suprem, de l’Audiència i dels 
Tribunals Europeus, que no com-
parteixen els posicionaments de 
Pablo Llarena ni de l’actual Sala del 
Tribunal Penal del Suprem.

Dolors Montserrat, portaveu del 
PP a les Corts, va fer un discurs on 
es va embolicar tant que va criticar 
el govern dient que “tenen les pros-
titutes desconcertades.”

Pablo Casado, president del PP, no 
es queda enrere en les seves valora-
cions “la Hispanitat és la fita més 
important fet l’home.” 

Lluc Salellas, portaveu nacional 
de la CUP, va assegurar “no ens as-
seurem a negociar els pressupostos 
perquè la línia del govern no es cor-
respon amb el mandat de l’1-O.”

Cesc Esteve, membre del CDR de 
Sabadell, va dir “una asseguda pací-
fica davant del TSJC per demanar la 
llibertat de presos polítics i el retorn 
dels exiliats no és cap delicte i ho tor-
naria a fer. Dono la cara perquè no 
tinc res a amagar. Assumeixo que em 
poden detenir, però no em penso en-
tregar”. La fiscalia demana fins a sis 
anys i mig de presó “per l’atac a les 
institucions, resistència a l’autoritat, 
desobediència i desordres públics.” 

Carlos Lesmes, president del TS, va 
suspendre la sentència emesa per la 
Sala de Contenciós Administratiu 
sobre les hipoteques i va convocar 
el Plenari per a decidir el que cal fer, 
davant “l’enorme repercussió econò-
mica i social.” 

Carolina Punset, eurodiputada i 
antiga síndica de Ciutadans a les 
Corts Valencianes, va dir que el seu 
partit la “va espiar quan va anar a vi-
sitar a Carles Puigdemont a Bèlgica”  
I va explicar que el partit li “ha obert 
un expedient per anar a visitar Puig-
demont i per participar en el pro-
grama FAQS. Una demostració de 
la falta de democràcia i de tolerància 
del partit.” 

Jo Robot
Va passar ja fa gairebé cent anys a 
Amèrica. És una història d’èxit sense 
precedents. Va ser l’empresari Henry 
Ford qui, de forma visionària, es va 
adonar que fins que els seus obrers no 
poguessin adquirir els productes que 
ells mateixos construïen, automòbils 
com el Ford T, no podrien multipli-
car-se els beneficis de l’empresa. Va ser 
el fet de posar els automòbils en mans 
de la classe mitjana americana el que 
va portar Ford a crear un nou model 
empresarial. Actualment, amb la robo-
tització en massa sembla que anem cap 
enrere. Sobra gent i encara en sobrarà 
més. Els rics fa temps que ja no neces-
siten obrers. 
Hi haurà més productes, però potser 
no tindrem diners per comprar-los. O 
almenys no tothom podrà accedir-hi. 
Potser ja és això el famós decreixement. 
Però a ningú li agrada ser considerat un 
inadaptat, tal com anomenen els qui 
per raons de formació no tenen lloc 
en l’actual mercat laboral híper com-
petitiu. Potser algun dia algun robot 
escriurà aquests articles, o el diari sen-
cer. Fins i tot a la Xina, sembla que ja 
es porta a terme en empreses públiques 
com Hisense una política de robotitza-
ció forçosa que deixa milers de treba-
lladors, ja no tan submisos i disposats 
a treballar per salaris baixos com en els 
“anys daurats del comunisme”. S’olora 
la revolta. Malsons contemporanis. Per 
sort tot això no ho veurem. 
A vegades he imaginat un món buit 
sense persones. Una gran intel·ligèn-
cia artificial mirant un món virtual de 
xarxes, de fotos, de gols de Messi, de 
sèries i pelis de fa anys. Nits de lluna 
plena, somnis d’envelat, històries de fa 
molts anys. Un gran Demiurg, un de-
vorador de mons artificial que mirarà 
el Facebook de gent desapareguda anys 
enrere, llegirà blogs que ja no s’actua-
litzen, llistes d’Spotify congelades en el 
temps... O potser, com si el món fos un 
gran joc dels SIMS, ell mateix donarà 
corda a tota aquesta maquinària fre-
da i buida creant continguts per a ell 
mateix. Plató deia que el món era una 
creació de l’Ésser per observar-se a si 
mateix. Hauríem tancat un cercle.  La 
Terra una carcassa buida de vida i ple-
na de ferro i chips donant voltes al Sol. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



A poderament de la ciutadania, 
transparència, renovació i re-
generació política, llistes trans-
versals, unitat d’acció, coordi-

nació estratègica... Segurament aquestes 
serien les receptes que necessita el nostre 
país en tots els seus àmbits de la política. 
Fets i no paraules, concentrar la força i po-
tenciar el talent per construir ponts de pau. 
Ara és l’hora de la nova política, de la con-
creció de les estratègies a curt, mitjà i llarg 
termini, dels lideratges forts, empesos per 
la força de la gent. I és pot parlar de diàleg 
mentre continua havent-hi presos polítics i 
exiliats? Com diu la carta de Pepe Beunza 
a Raül Romeval: “Espero que més d’hora 
que no pas tard, aprenent dels insubmisos i 
seguint l’estratègia de l’acció no violenta, si 
no canvia la situació actual, s’ompliran les 
presons d’independentistes i guanyarem. 
Jo ja tinc la bossa preparada.”

Els tacticismes, les picabaralles constants i 
desconfiances mútues dels partits, causen 
un gran desconcert i fins i tot molta indig-
nació entre els votants independentistes, 
el que vol dir que no hi ha cap estratègia 
conjunta. Les Primàries per construir una 
candidatura única i transversal dels defen-
sors de la República poden esdevenir una 
solució, per trencar amb l’statu quo actual. 
Es tria els candidats que la gent prefereix, 
formin part o no de partits polítics, i aju-
den a saber quin són aquells ciutadans més 
ben valorats per constituir la llista final. 
Cal preparar bé les eleccions municipals, 
però creieu que això seria fàcil aplicar-ho? 
I per les properes eleccions al Parlament, 

cadascú anirà a la seva? El govern difícil-
ment sobreviurà fent gestió autonòmica, 
som molts els que diem: ja n’ha ha prou de 
tants escarafalls.

Sabem que qui té el poder polític no el 
vol cedir i menys compartir-lo, i que si la 
gent vol procedir a fer canvis importants 
en defensa del bé comú, ha de fer la pres-
sió de manera unilateral i no negociada. 
La Plataforma per una Vegueria Pròpia va 
aixoplugar diverses sensibilitats cíviques, 
socials i polítiques per poder fer un front 
comú, transversal i majoritari en defensa 
del Penedès, i poder exigir el canvi de les 
lleis imposades. El 2010 s’aprova l’Àmbit 
de planificació, conseqüència del pacte en-

tre partits, a canvi de no donar-nos la Ve-
gueria. Vàrem continuar fent pressió des 
de baix fins que fou aprovada el 2017. El 
Pla territorial parcial avança lentament 
i el desplegament de la descentralització 
dels serveis qui sap per quan i com el veu-
rem feta realitat. És un exemple més de 
l’estancament de la política i de les seves 
ziga-zagues.

Ara només cal que cadascú de nosaltres 
de manera generosa tregui cap a fora 
l’energia entretinguda.... convençuts que 
és possible construir un nou paradigma 
de veritables llibertats, que faciliti la pro-
ximitat del poder i la subsidiarietat en la 
presa de decisions.  
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FÈLIX SIMON, 
Pro Vegueria Penedès 

Desvetllem-nos i renovem-nos

#L’enquesta de la setmana

Aniràs a la manifestació a favor de la gestió públi-
ca de l’aigua?

 Sí 34,5%  No 65,5%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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CLUB BÀSQUET IGUALADA

El Club igualadí és el més nombrós de la ciutat: 28 equips i més de 
300 jugadors. A més aquest any 2019, Igualada serà la capital del 
bàsquet femení català.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ACLARIMENT SOBRE 
LA NOTÍCIA “ELS GE-
GANTS DE LA VEU, EN 
ELS ACTES DE RECORD 
DEL 1-O”
La Junta

En relació a la notícia publicada en 
l’edició en paper de La Veu de l’Anoia 
del passat 5 d’octubre de 2018, amb 
el títol “Els Gegants de La Veu, en 
els actes de record del 1-O”, l’Associ-
ació Cultural Dessota (en endavant, 
Dessota) vol deixar palès que part del 
contingut informatiu inclòs en la ma-
teixa no respon del tot a la realitat.
Així doncs, i en concret, el darrer 
paràgraf encapçalat pel destacat en 
negreta on s’afirmava que “El govern 
municipal va negar-se a fer sortir els 
Gegants de la Ciutat” i prosseguint 
que “Es dóna el cas que, tot i que es 
va demanar formalment, l’Ajunta-
ment d’Igualada no va autoritzar la 
sortida dels Gegants de la Ciutat en 
aquest acte, en considerar que tenia 
caire polític” no troba la seva justifi-
cació en cap fet constatable.
Considerem que hi ha hagut un 
malentès informatiu, doncs la Junta 
de l’Entitat en cap moment ha as-
severat aquesta informació, ni molt 
menys l’ha fet extensiva a cap mitjà 
de comunicació.
En aquest sentit, des de Dessota vo-
lem deixar clar que:
L’Ajuntament d’Igualada en cap 
cas va prohibir la participació dels 
Gegants de la Ciutat en la cercavi-
la organitzada al voltant dels actes 
en record de l’1 d’octubre, sinó que 
va ser la Junta Directiva de Desso-
ta, l’Entitat Gestora de la Imatgeria 
Festiva d’Igualada sense foc, qui va 

prendre la decisió de no autoritzar la 
sortida de la imatgeria municipal en 
donar-se dues circumstàncies insal-
vables:
- No es va donar demanda formal, 
per part de les persones organitza-
dores de dita cercavila, vers la nos-
tra Entitat. Des de la Junta Directiva 
de Dessota volem manifestar que, 
per evitar un desgovern de la ges-
tió de la imatgeria municipal de la 
qual en som responsables, així com 
per garantir el bon funcionament de 
l’Entitat, duem un estricte control de 
participació de tots els actes en els 
que se’ns requereix la nostra col·la-
boració. En aquest cas, donat que no 
vàrem rebre petició directa per part 
de les persones organitzadores de la 
cercavila, vàrem decidir no autorit-
zar la sortida dels Gegants de la Ciu-
tat, considerant que no se’ns havia 
sol·licitat la seva participació.
- No existia comunicat de sol·licitud 
d’actes a la via pública, presentat a 
instàncies de l’Ajuntament d’Iguala-
da, per a l’ocupació i la regulació del 
trànsit en tals circumstàncies.
Des de la Junta Directiva de Dessota 
volem fer notar que, amb la finalitat 
de garantir una gestió responsable 
de la imatgeria, només autoritzem 
la seva participació en aquells actes 
que compten amb les garanties sufi-
cients i els requeriments municipals, 
com ho és la demanda de sol·licitud 
d’actes a la via pública. En aquest cas, 
les organitzadores de la cercavila no 
n’havien estès cap amb tal finalitat, 
motiu pel qual la Junta Directiva va 
desestimar fer-hi sortir els Gegants 
de la Ciutat.
Per tant, fou la insistència d’algunes 
persones portadores de Dessota, as-
sabentades extraoficialment que es 
duria a terme aquest acte, la que ens 

va dur a valorar i descartar al mateix 
temps la participació de la imatgeria 
municipal, únicament i exclusiva per 
les raons objectives detallades més 
amunt.
Per tant, la decisió va prendre’s de 
forma meditada i sense tenir res en 
contra de la plataforma que organit-
zava els actes commemoratius, sinó 
per manca d’informació i requeri-
ments oficials.
Davant d’aquesta determinació, al-
gunes persones portadores de la nos-
tra Entitat, interessades en participar 
en la cercavila a títol individual, van 
proposar a la Direcció de La Veu 
treure llurs gegants, qui, amable-
ment, va concedir-los-ho a tals efec-
tes.
Per aquestes raons, i amb la finalitat 
de mantenir al marge el govern mu-
nicipal respecte la decisió més amunt 
argumentada, sol·licitem la publica-
ció d’una fe d’errates per garantir 
informació veraç al respecte. Sigui 
dit de passada, durant els 5 anys que 
portem exercint com a Junta, l’òrgan 
de govern municipal no ha vetat mai 
cap sortida.

SALVEM “LA MEVA 
ANOIA”!
Joan Pinyol

No només la meva, la de tots. Ara 
com ara, el Canal Taronja Anoia, 
igual que “La Veu de l’Anoia” i “L’En-
llaç dels anoiencs” són mitjans que 
comparteixen un repte. Aglutinar 
i cohesionar les realitats diverses 
que constitueixen la nostra comar-
ca. Com que és una funció que no 
ha estat mai capaç de fer la capital, 
només per això ja els admiro. I tro-
bo que hem de facilitar-los totes les 

iniciatives que proposin en aquest 
sentit. Una de molt bona que té el 
Canal Taronja és el programa “La 
meva Anoia”, que condueix magní-
ficament la Mireia Guilella. És un 
espai d’entrevistes que a cada progra-
ma ens regala dos descobriments. Un 
de personal i íntim, que ens permet 
aprofundir en l’univers particular 
d’una bona colla d’anoiencs i d’ano-
ienques molts dels quals fins ara no-
més coneixíem gairebé ni de vista. 
En el seu moment vam poder treure 
el cap a les trajectòries vitals de per-
sones com l’Arian Morera, el Jaume 
Vizcarra, l’Antoni de Febrer, el Ma-
nel Mateu, la Carme Junyent, el Car-
les Balcells, la Carmel·la Planell, el 
Jaume Farrés pare, l’Eduard Soler, el 
Quico Tretze, la Farah Benserhir, la 
Isabel Casas, el Dani Vilarrúbies, el 
Pep Farrés, l’Anna Carretero, i mol-
tes altres provinents de diferents ra-
cons de l’Anoia, que són precisament 
el segon descobriment que ens regala 
el programa. Com que els entrevis-
tats escullen un espai preferit de la 
comarca, la segona part de cada en-
trega també ens descobreix trossets 
de l’Anoia molt singulars i així es fo-
menta una promoció important del 
nostre particular paisatge.
L’Anoia necessita programes com 
aquest, que l’expliquin i que generin 
un sentiment de pertanyença a un 
racó de món. Com a anoiencs i com a 
anoienques ens fa prou falta per mi-
rar-nos aquesta terra de pas amb uns 
altres ulls. I tot plegat ho dic perquè 
sé de bona tinta que el Canal Taron-
ja Anoia podria prescindir propera-
ment d’aquest espai televisiu. No, si 
us plau!.  “La meva Anoia” és un dels 
millors programes que he vist a la 
nostra televisió comarcal i deixar-lo 
perdre seria imperdonable.
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Quan vaig veure que 
el govern de Pedro 
Sánchez vinculava 
l’augment fins als 

900 euros del Salario Mínimo 
Interprofesional, a l’aprovació 
dels Presupuestos Generales del 

Estado, ja vaig veure que va de catxa. Va de catxa 
perquè el Salari Mínim no es defineix als Pres-
supostos, sinó que s’aprova a través d’un acord 
parlamentari o un Decret Llei.
Pujar fins a 900 euros el salari mínim interpro-
fessional no representa cap cost a l’Estat. Al con-
trari: augmentar el sou a un milió i mig de perso-
nes fa pujar de forma notable els ingressos de la 
tresoreria de la Seguridad Social. Un extrem que 
ajudarà sense cap dubte a millorar les finances 
estatals.
En una paraula, si Pedro Sánchez vol, pot apu-
jar els salari mínim als 900 euros promesos, en 
el moment que vulgui. No li faltaran en absolut 
suports parlamentaris, però no ho farà. No ho 
farà perquè fet i fet no pretén aprovar uns pres-
supostos, el que vol es disposar d’un programa 
electoral engrescador per presentar als espanyols 
en les eleccions de l’any vinent.

D’altra banda, la promesa d’invertir 2.200 mili-
ons d’euros a Catalunya és una maniobra de dis-
tracció. Sap perfectament que els catalans, des-
prés de quaranta anys de règim del 78,  no ens 
creiem aquesta mena de promeses. Com no ens 
vàrem creure els 4.000 milions d’euros promesos 
per Rajoy dels quals no en va arribar ni un euro 
a Catalunya. 
De les partides pressupostades en inversions a 
Catalunya, habitualment només es compleix el 
15% del que s’aprova. Per tant els 2.200 milions 
serien en el millor dels casos 330 quan el dèficit 
fiscal de Catalunya, és de 16.000 milions d’euros.
La postura del PSOE i de Podemos respecte de 
Catalunya està perfectament clara. Pedro Sánc-
hez es nega a fer ni una sola concessió efectiva 
a Catalunya, amb el qual manté una postura de 
duresa que li ha de rendir dividends electorals al 
conjunt de l’Estat on tot es limita al:
“a por ellos, oé”.
Per la seva banda Pablo Iglesias manté una 
postura dialogant –totalment innòcua- per in-
tentar una imatge de voluntat d’entesa que li pot 
fer mantenir els mobles a Catalunya i a Euskadi, 
feus de la formació morada.
Qui té millors cartes en aquesta partida és, evi-
dentment, el PSOE que d’entrada ja tindrà cap-
tius un milió i mig de vots repartits per tota la 
geografia espanyola. Un botí de vots que amb 
la llei electoral espanyola, li pot representar un 
augment de seixanta escons més dels que té ac-
tualment.
Per això no em crec ni una paraula de les “con-
verses” per a aprovar els pressupostos. Quan el 
govern en parla, està publicitant el seu proper 
programa electoral. 

Pedro Sánchez es nega a fer ni una 
sola concessió efectiva a Catalunya, 

amb el qual manté una postura 
de duresa que li ha de rendir 

dividends electorals 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

No podem fallar El Tenorio de l’Espinosa

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Classifico fotografies 
i topo amb aquesta 
imatge d’un Teno-
rio. A la dreta En-

rique Sánchez Gabaldón (Es-
pinosa, de nom artístic). Fa 
escena amb Antoni Canals a 
l’esquerra, tots dos en primer 

pla. El drama de José Zorrilla, que havia estat 
propi d’aquests dies, feia temps que no era en 
cartellera. A Igualada, el Tenorio havia tingut 
un elenc força fidel, que era l’Esbart Dramàtic 
Igualadí, amb en Joan Lladó com a gran prota-
gonista. Però aquesta foto no és de l’EDI. Per-
tany ja a la Peña de Teatro del Centro Nacio-
nal. La darrera de les obres dirigida i interpretada 
per Espinosa amb aquest grup va ser aquest Tenorio 
de l’any 1968. En revisar la fotografia, el pensament 
s’ha retroactivat, i he anat resseguint documental-
ment el període igualadí d’un home que havia tro-
bat aquí escalf, un acolliment serè, gratificant, du-
rant quinze anys.     
Enrique Espinosa venia amb la caravana ambulant 
de “Los Hermanos Largo”. Van interpretar moltes 
obres de la vella escola. I es va enamorar d’Iguala-
da i de la gent. La seva vida, passejada fins llavors 
per pobles de les Espanyes, va fer un tomb. Amb 
la companya de fadigues Silvia Urdangarín Ra-
mos, decidiren arrelar aquí. S’adaptarien a altres 
treballs. En hores lliures, Espinosa trobà aviat nou 
caliu escènic. I aquí participà en tres grups. Primer, 
des de finals de 1956, amb l’Elenc Artístic Mont-
serrat, en obres com “El gran cardenal”, “Los que 
quedamos”, “Un caradura”, “El portazo”, “Tercio de 
quites”, “La canción de Bernadette” i “La enemiga”, 
entre d’altres. Després, amb la Peña de Teatro del 
Centro Nacional, on debutà en un homenatge pòs-
tum a Alejandro Casona,  seguí amb “El diario de 
Ana Frank”, també “Un caradura” (com en el grup 
del Catòlic), “Corona de amor y muerte” i el  “Don 
Juan Tenorio” de la foto. El tercer i darrer elenc: 
Teatro Escuela de la Cooperativa La Victoria, amb 
“Hamlet”, “La muralla”, “Romeo y Julieta” i “Fuen-
teovejuna”. Els títols de les obres ofereixen pistes del 

tipus de teatre de cada elenc.
Sánchez Gabaldón “Espinosa”, visqué els seus dar-
rers dotze anys a Madrid i allí morí el 10 d’agost de 
1984. Tenia 61 anys.  Vaig escriure una necrològica, 
de la qual n’extrec uns paràgrafs. Són en castellà, la 
parla de l’Enrique, idioma que encara solia emprar 
també l’Igualada  simultaniejant-lo amb el català en 
el paper imprès. Es publicà el 23-8-84. El 2014 morí  
Silvia. Dos fills de la família,  Fernando i Quique,  
viuen a  Igualada.   
“Viniste el año 1956 
[…] en el carro de la farsa […] y te ganaste Igualada 
[…]. Pero Igualada, con el tiempo, acabó siendo para 
ti cárcel amable, pero cárcel al fin. Eras pàjaro de 
los mil cielos, y por eso levantaste el vuelo. Esta vez 
hacia Madrid, en busca de nuevos horizontes. Esta-
ba recién empezado el año 1972. Pero ni Madrid era 
probablemente el mismo Madrid de antes, ni el teatro 
-ese teatro que para ti fue locura y vida- mantenía ya 
las formas y el modo de hacer que tanto te atraían. 
Todo había cambiado. La profesión -en general- se 
había puesto extremadamente difícil, y la reinserción 
se hacía lenta. Conseguiste trabajos aislados. Te en-
rolaste, de vez en cuando, en quién sabe qué auto-
buses o coches, tal vez -no lo sé- en vetustos trenes, 
camino de alejadas provincias. Y poco más. El reloj 
de tu arte -a un tiempo sencillo y vibrante- se había 
parado, inevitablemente. Quizá sin ni tu saberlo, tu 
mundo era otro: era el mundo ingenuo y apasionado, 
de los años cuarenta, cincuenta. Sesenta tal vez”. 
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Actualment hi ha 
treballant per  compte 
alié a la comarca gai-
rebé cinc mil persones 
més que fa sis anys. A 
aquests cal sumar-hi 
els autònoms, que a 

l’Anoia són 7.975

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i Hermes (Diputació). 
Les dades corresponen a final d’any, a excepció de les de 2018, que són de setembre.

L’Anoia ja té més gent treballant que just abans de la crisi
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B ones notícies. Segons 
les dades oficials apor-
tades pel departament 

de Treball de la Generalitat, a 
l’Anoia ja hi ha més gent tre-
ballant en l’actualitat que just 
abans d’iniciar-se la crisi, l’any 
2008. Efectivament, el passat 
mes de setembre va finalitzar 
amb 7.537 habitants, una xifra 
molt llunyana dels pitjors anys 
de la crisi recent, quan la de-
socupació va arribar a 12.372 
persones a finals del 2012. 
La dada més rellevant, però, 
és que a finals del 2008, just 
quan la crisi començava a fer 
els seus efectes amb acomia-
daments massius i tancaments 
d’empreses, hi havia 8.671 per-
sones apuntades a l’atur, més 
que les que ara estan sense 
feina. 
Això són estadístiques reals, 
altra cosa és el nivell de sala-
ris o de condicions laborals 
que hi ha en l’actualitat, en 
general molt per sota de les 
que hi havia en els primers 
anys del  segle.

Taxa del 13%
Avui, la taxa d’atur a l’Anoia 
(percentatge de persones atu-
rades segons la població acti-
va) és del 13%, que a Igualada 
queda amb un punt menys 
(12%), dades similars a les de 
la situació al país. Atenció, 
però, amb les xifres més altes 
de la comarca, que continuen 
essent les de Montbui (16,8%), 
la Torre de Claramunt 
(16,3%),  Cabrera (16,3%) i 
Vilanova del Camí (15,9%). La  
tendència, tal i com es pot ob-
servar en el quadre superior, 
és clarament descendent.

TOTAL ANOIA
Assalariats 26.261
Autònoms 7.975
Anoiencs treballant 34.236
Població Activa (16-64 anys) 55.709

Sense treballar essent activa 21.473
Aturats 7.537   
(3.876 cobrant de l’atur o subsidi)
Gent activa sense estar a l’atur 13.936

IGUALADA
Assalariats 12.694
Autònom 2.858
Treballant 15.552
Població Activa  (16-64 anys) 19.018

Sense treballar essent activa 3.466
Aturats 2.344   
(1.164 cobrant de l’atur o subsidi)
Gent activa sense estar a l’atur 1.122
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes (Diputació de Barcelona).

Increment d’assalariats més 
alt a comarca que a Igualada
Pel que fa al volum d’assala-
riats (anoiencs amb nòmina), 
actualment són 26.261, una 
xifra encara menor que el 
2008, però superior a les del 
2009. En el cas d’Igualada, els 
assalariats són avui 12.694,  
una xifra pràcticament igual a 
la de just abans de la crisi.
Un detall interessant a obser-
var és l’increment del volum 
d’assalariats a la comarca res-
pecte a Igualada. En el quadre 
inferior s’observa com la línia 
del volum total de la comarca 
és sensiblement més alta des 
del 2013 fins l’actualitat que 
la d’Igualada, que també aug-
menta però més lentament. 
El més important, però, és que 
actualment hi ha treballant 
per  compte d’altri a la comar-
ca gairebé cinc mil persones 
més que fa sis anys. A aquests 
cal sumar-hi els autònoms, 
que a l’Anoia són 7.975, una 
xifra que s’ha anat mantenint 
amb el pas dels anys.

Quants “ninis” 
hi ha a l’Anoia?
L’anàlisi de les dades permet 
observar també que a l’Ano-
ia hi ha actualment 55.709 
persones que esdevenen po-
blació activa, és a dir, en edat 
legal de treballar (de 16 anys 

a 64 anys). D’aquestes, tre-
ballen 34.236. Això significa 
que 21.473 persones no tre-
ballen essent població activa. 
Si s’extreuen les persones que 
es troben inscrites a l’atur, ens 
trobem que 13.936 anoiencs 
en edat de treballar i que no 
cerquen feina. D’aquí s’hauri-
en de restar les persones que 
es troben estudiant formació 
no obligatòria (batxillerat, 
formació professional o uni-

versitaris, per exemple) i no 
poden o volen treballar, o les 
persones discapacitades. 
Segons fonts consultades per 
La Veu, la xifra es quedaria 
en prop de deu mil persones. 
Aquí s’hi comptarien també 
les que ja han sortit del siste-
ma en haver esgotat totes les 
vies de subsidis i també, no 
ens enganyem, que viuen de 
l’economia submergida. 
Actualment, a la comarca hi 

Prop de 10.000 
persones a l’Anoia 

ni estudien ni treballen, 
ni estan apuntades 

a l’atur

ha 3.876 persones cobrant de 
l’atur o bé algun tipus de sub-
sidi, una dada que, afortuna-
dament, també és força menor 
que la dels darrers anys.

Polígon de les Comes, a Igualada. Les bones xifres d’ocupació tenen a veure amb el bon clima econòmic.
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La manifestació 
s’iniciarà a les 18.30 

hores a la plaça del Rei, 
i acabarà a la de 

l’Ajuntament, amb 
el suport d’una 

quarantena d’entitats

Mapa del model de gestió de l’aigua, elaborat per Aigua és Vida. 
En vermell, gestió privada; blau, gestió pública;  

carbassa, gestió mixta.

Aigua és Vida espera una alta participació en la manifestació 
de demà dissabte a Igualada

Piera és el municipi on l’aigua 
és més cara de tot Catalunya. 
Un cop sumades les taxes de 
clavegueram i el cànon de 
l’aigua, el preu per metre cú-
bic és de 3,34 euros. És qua-
tre cops més car que Vielha, 
a la Val d’Aran, la població 
catalana amb l’aigua més ba-
rata amb un cost final de 0,77 
euros el metre cúbic.
L’Agència Catalana de l’Aigua 
va elaborar el 2016 un mapa 
amb els municipis de més de 
5.000 habitants i les capitals 
de comarca on s’hi comparen 
els preus de cadascuna de les 
poblacions. L’Ametlla del Va-
llès (Vallès Oriental), Arenys 
de Munt (Maresme) i Cor-
bera de Llobregat (Baix Llo-
bregat) segueixen Piera en el 
rànquing de les ciutats amb 
l’aigua més cara del país. És 
al voltant de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona on es con-
centren els preus més elevats. 
En canvi, a la inversa hi ha 
Vielha, Sort (Pallars Sobirà), 
el Pont de Suert (Alta Riba-
gorça) i la Roca del Vallès 
(Vallès Oriental), les quatre 
úniques poblacions on el 
preu final de l’aigua és infe-
rior a l’euro per metre cúbic.
En el cas de l’Anoia, segueix 
a Piera la veina població de 
Masquefa, on es paga 2’689€ 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’entitat Aigua és Vida 
espera demà dissabte 
una alta participació en 

la manifestació que reivindica 
una gestió pública del servei 
municipal d’aigua, i que ha 
comptat amb el suport dels 
partits polítics de la comarca 
més importants -els d’esquer-
res- a excepció de PDeCAT i 
PP. La manifestació comença-
rà a les 18.30 hores a la plaça 
del Rei, i s’acabarà a la plaça 
de l’Ajuntament després de 
passar pel carrer St. Jordi, les 
rambles, la plaça de la Creu  i 
el carrer de l’Argent. Al final es 
faran els parlaments, cap a 3/4 
de 8 del vespre.

Ampli suport
Una quarantena d’entitats són 
les que organitzen la mani-

per m3, distribuïts en 1’833€ 
en subministrament, els 
0’635€ del cànon i 0’221€ de 
clavegueram i depuració.
A la Conca, Igualada, Vilano-
va del Camí i Santa Marga-
rida de Montbui es troben al 
nivell 3 de l’escalat del cost de 
l’aigua, i és que val entre 1’5 
i 2€ per m3. Concretament, i 
per ordre de cost, a Vilanova 
del Camí l’aigua per m3 val 
1’989€ (1’278€ de subminis-
trament, 0’635€ de cànon 

i 0’076€ de clavegueram i 
depuració); a Igualada val 
1’965€ (1’33€ de subminis-
trament, 0’635€ de cànon i 
0€ de clavegueram i depura-
ció), i a Santa Margarida de 
Montbui, 1’666€, repartits 
entre les dues de les tres des-
peses (1’031€ de subminis-
trament, 0’635€ i 0€).
Aquests preus publicats per 
l’ACA són les tarifes de 2015, 
però són pràcticament iguals 
als de l’actualitat.

Piera, amb l’aigua més cara de Catalunya

festació, sota el lema “L’Anoia 
es mulla per l’aigua pública”. 
L’objectiu “és que tres muni-
cipis que no tenen contracte 
de concessió, Igualada, Vila-
nova del Camí i la Pobla de 
Claramunt, i dos municipis on 
acaba el contracte de conces-
sió ben aviat, Piera i Masquefa 
apostin per la gestió pública”, 
expliquen des de l’entitat im-
pulsora de la iniciativa, Aigua 
és Vida.
Els organitzadors expliquen 

Els partits polítics d’esquerres donen suport a la manifestació de demà.

que, de moment, tenen con-
firmada la participació de les 
diputades al Congrés de Ma-
drid Carolina Telechea (ERC), 
Lucia Martín i Sònia Farré (En 

Comú Podem) i les diputades 
al Parlament Rut Ribas (ERC), 
Natàlia Sánchez (CUP) i Da-
vid Cid (Catalunya en Comú). 
També hi serà Eloi Badia 

(president de l’Associació de 
Municipis per l’Aigua Pública 
i regidor de Barcelona), així 
com diferents alcaldes i regi-
dors de la comarca. 

En general, els partits polítics 
d’esquerra han donat tot el 
seu suport a Aigua és Vida en 
aquest conflicte per a defensar 
la gestió pública de l’aigua, en 
descobrir-se, ja fa tres anys, 
que moltes empreses a tot el 
país, entre elles Aigua de Ri-
gat, estaven “en fals” prestant 
el servei al alguns municipis, 
sense cap contracte pel mig. 
És el cas d’Igualada i la Pobla 
de Claramunt. Els seus ajunta-
ments han iniciat ja els tràmits 
per a regularitzar la situació, 
de manera que l’Ajuntament 
sigui el titular del servei d’ai-
gua, i a llavors pugui contrac-
tar-lo, ara sí legalment, amb 
una empresa, si es dona el cas.  
El que succeeix també és que 
Aigua és Vida creu que és 
millor una gestió pública de 
l’aigua, i no privada, o com a 
mínim que els veïns ho deci-
deixin en un referèndum lo-
cal. I aquí és on partits com 
el PDeCAT o el PP s’han gi-
rat  d’esquena. Defensen que 
s’ha de regularitzar la situació, 
però d’aquí a parlar de con-
vertir el servei privat en públic 
hi ha, per a ells, un abisme 
insalvable. El govern muni-
cipal d’Igualada ja ha dit 
que no vol sentir ni a parlar 
d’un referèndum. “Els refe-
rèndums no serveixen per 
a tot”, va dir recentment el 

La gestió de l’aigua: 
pública o privada?

tinent d’alcalde Jordi Pont.
Per a Dario Castañé (De-
cidim-Comú d’Igualada) re-
corda que la seva formació té 
“l’objectiu de construir “ciu-
tats del bon viure” i per això 
defensem l’aigua com un bé 
comú que ha de ser gestionat 
col·lectivament, i més encara 
en temps com els que vivim  
de canvi climàtic”.
Enric Conill (ERC) afirma 
que la manifestació de demà 
“és un bon moment per apro-
fitar una dinàmica que ens 
apropi a d’altres municipis, 
i una oportunitat per a rei-
vindicar la gestió pública de 
l’aigua”. Més suau, Xavier Fi-
gueres (PSC) opina que “s’ha 
de regularitzar la situació i 
després explorar quina via 
de gestió és la menys costo-
sa. El tema de l’aigua no és 
una qüestió de qualitat de 
vida, sinó de dignitat de les 
persones”. 
Finalment, Albert Mateu 
(CUP) considera que “hi ha 
un clar conflicte d’interessos a 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
regidors cobrant del consell 
d’administració d’Aigua de 
Rigat. Ens agradaria conèixer 
quin és el posicionament real 
del govern en aquest assump-
te. Parlen molt de sobirania, 
però aquest també és un tema 
molt clar de sobirania social”. 



La parcel.la, de 2.026 
metres quadrats, comp-
tarà amb 24 pisos amb 

baixos comercials, a 
l’avinguda Països Cata-
lans amb el carrer Joan 

Serra Constansó

El nou bloc de pisos es farà entre l’av. Països Catalans i el carrer Joan Serra Constansó.

L’Ajuntament i l’Incasòl promouran 24 nous pisos 
de protecció oficial de lloguer a les Comes
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L ’Institut Català del Sòl 
(Incasol) i l’Ajuntament 
estan treballant plegats 

en la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Ur-
banística per tal de crear sòl 
on poder construir una pro-
moció d’habitatge protegit de 
lloguer. N’han avançat els de-
talls aquest dimecres, 24 d’oc-
tubre, el director de l’Incasòl, 
Albert Civit, i l’alcalde Marc 
Castells. Segons han explicat, 
tant la Generalitat com el con-
sistori igualadí comparteixen 
la voluntat de donar sortida a 
la demanda d’habitatge prote-
git a Igualada i, més concreta-
ment, a la necessitat de reforçar 
l’oferta de lloguer disponible al 
municipi. 
Per això, ambdues institucions 
han acordat adaptar el plane-
jament vigent per permetre el 
desenvolupament de nou habi-
tatge que respongui aquest ob-
jectiu en una parcel·la ubicada 
entre l’Av. Països Catalans i el 
c/ Joan Serra i Constansó, al 

barri de Les Comes. El terreny 
actualment no està edificat i 
ja és de titularitat de l’Incasòl, 
que, de fet, va ser el que va pro-
moure en el seu dia  el polígon 
industrial.
Marc Castells ha explicat que 
ja es treballa conjuntament 
en la modificació puntual del 
POUM d’Igualada. El terreny 
on es projecten els nous pisos 
està situat en el sector Les Co-
mes on, ara fa uns anys, la Ge-
neralitat ja va construir dues 
promocions de 86 pisos prote-
gits de lloguer. 
Ara mateix, l’illa ja ha assolit la 
densitat residencial que li cor-
responia inicialment. Per tant, 
ara cal ampliar aquesta densitat 

residencial en base a l’interès 
públic, mitjançant una modi-
ficació puntual que haurà de 
ser validada pel Ple Municipal 
i finalment aprovada per la Co-
missió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central.
La voluntat és que totes aques-
tes tramitacions prèvies pu-
guin estar enllestides a co-
mençament de l’any 2019 per, 
a continuació, poder iniciar els 
treballs de redacció del projec-
te executiu i les obres correspo-
nents.
Albert Civit ha avançat les 
principals característiques que 

es projecten per aquesta pro-
moció d’habitatge protegit. 
La parcel·la sobre la qual es 
preveu edificar té una superfí-
cie de 2.026 m2 i es preveu la 
construcció d’un edifici de 24 
pisos, amb uns baixos acces-
sibles des de l’Av. Països Cata-
lans que podran ser destinats 
a altres usos no residencials. 
Tots aquests habitatges es des-
tinaran al programa de lloguer 
assequible, contribuint així a 
donar resposta a la creixent de-
manda que existeix tant a Igua-
lada com al conjunt del país.
La política de foment de l’ha-

bitatge del Govern de la Gene-
ralitat considera prioritari el 
donar un nou impuls al parc 
públic d’habitatges prioritzant 
el lloguer sobre la compra-
venda per tal de garantir en 
el temps el caràcter de servei 
públic de l’habitatge promo-
gut per l’administració. És en 
aquest marc que l’Incasòl va 
iniciar l’any 2017 el Programa 
de lloguer assequible que pre-
veu la construcció de noves 
promocions de lloguer. Ac-
tualment té en preparació 9 
promocions amb prop de 300 
habitatges. 

AL MILLOR
PREU

CUA DE RAP
FRESCA

Del 29 d’octubre al 
4 de novembre

15’99

CABRIT TALLAT
safata familiar

€/kg

Del 29 d’octubre al 
4 de novembre

Avança’t
al Nadal

Avança’t
al Nadal
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Enric Conill es va presentar dissabte com a alcaldable per ERC a Igualada. / FOTO: JOAN GUASCH.

Un estudi sobre la gent 
gran de l’Anoia alerta 
de les seves creixents 
necessitats

Enric Conill (ERC), alcaldable amb l’aval d’Antoni 
Dalmau com a “única alternativa progressista”

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha presentat conjuntament 
amb els de l’Alt Penedès i del 
Garraf l’”Informe de seguiment 
dels acords del VIIè Congrés 
de la gent gran de Catalunya”. 
A les seves resolucions, aquest 
congrés va establir un seguit 
de propostes per desenvolupar 
en el període post congressual. 
De totes elles se’n van destriar 
aquelles que tenien el seu àm-
bit d’actuació o competència 
en els ens locals.
De forma general, sobre la de-
pendència, la constatació més 
gran són les dificultats en l’apli-
cació de la llei per la seva lenti-
tud i entrebancs farragosos.
Pel que fa als serveis sociosani-
taris, des de les tres comarques 
es constata l’existència de dife-
rents programes sociosanitaris 
destinats a les persones grans 
tot i que s’evidencia que són 
insuficients i no desenvolupats 
de manera homogènia en cap 
dels tres territoris. En fisca-
litat, no hi ha una política de 
reducció d’impostos específica 
per a la gent gran, només, i es 
sol tenir en compte el nivell de 
renda.
Tots tres territoris tenen un 
protocol per a detectar i abor-
dar situacions de maltracta-
ment, però no tots han parti-
cipat en la campanya “Tracta’m 
bé” de prevenció. Esmentar 
que la vinculació dels mem-
bres del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia en les diferents 
accions d’aquesta campanya ha 
estat imprescindible per imple-
mentar-la al llarg d’aquests tres 
anys. Tanmateix altres accions 
com és alternatives de reallot-
jament o bé la creació d’un 
equip especialitzat que atengui 
aquest tipus de situacions, com 
és l’ EAVA a l’Anoia, esdevé 
clau.
L’estudi s’ha elaborat a partir 
de les dades ens locals. Se-
gons l’informe, la manca de 
resposta d’un terç dels ajun-
taments, el lent degoteig de 
l’arribada de les enquestes i 
el petit nombre de respostes 
sembla indicar la poca prio-
ritat cap a una consulta sobre 
la gent gran dels municipis 
de la comarca. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l segon alcaldable en 
presentar-se pública-
ment va ser dissab-

te, amb un teatre de l’Ateneu 
amb la platea plena, Enric Co-
nill, d’Esquerra Republicana 
(ERC). L’actual regidor muni-
cipal va protagonitzar un acte 
prou original, que va iniciar-se 
amb una rèplica del programa 
de TV3 “Al Cotxe”, en aquesta 
ocasió conduït per l’igualadí 
Àngel Ruiz, en el qual es va 
veure la versió menys política i 
més humana del candidat. Poc 
després, uns amics van pujar 
a l’escenari per a ajudar a de-
finir-lo i donar-lo a conèixer 
més a la societat igualadina, el 
gran handicap amb el que llui-
ta la secció local del partit en 
aquesta precampanya de cara a 
les eleccions municipals. 
Amb una platea plena de mi-
litància local i comarcal però 
també de ciutadans anònims 
i, el més sorprenent, de molts 
igualadins que formen part de 
la vella guàrdia del PSC -el pare 
d’Enric Conill n’era membre, 
fins i tot com a regidor- tam-
bé es va llegir la carta d’Oriol 
Junqueras dirigida a la ciutat 
d’Igualada i que va publicar La 
Veu en la passada edició.
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, va explicar que “les 
grans polítiques son aquelles 
que es fan al carrer, i trobar 
una persona com l’Enric, que 
vulgui una ciutat en equilibri 
és complicat”. Algunes per-
sones van sortir en pantalla 
per donar suport a Conill, en-
tre elles l’antic líder del PSC a 
Igualada i expresident de la Di-
putació de Barcelona, Antoni 
Dalmau, que va exposar que, 
per ell, “l’autèntica alternati-
va progressista i d’esquerres a 
Igualada és el projecte d’ERC”, 
una frase que, al mateix temps, 
és un tret en tota regla a la lí-
nia de flotació del projecte que 
planteja Jordi Cuadras, qui 
pretén aixoplugar les esquerres 
igualadines no independentis-
tes i més moderades. 

“Vull fer d’alcalde”
Conill va oferir un discurs sin-
cer i didàctic, no gaire lluny 
-millor dit, gens lluny- del que 
va pronunciar fa uns dies el 
candidat Jordi Cuadras. L’ex-
cepció, òbviament, és la pers-
pectiva sobiranista que desple-
ga, sense embuts, l’alcaldable 
d’Esquerra. “Vull fer d’alcalde”, 
afirmava gairebé de seguida en 

el seu parlament. “Ser regidor 
m’ha ajudat a viure intensa-
ment la ciutat”, afirmava mar-
cant distàncies, caràcter que 
reblava amb la frase “Iguala-
da pot anar molt millor, amb 
mancances que ara alguns 
sembla que descobreixen”.

Els “imprescindibles”
Per a Conill “els igualadins que 
volen cada dia que es lleven 
una ciutat millor són els im-
prescindibles. Jo soc un d’ells, i 
encaro el repte, em sento capa-
citat”, i exposava que “penso 
com fer possible aquesta ciutat 
que jo vull, perquè ara, Iguala-
da va tirant perquè el vent bufa 
bé. O seguim la mateixa dinà-
mica o planifiquem i treballem 
per no perdre cap més tren”, 
reblava el candidat republicà, 
crític però alhora constructiu i 
allunyant dels discursos agres-
sius, que no van amb el seu ca-
ràcter personal.
No és estrany que Conill, ar-
quitecte de professió, dediqués 
gran part de la seva interven-
ció amb un to molt urbanista. 

“En aquests 4 anys he treballat 
la ciutat, l’he imaginat i pensat, 
com passa amb el meu treball 
d’arquitecte. I ara, vull fer-ho 
realitat. Posar al servei de la 
ciutat allò que puc aportar: 
Pensar i imaginar una Igualada 
diferent, i fer-la realitat. El nos-
tre projecte es basa en planifi-
car la ciutat urbanísticament 
a 30 anys vista”, i posava un 
exemple clar de la seva “visió” 
sobre la Igualada de demà: “el 
Passeig Verdaguer ha de passar 
de ser un lloc de pas, a un lloc 
d’estada”.
El model d’ERC es basa en tres 
eixos:  planificar per modernit-
zar; més oportunitats per les 
persones; i l’evolució del model 
productiu i laboral.
Per al candidat “cal generar 
també noves centralitats, amb 
més habitatge nou on fa falta, 
i veure on cal esponjar, crear 
nous pulmons verds. Hem de 
generar nous recorreguts de vi-
anants. Al Rec l’hem de tractar 
de manera singular però sem-
pre dins Igualada i la Conca”.

El candidat, amb les diputades, alcaldes i càrrecs comarcals d’ERC.

Valents amb el tren gran
Conill també va reivindicar “de 
manera urgent” una millora 
de les comunicacions. “Cal ja 
el nou tren gran. Sinó ho fem 
nosaltres no ho farà ningú. Si-
guem valents! Pensem en gran! 
Ens cal deixar de ser ciutat de 
final de trajecte per tenir voca-
ció de ciutat de pas”.
El candidat d’ERC també va 
afirmar que “cal pensar en una 
relació justa entre els impostos 
que paguem i els serveis que 
rebem. És injust que una famí-
lia igualadina pagui 444€ més 
en impostos que una família de 
Vic o 562€ més que una famí-
lia de Vilafranca”. Respecte la 
situació econòmica, Conill va 
afirmar que “hem de mantenir 
el teixit industrial que encara 
conserven i alhora apostar pels 
sectors emergents. El món evo-
luciona i igualada ha d’evoluci-
onar amb ell. Un ajuntament 
no té la capacitat de per si sol 
genera industria o llocs de tre-
ball, però si que té la capacitat i 
l’obligació de transformar l’en-
torn i fer que sigui possible”.
  



El conductor va fugir en 
ser sorprès per la Poli-

cia Local, i en ser inter-
ceptat, l’acompanyant, 
una noia, va orinar-se 

davant els agents

Detinguts per conduir begut, sense punts al carnet i orinar-se  
l’acompanyant davant agents de la Policia Local

  IGUALADA  | 11Divendres, 26 d’octubre de 2018

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge, 21 
d’octubre, passades les 
7h del matí, la Policia 

Local d’Igualada va rebre l’avís 
d’un vehicle amb quatre ocu-
pants que circulava de manera 
erràtica per la zona Nord de la 
ciutat, el conductor del qual 
mostrava símptomes evidents 
d’embriaguesa.
Dues unitats policials van tro-
bar el vehicle, que va fer cas 
omís a les reiterades indica-
cions per aturar-se i va fugir 
a gran velocitat en direcció a 
Vilanova del Camí, fins que 
finalment va ser interceptat i 
aturat. Es va poder compro-
var que el conductor tenia el 
permís de conduir retirat per 
pèrdua de punts i que, efecti-
vament, conduïa sota els efec-
tes de l’alcohol. 
A més, fins en dues ocasions, 
va intentar fer-se passar pel 
seu germà bessó.
Mentre es procedia a la seva 
identificació, però, una dona 

sideració i proferint amenaces 
contra els agents. Fins i tot, 
malgrat els advertiments de 
no fer-ho, va arribar a abai-
xar-se els pantalons i orinar 
davant seu.
Els agents van procedir a 
la detenció del conductor i 
l’acompanyant i els van tras-
lladar a comissaria, on se’ls 
van instruir les corresponents 
diligències. El cotxe que con-
duïen va ser retirat per la grua 
municipal.

Passada la mitjanit del 12 al 
13 d’octubre, la Policia Lo-
cal d’Igualada va respondre 
a l’avís d’una incidència al 
Passeig Verdaguer. Arribats 
als llocs dels fets, els agents 
van assistir dos homes que 
havien estat víctimes d’un 
robatori amb violència i in-
timidació. 

Segons els testimonis recollits, 
un grup de joves els havien 
colpejat, fent servir fins i tot 
una ampolla de vidre, sostra-
ient-los els diners que porta-
ven i donant-se a la fuga amb 
un vehicle que diverses perso-
nes van poder descriure.
Els agredits van ser atesos pel 
sistema d’Emergències Mèdi-

ques i posteriorment traslla-
dats a l’Hospital d’Igualada. 
En base a la informació faci-
litada pels testimonis i, gràcies 
també a la gravació de segure-
tat d’un establiment proper, la 
Policia Local va poder iden-
tificar tant el cotxe com els 
presumptes responsables de 
l’agressió i el robatori.

El 13 d’octubre al migdia es 
va localitzar el vehicle i es va 
procedir a la detenció del seu 
propietari. Entre els dies 14 i 
15 d’octubre es van localitzar 
els altres tres implicats, pro-
cedint també a la seva deten-
ció i instruint les correspo-
nents diligències. Tots quatre 
tenen entre 20 i 26 anys.

que viatjava al seient d’acom-
panyant, va baixar del vehicle 
amb actitud molt alterada, 
negant-se a identificar-se, do-
nant mostres greus de descon-

Quatre detinguts per agredir i robar dues persones al Passeig

Tel. 93 803 21 24 - IGUALADA

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.
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Tres encaputxats arrenquen 
la pancarta dels presos polítics 
a l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

L a matinada de diven-
dres a dissabte, el que 
es fan anomenar Ac-

ción Resistencia Liberación Pe-
nedés van arrencar la pancarta 
que demana l’alliberament 
dels presos polítics i el retorn 
del exiliats que estava penja-
da al balcó de l’Ajuntament 
d’Igualada.
Des del govern municipal, de 
seguida van confirmar la vo-
luntat de restituir la pancarta, 
fet que es va produir dimarts 
al matí. 
En un vídeo difós a través de 
Youtube, es poden veure a tres 
persones participant de l’ac-
ció. Una d’elles va amb una 
llarga perxa amb la qual arri-
ba enganxa la pancarta i l’es-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 1 de novem-
bre, Esquerra Repu-
blicana organitza un 

gran acte reivindicatiu per la 
llibertat de les persones preses 
polítiques i el lliure retorn de 
les exiliades, en motiu del pri-
mer aniversari de l’empreso-
nament del president d’ERC, 
Oriol Junqueras.
En aquest sentit, el proper di-
jous a les cinc de la tarda hi 
haurà un gran acte al Pla de 
Lledoners, al costat del centre 
penitenciari on hi ha part dels 
presos polítics catalans, per a 
reivindicar la seva llibertat. 
Així, des de la Federació Co-
marcal d’ERC Anoia s’orga-
nitzen diferents autobusos 

tira. Les altres dues persones, 
l’ajuden a acabar d’arrencar la 
pancarta un cop ja està pràcti-
cament del tot desenganxada.
Aquest grup és el mateix que 

ja va protagonitzar arrencades 
de símbols sobiranistes a la 
Pobla de Claramunt i Capella-
des, que també van ser difoses 
per Youtube.

ERC Anoia participarà en l’aniversari 
de l’empresonament de Junqueras

Jove Cambra d’Igualada, 
al Congrés Nacional  de 
Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passats dies 5, 6 i 7 
d’octubre, a Barcelona, 
va tenir lloc el Congrés 

Nacional de la Jove Cambra 
Internacional de Catalunya 
2018, quan es compleix el 50è 
aniversari de l’entitat catalana. 
Enguany el congrés va ser or-
ganitzat per la JCI Barcelona.
Com a cada congrés, hi va 
haver l’assemblea general 
presidida per la presidenta 
nacional igualadina Míriam 
València. 
El congrés va girar al voltant 
de l’eix del 50è, culminant el 
projecte nacional JCI LOM 
Foundation History, amb la 
projecció del documental 
Fundadors, un film docu-
mental que explica, a través 
d’entrevistes als fundadors de 
les diferents JCIs del territori 
català, la història de l’entitat 
i la filosofia i els valors que 
se’n desprenen. Entre ells, va 
ser entrevistat l’igualadí Jo-

gratuïts per a desplaçar-se fins 
a Lledoners. Els autobusos 
sortiran des d’Igualada, Piera, 
Capellades, Masquefa, Vallbo-
na d’Anoia i Els Hostalets de 
Pierola. 
Per a qualsevol informació, 

es pot fer arribar un correu 
electrònic a l’adreça anoia@
esquerra.cat. Des de la Fede-
ració Comarcal, s’anima a tot-
hom a assistir-hi, ja sigui amb 
autobús o bé amb transport 
privat. 
 

sep Gumà, que l’any 1975 va 
ser un dels fundador de la JCI 
Igualada.
També hi va haver el sopar 
de gala, on es varen repar-
tir diversos premis. La JCI 
Igualada va ser guardonada 
sota la categoria Millor pro-
jecte dels objectius de desen-
volupament sostenible pel 
Projecte Balea, dirigit per 
l’Enric Grima i Poch, i sota 
la categoria Millor programa 
de desenvolupament econò-
mic pel projecte Bizz Marat-
hon. El mateix Enric Grima 
va ser guardonat com a Nou 
membre més destacat i els 
igualadins Xènia Castelltort i 
Pedragosa i Joan Costa i Cor 
com a Millor formadora  i Mi-
llor sènior, respectivament.
Igualada continua ben pre-
sent a l’entitat, tant a nivell ca-
talà com internacional. Tal i 
com va dir un dels fundadors 
al col·loqui que hi va haver 
en acabat el film, «no ens fem 
vells, acumulem joventut».

L’Ajuntament ha anunciat 
que ha augmentat la dota-
ció econòmica destinada a 
subvencions per cursar estu-
dis de Grau i Postgraduació 
Universitària. En principi, la 
dotació era de 40.000 euros. 
Es dona el cas que durant 
el període de convocatòria, 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plataforma 1 d’Octu-
bre ha organitzat per 
demà dissabte 27 d’oc-

tubre al Centre Cívic de Fàti-
ma. A les 7 de la tarda, l’expresi-
dent de Súmate Eduardo Reyes 
i Chema Clavero parlaran de la 
situació del procés sobiranis-

Eduardo Reyes (Súmate), demà en 
una xerrada al Centre de Fàtima

ta en una xerrada sota el títol 
“Governar per a Tots”. La pre-
sentació anirà a càrrec de José 
Lope Asensio, i hi haurà pi-
ca-pica per a tots els assistents. 
La Plataforma 1 d’Octubre ha 
vingut organitzant activitats a 
tot el país relacionada amb el 
sobiranisme arran del primer 
aniversari del referèndum.

del 25 de juny a 21 de juli-
ol de 2018, es van presentar 
a la convocatòria un total de 
199 sol·licituds de subven-
ció, amb  una necessitat de 
71.300 euros, de manera 
aquesta ha estat finalment 
la dotació aprovada pel 
consistori.

L’Ajuntament augmenta la 
dotació econòmica per a beques

En el Casal del Passeig de la 
Generalitat de Catalunya, 
encara queden places en els 
tallers de Patchwork (labor 
de retalls), d’Història de la 
música i d’Astronomia –es-
tels i constel·lacions. Són ta-

llers gratuïts que podeu fer 
al Casal del Passeig, Passeig 
Verdaguer, 67, on podeu ins-
criure-us per telèfon, al núm. 
938033312, o bé presencial-
ment. El material és a càrrec 
del participant. 

Taller gratuït de patchwork al 
Casal del Passeig



P #latevaveu

Masats Transports Generals @direxis_masats

els voladors @elsvoladors

Instint.net @InstintNet

Àngels Chacón @angelschacon

Joan Mangues @jmangues

Ton  @ton_pons

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

Dario Castañé @im_dario

Maria Guixà @mariaguixa

Ton Casellas @toncasellas

Aquest matí em tingut una visita molt especial, 
ens han visitat els nois/es del grup Àuria d’Igua-
lada, on em pogut compar una gran jornada so-
bre el transport. @auria_grup #busurba #autobus 
#bus #viatge #trajecte #transport #bondia

Si ens enyoràveu, no patiu més perquè aquest 
cap de setmana tornarem a galejar pels carrers 
d’Igualada! El dissabte Els Voladors celebrarem la 
nostra diada i de nou ens hi acompanyaran els es-
timats @trabucscardedeu! Que cremi la pólvora!

Segons l’enquesta realitzada per @Metricool_es 
a gairebé 1500 usuaris de xarxes socials d’entre 
18 i 65 anys, #Instagram és la xarxa més utilitza-
da desbancant a #Facebook que, tot i això, enca-
ra és la xarxa amb més usuaris. #DigitalMarke-
ting #socialmedia

El CIR-CAT s’emmarca dins de la importància 
que aquest @govern dóna al sistema de co-
neixement i #innovació com a motor econòmic 
però el que és més important, com a motor de 
canvi social

La nova plataforma dels Comuns per redreçar 
el rumb és una bona notícia. Fa evident que una 
part del partit no està còmoda amb la situació 
d’equidistància de gent com Colau. Noms com el 
de Dolors Sabater avalen la serietat de tot plegat. 
És una bona notícia pel sobiranisme.

Si es dona la situació en què jo com a ciutadà ge-
nero menys residus que el rati establert, perquè 
haig de pagar el mateix?

Un fòrum presidit per en Llach i 10 popes més. 
No sé, no sé...

L’Europeu de waterpolo de Barcelona (@
wp2018bcn) ha generat gairebé 293.000 € en ti-
keting; un impacte mediàtic de 13.3 milions € i 
un remanent de 67.000 € #fomentemwp

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#48 Mireia Vilanova Amat

Molyvos, Lesvos, Grècia.
Aquesta tarda hem anat al cementiri de les armi-
lles salvavides, un projecte que recorda les perso-
nes que han arribat pel mar a l’illa. Només d’ima-
ginar-te que hi ha una història personal darrera 
de les més de mig milió d’armilles és esfereïdor.

FOTO: Cesc Sales
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La manifestació del 27 d’octubre per l’#aiguapú-
blica pot ser una de les reivindicacions locals més 
importants dels últims anys a #Igualada i el PDe-
CAT segueix sense mullar-se per l’#aiguapública 
Els seus votants pensaran el mateix?

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Quatre detinguts a Igualada 
per un robatori amb 
violència i intimidació

Detingudes dues persones 
després de conduir begudes, 
sense carnet i amenaçar i 
orinar davant dels agents

Arrenquen la pancarta 
per la llibertat dels presos 
polítics i exiliats del balcó 
de l’Ajuntament d’Igualada

Instants de La Veu             @veuanoia

Anna Noguera, @noguera_anna, i 
Albert Moreno, @moreni00, tots dos 
del @clubatleticigualada, s’imposen 
a la Cursa Popular d’Igualada
#Igualada #Anoia #cursapopular 
#cursapopularigualada #veuanoia

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

“L’ésser humà recapacita i abandona l’hàbit 
d’assassinar a taurons, ja sigui per fer-ne sopa, 
per diversió, o per la falsa creença de que són 
monstres amb set de sang. Cada any moren 
aproximadament 100 milions de taurons i 
encara que sembli mentida, això ens repercuteix 
a nosaltres. Com a principals depredadors, 
els taurons representen un paper clau en 
l’ecosistema. Per exemple, si se n’elimina la seva 
presència, altres depredadors com el mero que 
s’alimenten d’espècies herbívores, proliferen. 
En disminuir els herbívors, les macroalgues 
s’expandeixen i el coral no pot competir contra 
elles. Les estructures coral·lines, a part  de 
proporcionar refugi a moltes de les espècies 
de les que també ens alimentem, actuen com 
a barrera física de corrents marines i onades, 
disminuint l’energia d’aquestes fins a un 
75% i evitant així possibles inundacions de 
poblacions costeres. Seria interessant també 
veure com la gent deixa de tenir por d’aquests 
animals i comença a respectar-los. He treballat 
amb ells cara a cara i puc assegurar que no són 
violents, si no curiosos. I que la seva elegància 
i bellesa fa que et replantegis tots els arguments 
que ens dóna Hollywood.”

Soc fotògrafa i dissenyadora gràfica. Amant de l’aventura i de viatjar. M’apassiona descobrir 
nous llocs i cultures, documentar tot el que visc i m’emociona, i ajudar a preservar la flora i 
la fauna, i en especial, els taurons. Treballo dur per ser fotògrafa de National Geographic i 
poder, a través de les meves fotografies, conscienciar a la gent.



@angelschacon presenta la 1a Jornada #mercatsincreïbles de @
ccamcat a @esadecreapolis Enfortir els #metcatsmunicipals com 
a estratègia de futur del #comerçlocal #comerç

Para meditar: en el 2015 vendían en ESP el 75% y el 25% fuera, en 
el 2018 venden en ESP el 35% y el 65% fuera. (El País 23.10.2018).

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

EL BALANÇ DE COMPETÈNCIES, 
COM A TÈCNICA D’INSERCIÓ LABORAL

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

LLORENÇ TUSSAL

El Balanç de Competències és una acció que té per 
objecte permetre als treballadors analitzar les seves 
pròpies competències professionals i personals

MANEL MACIÀ

Darrerament està de 
moda la felicitat

Les circumstàncies actuals del mercat de treball i de l’economia ac-
centuen la importància de conèixer i enriquir el propi potencial 
professional de joves o adults aturats davant el canvi en el que ja 
estem immersos. Hem de deixar de lamentar-nos esperant que ens 
caiguin les ofertes laborals. Les ocupacions tal com fins ara les 

havíem conegut han passat a la història. Les jornades de 8 hores, els contractes 
fixos romandran, però per a una immensa minoria. Què fer?
No podem esperar que les nostres autoritats siguin conscients i ens solucionin 
el problema. Nosaltres els ciutadans hem de passar a l’acció,  ser proactius!
Davant l’evident falta de formació de moltes persones, que malauradament han 
caigut en la desocupació, hi ha una metodologia que contribueix a que els 
aturats generin unes noves expectatives professionals al marge de les seves 
anteriors experiències laborals.
“Un mètode d’autoanàlisi assistit de les competències, de les actituds, dels in-
teressos i motivacions professionals i del potencial d’una persona en funció 
de la posada a punt per part de la persona mateixa del seu propi projecte de 
desenvolupament professional, d’inserció laboral o de formació ocupacional”. 
(Alberici i Serreri, 2005)
El Balanç de Competències és una acció que té per objecte permetre als treba-
lladors analitzar les seves pròpies competències professionals i personals, així 
com les seves actituds i motivacions, per tal de definir un projecte professional.
És una tècnica basada en l’autoavaluació, que suposa la posada en marxa d’un 
procés pel qual es guia a la persona perquè identifiqui, seleccioni i es compro-
meti amb aquelles opcions professionals que resulten més coherents en per-
metre a les persones prendre consciència de les seves pròpies competències i 
motivacions, facilitant el camí cap a la construcció d’un projecte professional 
coherent amb les oportunitats que ofereix el mercat de treball.
Si bé és una tècnica pròpia de l’orientació professional, implica en si mateixa 
una activitat avaluadora que pot canalitzar fins a  la incorporació al món labo-
ral o el desenvolupament professional de joves o adults desocupats.
El balanç de competències suposa la utilització de diferents mètodes de reco-
llida de dades, incloent tests psicològics, entrevistes, biografies o l’observació 
en el context laboral, entre d’altres. A través d’ells, es recullen dades sobre la 
història professional dels subjectes, destacant les seves experiències profes-
sionals i extraprofessionals, les seves experiències formatives, competències 
adquirides, interessos i motivacions. En l’elaboració del balanç de competèn-
cies el subjecte aprèn a descriure i avaluar les seves competències personals, 
professionals i socials i a elaborar projectes professionals que es basen en la 
comparació entre les competències que posseeix i les exigides per un determi-
nat perfil professional.
El procés de balanç permet a les persones col·locades o en recerca de treball, 
sintetitzar i obtenir resultats referits als següents objectius:
• Actualitzar les pròpies competències .
• Aprendre a conèixer-se millor .
• Posar en marxa un projecte professional .
• Definir els mitjans i les modalitats per realitzar-lo. 

En el món del management empresarial s’hi mouen tendències, que 
ens porten a parlar d’uns temes o d’uns altres. Aquests temes, a 
més, els acostumem a identificar amb sigles corresponents a les 
seves inicials en anglès, sigles com ERP, CRM, BSC, KPI, MRM, 
PIV i tants d’altres.

Darrerament està de moda la felicitat. El professor Tal Ben Sahar dirigeix a Hard-
vard  la Càtedra de Felicitat i les multinacionals contracten la figura del CHO 
(Chief Happiness Officer), que és un personatge que va recorrent les diferents su-
cursals dels diferents països, organitzant xerrades, tallers, convivències, etc.. per 
millorar el “bon rotllo” dins l’empresa. 

Hi ha un programa d’en Xavier Sala i Martín titulat “Els diners fan la felicitat?” 
emès ja fa uns mesos per TV3, en la sèrie “Economia en Colors”, que parla de tot 
això d’una manera amena, instructiva i divertida. Si no l’heu vist, us recomano que 
el veieu. El trobareu a TV3 a la carta.

La felicitat, però, l’hem de trobar en el nostre interior, més enllà del fet que les coses 
ens vagin millor o pitjor, en definitiva no deixen de ser circumstàncies que passen 
fora nostre. Nosaltres tenim la capacitat, moltes vegades “anestesiada” de decidir 
com ens afecten. És una qüestió d’intel·ligència emocional, el que ens alegra o ens 
entristeix d’un fet concret, no és el fet en si mateix, si no els nostres pensaments 
respecte el fet. Un fet concret, per exemple un gol del Barça al Madrid, genera 
emocions positives als seguidors del Barça i emocions negatives als seguidors del 
Madrid. El fet és el mateix, depèn de la interpretació que cada persona li dona. La 
persona realment feliç és aquella en què la seva felicitat no depèn de si marca el 
Barça o el Madrid, encara que en un cas se n’alegri i en l’altre no.

A les empreses, entenc que els CHO, enfoquen la seva tasca a aconseguir que les 
persones trobin un entorn amable i motivador, de forma que el treball esdevingui 
una activitat agradable, volen aconseguir que les persones estiguin contentes en el 
seu treball i com a resultat,  que millorin l’eficiència i en conseqüència els resultats 
de l’empresa.

Per a les empreses això pot ser una molt bona cosa, tenir les persones contentes 
fa que tot funcioni més bé. El meu dubte és: realment això contribueix a millorar 
la felicitat d’aquestes persones? Entenc que no, que la persona realment feliç és 
aquella que té la capacitat de ser-ho més enllà del fet que les coses li vagin bé o 
malament, aquella persona que és feliç quan pot gaudir de les alegries i també sap 
mantenir la seva capacitat de ser feliç, davant situacions de tristesa i de dolor, ac-
ceptant-les i transformant-les en aprenentatges vitals.

Aneu amb compte si a la vostra empresa us ve a veure el “CHO” i us ofereix llamina-
dures, segurament les trobareu dolces i bones, però també us poden produir càries...  

LES EMPRESES, LA FELICITAT I ELS “CHO”
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Bona notícia d’innovació tecnològica:
Catalunya lidera més de la meitat de projectes en 5G de la UE.
Acció localitza 22 empreses catalanes, entre startups, pimes i 
grans empreses, que desenvolupen projectes d’aquesta tecnologia.

MANEL MACIÀ LLORENÇ TUSSAL

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

LLORENÇ TUSSAL 
 Consultor en organització d’empreses de Grup Carles Consultoria
@Llorenstusal



Durant tots els dies 
previs, els cementiris no 
tanquen al migdia i l’1 
de novembre hi haurà 

servei de bus gratuït es-
pecial per a accedir-hi

L’Ajuntament prepara autobusos gratuïts per visitar 
els cementiris de la ciutat per Tots Sants
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D es del passat dia 15 
d’octubre i fins di-
jous vinent, dia 1 

de novembre, coincidint amb 
la festivitat de Tots Sants, els 
dos cementiris d’Igualada, 
tant el Cementiri Vell com el 
Parc-Cementiri Nou, obren 
ininterrompudament des les 
10 fins les 19h. 
A més, durant el dia de Tots 
Sants, l’Ajuntament disposarà 
novament un servei gratuït de 
bus urbà per facilitar l’accés 
als dos cementiris: a les 10, les 
11 i les 12h sortirà de la Plaça 
Castells i a les 11:30, les 12:30 
i les 13:30h ho farà des del Ce-
mentiri Nou.
L’itinerari d’anada sortirà de 
la Pl. Castells i continuarà 
per Rambla St. Ferran, Plaça 
de la Creu, Plaça del Rei, Av. 
Soledat, Av. Caresmar, Av. 
Montserrat, Pg. Verdaguer, c/ 
St. Josep, Av. Barcelona, Av. 
Dr. Pasteur, c/ Comarca, Av. 
Mestre Muntaner, Av. Catalu-

nya (Hospital), Av. Andorra, 
c/ Joan Serra i Constansó, c/ 
de les Guixeres (Pavelló), c/ 
Abat Oliba, c/ Països Baixos, 
acabant al Parc-Cementiri 
Nou. Aquelles persones que 
vulguin visitar el Cementiri 
Vell disposen de dues parades 
al Passeig Verdaguer: l’Esta-
ció d’Autobusos i l’antic Hotel 
Ciutat d’Igualada.
De tornada, els busos sortiran 
del Parc-Cementiri Nou i pas-
saran per c/ Països Baixos, c/ 
Irlanda, c/ de les Guixeres (Pa-
velló), c/ Joan Serra i Cons-
tansó, c/ Guimaraes , Av. Ca-
talunya (Hospital), Av. Mestre 
Muntaner, c/ Comarca, Av. 
Dr. Pasteur, Av. Barcelona, 

c/ Òdena, Pg. Verdaguer, Av. 
Montserrat, Av. Caresmar, Av. 
Soledat, Plaça del Rei, Plaça 
de la Creu, Rambla St. Ferran 
i finalitzant a la Pl. Castells. 
En aquest cas, els viatgers que 
vulguin visitar el Cementiri 
Vell utilitzant aquestes expe-
dicions, podran baixar també 
al Passeig Verdaguer, davant 

del CAP Igualada Urbà.

Misses als Cementiris
Amb motiu de les festivitats 
de Tots Sants i els Fidels Di-
funts s’han programat diver-
ses eucaristies als cementiris 
de la ciutat. El dijous, 1 de 
novembre, solemnitat de Tots 
Sants, se celebrarà una missa a 

2/4 d’1 del migdia al Cemen-
tiri Nou, tenint present que si 
les condicions meteorològi-
ques ho permeten, enguany es 
realitzarà a l’exterior. 
El dia següent, commemora-
ció de Fidels Difunts, hi hau-
rà missa a les 5 de la tarda al 
Cementiri Vell, davant de la 
capella.

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

tradició
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35.000 persones a 
l’Anoia es troben en la 

població de risc que 
hauria de vacunar-se, 
però només ho fa un 

41%, molt menys 
de la meitat

Rosa M. Gasulla, responsable d’atenció a la ciutadania, 
Núria Carré, adjunta a direcció, Carme Riera Minguet, directora  i 

Mar Casanovas, farmacèutica del SAP Anoia.

El Servei d’Atenció Primària de l’Anoia alerta de la necessitat 
de vacunar-se de la grip
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N omés 4 de cada 10 
anoiencs que formen 
part de l’anomenada 

“població de risc” i que hauri-
en de posar-se la vacuna de la 
grip decideixen passar pel seu 
centre de salut i administrar-se 
una injecció que els pot estal-
viar un munt de problemes. 
La resta, sis d’aquests deu ano-
iencs, la majoria, no fan el pas. 
I això és un problema.
Dilluns va començar la campa-
nya anual de la vacunació de la 
grip. El Departament de Salut 
ha encarregat per aquesta cam-
panya 1.200.000 vacunes. El 
període més recomanable per 
posar-se-la és fins al 15 de de-

sembre, uns 15 dies abans que 
el virus entri en la fase d’epidè-
mia, és a dir, quan se’n detecten 
molts casos.
El Departament de Salut acon-
sella fer la vacunació en aquests 
propers dos mesos ja que tarda 
entre dues i tres setmanes a fer 
efecte. Les persones majors de 
60 anys, les persones afectades 
per malalties cròniques, les do-

nes embarassades i els profes-
sionals sanitaris conformen els 
principals grups de risc a qui es 
recomana la vacunació.

La millor mesura
Carme Riera, directora del Ser-
vei d’Atenció Primària (SAP) 
de l’Anoia, explica que “és molt 
important aconseguir que es 
vacunin totes les persones que 
són d’algun col·lectiu de risc i 
també totes aquelles persones 
que conviuen amb un famili-
ar o contacte, molt proper, de 
risc. La vacunació és la millor 
mesura per evitar hospitalitza-
cions i, fins i tot, la mort”. 
Les persones que formen part 
d’aquests grups de risc poden 
dirigir-se al centre d’Atenció 

Primària que li correspon per 
demanar hora per vacunar-se.
Durant el 2017 la incidència de 
la grip a Catalunya va ser mo-
derada-alta. Hi van haver 1.306 
casos greus i d’aquests, el 64,5 
% no estaven vacunats. El vi-
rus va provocar la mort de 175 
persones. Més de la meitat no 
s’havien vacunat.

Actuacions a centres 
cívics i entitats
Es dona el cas que els profes-
sionals sanitaris no són preci-
sament el millor exemple. “Per 
això d’aquí uns dies es farà una 
jornada a l’Anoia per a que 
s’animin a vacunar-se”, explica 
Núria Carré, adjunta a direcció 
del SAP. Els professionals tam-
bé estan treballant en diverses 
iniciatives “per apropar-se als 
pacients a través d’altres acti-
vitats, fora de l’àmbit sanitari, 
per promoure la vacunació 
contra la grip, per això s’estan 
preparant diverses actuacions 
comunitàries, com, per exem-
ple, xerrades a casals, centres 
cívics...”.
Riera insisteix que “el que ens 
preocupa més, però, és la po-
blació de risc, que també po-
den són pacients de qualsevol 
edat que pateixen determina-
des malalties cròniques (dia-
betis, respiratòries, del cor...), 
a més de les embarassades i 
les persones grans. La vacuna-
ció s’aconsella perquè, en cas 

d’agafar la grip, aquestes perso-
nes tenen més riscos de com-
plicacions com, per exemple, 
una pneumònia, un empitjora-
ment de la malaltia crònica, un 
part prematur...”.

Creixement dels casos 
de xarampió
Preocupa també la “moda”, que 
sembla s’està també detectant a 
l’Anoia, de no posar vacunes als 
infants. “Hi ha pares que així 
decideixen. Aquesta situació 
pot desencadenar problemes 
importants, hem detectat un 
increment de casos de xaram-
pió, una malaltia que ja no era 
un problema i que pot tornar 
a ser-ho. D’aquí que l’adminis-
tració de vacunes sigui neces-
sària”, diu Carré.  
D’altra banda, si algú té símp-
tomes de grip, que no s’alarmi.  
Comença de cop i es carac-
teritza per febre alta, mal de 
cap i de coll, dolor muscular i 
articular, tos seca i, en alguns 
casos, vòmits i diarrea (especi-
alment en infants). “No hi ha 
cap medicament que la curi, 
però alguns fàrmacs, com els 
analgèsics i els antitèrmics, 
poden alleujar-ne els símpto-
mes. No és doncs, una solució 
córrer de seguida cap al centre 
de salut. Cal fer llit, descansar i 
esperar”, explica Riera. Només 
en els casos de grip en pobla-
ció de risc és millor adreçar-se 
al metge.

Ajuntament d'Igualada

DIA DE TOTS SANTS
SERVEI D’AUTOBUSOS GRATUÏT FINS AL PARC-CEMENTIRI NOU

• L’Ajuntament ha disposat un servei d’autobusos gratuït fins al 
Parc-Cementiri Nou, durant el dia 1 de novembre, amb els següents horaris:

- Horari d’expedicions Plaça Castells: 10.00, 11.00, 12.00 h
- Horari d’expedicions Parc-Cementiri Nou: 11.30, 12.30, 13.30 h

• Horari dels cementiris i activitats programades 

Del 15 d’octubre a l’1 de novembre, i amb motiu de Tots Sants, l’horari del 
Cementiri Vell i del Parc-Cementiri Nou serà de 10 del matí a 7 de la tarda (no es 
tanca al migdia).

Dia 1 de novembre, a les 12,30 h – Missa de Tots Sants al Parc-Cementiri Nou
Dia 2 de novembre,  a les 17 h -  Missa de difunts al Cementiri Vell 

ITINERARI ANADA (Direcció Cementiri)

Plaça Castells – Rambla St. Ferran – Plaça de la Creu – Plaça del Rei-
Av. Soledat- Av. Caresmar - Av. Montserrat - Pg. Verdaguer - c/ St. 
Josep- Av. Barcelona - Av. Dr. Pasteur - c/ Comarca - Av. Mestre Munta-
ner - Av. Catalunya (Hospital) - Av. Andorra – c/ Joan Serra i Constansó 
– c/ de les Guixeres (Pavelló) – c/ Abat Oliva - c/ Països Baixos – 
Parc-Cementiri Nou

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI 
VELL tenen les parades del Pg. Verdaguer (Estació Autobusos i Hotel 
Ciutat d’Igualada) 

ITINERARI TORNADA (Direcció Plaça Castells)

Parc-Cementiri Nou – c/ Països Baixos – c/ Irlanda - c/ de les Guixeres 
(Pavelló) –  c/ Joan Serra i Constansó – c/ Guimaraes - Av. Catalunya 
(Hospital) -Av. Mestre Muntaner - c/ Comarca – Av. Dr. Pasteur - Av. 
Barcelona – c/ Òdena- Pg. Verdaguer - Av. Montserrat - Av. Caresmar - 
Av. Soledat - Plaça del Rei - Plaça de la Creu - Rambla St. Ferran - 
Plaça Castells

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI 
VELL  tenen la parada del Pg. Verdaguer (Ambulatori) 



Una dotzena de petits productors van participar a la Fira 
Caprabo de Productes de Proximitat de l’Anoia
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E l Mercat de la Masuca 
inicia aquesta tardor 
una nova programació 

de tallers de cuina, en aques-
ta ocasió relacionats amb la 
pastisseria tradicional de les 
festes que s’acosten, prota-
gonitzats per dos reconeguts 
pastissers locals que ensenya-
ran els seus secrets. I, a més, 
es duran a terme els ja clàssics 
tallers infantils que es progra-
men al llarg de tot l’any.
El primer taller va ser ahir di-
jous, amb el mestre pastisser 
Josep Maria Altarriba, que re-
petirà el 8 de novembre i ens 
mostrarà com fer torrons de 
diferents gustos el dijous, 8 de 
novembre. Els dos següents 
tallers aniran a càrrec d’Òs-
car Solà, que proposarà fen 
un tronc de Nadal el dijous, 
29 de novembre, i un assortit 
d’aperitius nadalencs el dijous, 

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte, dia 20 d’oc-
tubre, es va celebrar 
la V Fira Caprabo 

de Productes de Proximitat de 
l’Anoia en la que es va poder 
degustar diferents productes 
de 12 petits productors i coo-
peratives agràries de la comar-
ca de l’Anoia.
La fira, que enguany celebrava 
la seva cinquena edició, va ser 
inaugurada per la Regidora 
de Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pa-
tricia Illa. A més va comptar 
amb la participació de Marcel.
lí Martorell Vice President Se-
gon del Consell Comarcal de 
l’Anoia i de Raquel Sánchez, 
Cap de l’oficina de l’Anoia dels 
Serveis Territorials d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació a la Catalunya Cen-
tral.
Actualment a Caprabo hi ha 
un total de 24 productors i 
cooperatives agràries de la co-
marca de l’Anoia presents als 
seus supermercats, amb 267 
productes de les gammes de 
vins, cerveses, làctics, fruits 
secs, embotits, formatges, 
carn i pizzes entre d’altres. Les 
vendes d’aquests productes 
propis d’aquestes comarques 
han registrat un increment del 

6% de mitja a l’últim any.
Caprabo, companyia de 
supermercats de referència, va 
néixer a la ciutat de Barcelona 
l’any 1959. És el supermercat 
més antic d’Espanya. Actu-
alment té una xarxa de 330 
supermercats, ubicats en el 
teixit urbà de les zones estratè-
giques de Catalunya i Navarra. 
Caprabo destaca per la seva 
innovació, qualitat de servei i 
personalització de l’oferta. Re-
presenta el supermercat urbà 
de prestacions amb el nombre 
més gran de referències per 
metre quadrat, que combina 
l’oferta d’estalvi amb l’oferta en 
marques més àmplia del mer-
cat. Cada dia, més de 200.000 
persones compren als super-
mercats Caprabo. Més d’un 
milió de clients de Caprabo 
utilitzen la seva targeta client 
Caprabo amb regularitat. 
Caprabo és pionera en la ven-
da d’alimentació per Internet 
a través de Capraboacasa i ha 
sigut la primera empresa de 
distribució en llançar al mer-
cat una app de compra. Des de 
2007, Caprabo forma part del 
Grup Eroski del que suposa el 
20% del negoci.
El Compromís Empresarial 
de Caprabo es concentra en 
l’ajuda a les famílies, a través 
del seu Programa d’Ajuda a 

les Famílies Benvingut Nadó; 
el foment de l’alimentació sa-
ludable, amb el seu Programa 
Tria Bo, Tria Sa; les iniciati-

ves de Solidaritat i la cura del 
Medi ambient. Compta amb 
el Programa de Microdonaci-
ons, que dóna als Bancs d’Ali-

ments els productes que diàri-
ament deixen de ser aptes per 
a la venda, però són aptes per 
al consum. 

Nous tallers de l’Aula 
de Cuina a la Masuca

13 de desembre. Cada taller té  
un preu de 4€ o bé fer un abo-
nament per a tots de 14€.
A més, com ja és tradicional, 
els darrers divendres de mes 
estan reservats al públic in-
fantil i familiar. La Natasha 
de CookyFop’s realitzarà tres 
tallers infantils gratuïts: el dia 
26 d’octubre es faran galetes 
de mantega, el 30 de novem-
bre formes arquitectòniques 
amb cereals i, finalment, el 14 
de desembre cada nen i nena 
podrà fer un pastís al seu gust. 
Els infants interessats a parti-
cipar-hi han de presentar-se 
a la Ludoteca del mercat, els 
divendres a les 17:30h, sense 
inscripció prèvia. 

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que, mitjançant decret de l’alcalde de data 19 d’octubre de 2018, s’ha resolt:

Primer. Constatar que l’aprovació definitiva del Pla general d'ordenació d'Igualada que preveu, entre d'altres,  la 
qualificació com a clau 2b d’una parcel·la situada al carrer del Rec núm. 42, d’Igualada, comporta la declaració 
implícita de la seva utilitat pública.

Segon. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l'efecte i la descripció de 
béns i drets afectats per l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer del Rec núm. 42, d’Igualada, que és la 
següent:

Propietari   Francisco Claramunt Pol i Montserrat Domènech Riba, per meitat, en comú i 
   proindivís i amb pacte de sobrevivència.
Descripció de la finca Urbana. Porció de terreny hort o regadiu, situat al pla inferior d’Igualada,
   a la partida Horta Nova.
Superfície a expropiar La total finca, que amida 1.276,60 m2, segons dades registrals, i 1.117 m2, 
   segons dades cadastrals.
Llindars   Nord, amb el carrer del Rec; sud, amb el riu Anoia; est, amb finca de l’Ajuntament 
   d’Igualada (abans dels consorts Balaguer-Rovira) i oest, amb finca de Curtits Vich  
   Galimany, SL (abans, José Vich Galimany). 
Qualificació urbanística Clau 2b, sistema de parcs i jardins i equipaments intermunicipals.
Instal.lacions o reposicions  No n’hi ha.
Inscripció   Finca registral 11.753 d'Igualada, foli 126, llibre 209, tom 1.313, inscripció 1a.
Referència cadastral 4838306CG8043N0001HB
Estat jurídic  Lliure de càrregues.

Tercer. Sotmetre l'esmentada relació a informació pública durant un termini de vint dies hàbils, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més difusió i al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte que es puguin presentar al·legacions sobre la procedència de l'ocupació dels 
béns i drets o sobre el seu estat material o legal, com també a efectes de l'aportació de dades que permetin la 
rectificació de possibles errors. El termini indicat es comptarà a partir del dia següent hàbil a la darrera publicació 
de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més difusió.

Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions la relació de béns i drets afectats 
esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit i quedarà acordada la seva necessitat d’ocupació, que 
implica l’inici de l’expedient expropiatori, i que serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de més difusió i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Quart. Notificar l'acord individualment als interessats que consten a la relació de béns i drets, fent-los alhora els 
oferiments i advertiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa i 18 del seu Reglament, 
relatius a la possibilitat d'aportar les dades necessàries per rectificar possibles errors o oposar-se, per raons de 
fons o de forma, a la necessitat d'ocupació dels béns afectats per l'expropiació.

Així mateix, s'indica als interessats que, dins del termini de vint dies hàbils des de la recepció de les oportunes 
notificacions, hauran d'acreditar davant de l'Ajuntament la titularitat dels béns o drets, mitjançant la presentació del 
títol o d'una còpia autenticada.”

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d’un acte de mera tramitació, per 
la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.

Igualada, 22 d’octubre de 2018

L'ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
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La Confraria lliura 
la vinyala agraïda 

a la Jove Cambra de 
Catalunya i a l’aplec 
del Caragol de Lleida 
i nomena confrares 

d’honor al Dr. Gascón, 
Nuria Feliu, Eudald 
Carbonell i Marc i

 Àlex Màrquez 

Prop de 200 persones s’apleguen a la “Vinyalada”

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 7 al 10 de novem-
bre el barri industrial 
del Rec tornarà a viu-

re una transformació total amb 
la celebració de la 19a edició 
del Rec.0 Experimental Stores, 
el festival de pop-up stores de 
moda on grans marques venen 
estocs en un ambient festiu i 
transgressor. A la moda s’hi 
suma una agenda de concerts 
als tres escenaris del circuit i 
l’oferta gastronòmica del Rec 
Street Food amb food trucks 
repartits per tot el circuit.
L’obertura de nous espais del 
barri, com l’adoberia Cal Segall 
o Cal Valls, a la baixada de la 
Unió i la placeta al costat de 
Cal Granotes serà sens dubte 
un dels nous atractius del cir-
cuit Rec.018. I les noves ado-
beries seran un reclam on s’hi 
instal·laran les marques infan-
tils més transgressores que for-
men l’oferta Reckids.

REDACCIÓ / LA VEU 

C ada nova convocatòria 
no deixa de sorpren-
dre els seus promo-

tors, en un inici 14 persones, 
que atrets per la vinyala van 
crear la Confraria de la Vinya-
la amb l’objectiu de reivindicar 
i donar a conèixer el cargol de 
la vinyala, un dels productes 
més singular de la comarca.
Ara, en aquesta darrera convo-
catòria, el passat 18 d’octubre, 
han estat prop de 200 les per-
sones que atretes per aquest 
cargol s’ha aplegat per celebrar 
la Vinyalada, un sopar en el 
qual els cargols comparteixen 
protagonisme amb l’atorga-
ment de la vinyala agraïda i 
altres guardons a aquelles per-
sones o entitats que han des-
tacat o destaquen per la seva 
estimació als cargols i a la seva 
cuina i/o són rellevants per les 
seves activitats.
En aquesta ocasió la confraria 
va atorgar les vinyales agraïdes 
a: la Jove Cambra de Catalu-
nya, per l’oportunitat que dona 
als joves d’aprendre a desenvo-
lupar capacitats directives mit-
jançant programes destinats a 
servir a la comunitat i a l’aplec 
del caragol de Lleida per ser 
un referent en el món gastro-
nòmic cargolaire i un gran im-
pulsor de la popularització de 

la gastronomia cargolaire.
La vinyalada també va nome-
nar nous confrares d’honor. 
Així va nomenar el Dr. Pere 
Gascón, oncòleg reconegut 
per la seva lluita contra el càn-
cer de mama, Núria Feliu, can-
tant i actriu catalana, Eudald 
Carbonell, arqueòleg i els ger-
mans Màrquez, Marc i Àlex, 
pilots campions del món de 
motociclisme, nous confrares 
d’honor.
A la Nit hi van participar el Dr. 
Gascón i la Núria Feliu, amb-
dós molt agraïts pel guardó 
però sobretot sorpresos per 
l’esdeveniment i enamorats 
dels cargols dels quals van afir-
mar dels millors que havien 
menjat. Marc Màrquez, Àlex 
Màrquez i Eudald Carbonell 
per motius professionals no 
van poder assistir al sopar però 

a través d’un vídeo van agrair 
el reconeixement esperant un 
dia assistir a la festa.

Premis a les 
millors receptes
La trobada també va comptar 
amb l’atorgament dels premis 
de les millors receptes de la 
Fira de la Vinyala celebrada el 
passat mes de setembre a Òde-
na. Així, Francisco Guisado, 
alcalde d’Òdena qui també va 
assistir al sopar, va donar el 
guardó al restaurant Cal Ta-

ribò i al restaurant Samuntà, 
com a millors receptes de la 
Fira de la Vinyala.
La Vinyalada es va realitzar al 
restaurant de Sesoliveres. Els 
cuiners Joan Galvez, Aureli 
Rosa, Carme Monclús i Agustí 
Rabell, van ser els encarregats 
de cuinar els cargols, “vinya-
les amb ceps”, que van resultar 
d’excel·lents.
La vetllada la va cloure el presi-
dent, Josep Manel Vivancos 
qui va anunciar que després de 
4 anys al capdavant de la Con-

fraria cal pensar en el relleu. 
En aquest sentit, va comunicar 
que el proper sopar de vinyala, 
el 22 de novembre, es nomena-
rà i es donarà la benvinguda al 
nou president Marià Miquel.
La Vinyalada cada any dóna 
el tret de sortida a les activi-
tats 2018-2019 de la Confra-
ria. Una activitat mensual, 
“els dijous de vinyales” i altres 
propostes, d’ara fins al juliol (a 
excepció dels mesos de les fes-
tes nadalenques) per degustar 
la vinyala.

La propera edició del Rec.0 obrirà nous espais, 
com l’adoberia de Cal Segall, del segle XVIII, o Cal Valls

Les firmes anoienques seran 
molt presents en aquesta 19a 
edició, amb marques i disse-
nyadors com Sita Murt, Mes-
scalino, Ingrid Munt, Jordi 
Rafart, Boxley, Punto Blanco, 
Micu Micu, Nona Bcn, Tres 
Xics o Transcendental, a més 
de comercials de l’Anoia que 
vendran estocs de grans disse-
nyadors i marques com Pepe 
Jeans, Javier Simorra o Super-
dry. No hi faltaran, tampoc, 
grans firmes com Levi’s, New 
Balance, Adidas, Mango, Cam-
per, Billabong, Reebok, Vol-
com o DC Shoes.
L’agenda de concerts torna 
amb força. Quatre escenaris 
situats en àrees diferents del 
circuit Rec oferiran més d’una 
vintena de concerts i sessions 
de DJ, tots gratuïts. Desta-
quem, en aquesta edició, grups 
com Chet, Root Diamonds, 
Miss Loopita, Mar Gabarre, 
Red Rombo o Beth. A més 
d’artistes anoiencs com Albert 

Gàmez, David Dàmaso, Dj 
Fixi, Dj PD Efa, o Milton Sa-
lazar.
El divendres 9 de novembre, 
a les 19h, tindrà lloc una nova 
edició del Recmeeting, un de-

bat sobre temes vinculats al 
Rec. Aquesta vegada la xerrada 
girarà entorn de l’esport com 
estil de vida i comptarà amb 
la presència de la corredora 
Núria Picas i la nutricionista 

Sandra Sardina, i moderat per 
la periodista Maria Almenar i 
amb la col·laboració d’Amet-
ller Origen i Buff. Aquesta acte 
tindrà lloc a l’espai cultural del 
restaurant Somiatruites.   



30 pilots, 100 volunta-
ris i més d’un miler de 
persones vingudes de 

diferents llocs de 
l’Estat Espanyol es 
van aplegar en una 
jornada solidària

Un centenar de discapacitats proven la sensació de volar 
gràcies a la inèdita Jornada d’Aviació Adaptada a l’aeròdrom
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena va acollir a 
més d’un miler de per-

sones que van viure en prime-
ra persona la primera Jornada 
d’Aviació Adaptada, un esde-
veniment que va aconseguir 
gràcies a la solidaritat de la 
gent i de les empreses públi-
co-privades que un total de 100 
persones gaudissin del plaer de 
volar. Va ser un dia molt emo-
tiu, el cel s’omplia d’avionetes, 
amb persones felices, que per 
una estona experimentaven la 
llibertat de moviment sense 
barreres.
Per  a l’ocasió es van aconse-
guir 17 aeronaus, propietat de 
pilots, que a nivell personal 
van oferir les seves avionetes 
i les seves hores de vol per fer 
realitat una il·lusió: que per-
sones amb qualsevol tipus de 
discapacitat física, psíquica o 
sensorial poguessin gaudir del 
plaer de volar, i fer així que una 
activitat de lleure com l’aviació 
també sigui accessible a tot-
hom. En total van ser 30 pi-
lots vinguts d’Osca, Sabadell, 
Reus, Vallmoll i Igualada, que 
es van sumar a la causa i junta-
ment amb 100 voluntaris van 
aconseguir que la jornada fos 
tot un èxit.
El poder de convocatòria de 
la jornada va aconseguir que 
persones de diferents punts de 
l’estat espanyol es desplaces-
sin fins a l’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena, així hi havia perso-
nes discapacitades vingudes de 
Barcelona, Igualada, Madrid, 
Castelló, Figueres, Tarragona i 
Lleida.
Pel que fa als voluntaris també 
va haver-hi que van venir des 
de Barcelona, Madrid, Castell-
defels, Cornellà i de la comar-
ca de l’Anoia. L’organització va 
agrair en tot moment la seva 
feina desinteressada i sobretot 
la seva actitud de col·laboració 
i deixant-se contagiar de la feli-
citat de les persones discapaci-
tades que participaven. 
De Madrid també van venir 
expositors aeronàutics que van 
exposar les seves últimes aero-
naus adaptades perquè puguin 
ser pilotades per persones amb 
mobilitat reduïda, de Barcelo-
na es va comptar amb la pre-
sència de la Fundació Step by 
Step, una entitat que ofereix a 
les persones lesionades un ser-
vei de fisioteràpia personalitzat 
i per altra banda, també es va 

comptar amb l’empresa Tec-
noChair, dedicada a la fabrica-
ció i distribució de productes 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. El grup Àuria, un dels 
màxims col·laboradors amb 
la jornada també va ser pre-
sent amb un estand, així com 
l’entitat de recerca pel càncer 
infantil “Pulseras Candelas” 
d’Òdena.
Els protagonistes van ser les 
persones amb alguna discapa-
citat però també els seus acom-
panyants, familiars i públic en 
general que van poder partici-
par d’activitats com un simula-
dor de vol, gentilesa del Grup 
Àuria, degustacions de pro-
ductes de proximitat, a través 
de la col·laboració d’”Anoia, del 
Camp a la Taula”, música en di-
recte i l’animació d’un speaker 
que entrevistava i transmetia 

com estaven vivint l’experièn-
cia pilots, persones discapaci-
tades, familiar i organització.
La inauguració va comptar 
amb la presència del presi-
dent de la Diputació i alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, que 
va posar en valor l’esforç de 
l’organització per aconseguir 
aquest repte i va mostrar el seu 
suport d’ara i en el futur perquè 
l’aviació i la discapacitat vagin 

de la mà a l’aeròdrom d’Igua-
lada-Òdena. Per la seva part, 
el secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Isidre Galvín, 
va enumerar les millores im-
plementades a l’aeroport per 
portar a terme la jornada i va 
remarcar el caràcter solidari 
de la jornada, que contribuei-
xen a construir «una societat i 
una mobilitat més justes i in-
clusives. L’alcalde d’Òdena, va 
destacar l’”ànima de l’esdeve-
niment i va posar en valor les 
sinergies que aquest esdeveni-
ment havia aconseguit entre 
entitats público-privades”. 

Per la seva part, el president de 
la Federació Aèria Catalana va 
va assenyalar també la situació 
estratègica de l’aeròdrom Ge-
neral Vives i va fer referència 
als aeròdroms veïns d’Europa 
com a model a seguir pel que 
fa als seus usos. Finalment, 
el portaveu de l’organització, 
Carlos de Albert, va agrair 
l’esforç i la predisposició de 
tothom per aconseguir que 
l’esdeveniment esdevingués 
una realitat, el desinterès lu-
cratiu i la solidaritat i gene-
rositat de persones i entitats 
sense el que no hagués estat 
possible. 

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

 

 

 

 

 
 

  
Societat Municipal de gestió d’aparcaments, grua municipal i 
zona blava d’Igualada selecciona per contractació laboral  (per 
substitució a mitja jornada) 
 

AGENT DE ZONA BLAVA I APARCAMENTS 
 
Com Agent de Zona Blava, les seves funcions i responsabilitats prin-
cipals seran:. 

- Controlar l'aparcament  i el temps d'estacionament dels 
vehicles. 

- Posar en marxa i tancar els parquímetres. 
- Formular denúncies per infracció de les ordenances 

municipals reguladora del servei d’estacionament regulat amb 
horari limitat. 

Com Agent d'Aparcament, les seves funcions i responsabilitats prin-
cipals seran: 

- Controlar els accessos. 
- Manteniment de les instal·lacions. 

 
Es busca una persona amb experiència en funcions similars, res-
ponsable,  amb serietat, rigor, amb bona capacitat de relació i co-
neixements d’informàtica a nivell d'usuari. 
Es requereix disponibilitat horària per poder treballar a la tarda (de 
16h a 20h) i dissabtes tarda (de 16h a 20h). 
 
Les persones que hi estiguin interessades han d'enviar, abans del 
proper  12 de novembre de 2018, el seu currículum detallat amb 
fotogra�ia recent, al correu electrònic info@talentiagestio.com. 
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Nova campanya comarcal 
de prevenció de l’assetjament
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 18 d’octubre la 
Unitat de Ciutadania i 
Convivència del Con-

sell Comarcal va presentar el 
circuit de detecció i interven-
ció enfront de l’assetjament 
entre iguals així com la cam-
panya de prevenció i sensi-
bilització per donar resposta 
als casos d’assetjament entre 
iguals (bullying) que es detec-
tin a la comarca de l’Anoia. 
La jornada, celebrada al 
Campus Motor de l’Anoia, va 
comptar amb l’assistència d’un 
centenar de professionals de 
diversos àmbits (salut, ense-
nyament, serveis socials, cos-
sos de seguretat, joventut...). 
Al llarg de l’acte es va explicar 
l’origen de la comissió de pre-
venció, detecció i intervenció 
de l’assetjament entre iguals, 
un grup de treball interdisci-
plinari que va néixer per en-
càrrec de la Taula Territorial 
d’Infància i Adolescència de 
l’Anoia l’any 2016 i que s’encar-
rega de generar dinàmiques 
de treball en xarxa i definir 
protocols d’actuació davant les 
situacions d’assetjament entre 
iguals. 
L’acte va incloure la xerrada 
d’en Jordi Collell, mestre, psi-
còleg i màster en psicopato-
logia infantil que va oferir un 
marc teòric per comprendre el 

fenomen de l’assetjament. 
Desprès de la presentació del 
circuit es va informar dels 
continguts de la campanya de 
comunicació adreçada especi-
alment a joves i formada per 
un vídeo i uns flyers informa-
tius que es faran arribar a tra-

vés publicitat geolocalitzada a 
les xarxes socials. 
L’eslògan de la campanya, 
“rebel·la’t i parla!” pretén in-
terpel·lar a la ciutadania fent 
una crida a l’acció davant pos-
sibles casos d’assetjament en-
tre iguals.

Rotary Igualada aconsegueix 5.000 
vacunes contra la Polio
REDACCIÓ / LA VEU 

E l 24 d’Octubre, és el dia 
mundial de la Polio i 
Rotary International 

celebra el 30è aniversari de la 
iniciativa global d’erradicar la 
malaltia de la Polio al Món, que 
afecta el sistema nerviós. No-
més la contrauen els humans 
i es diu infantil perquè afecta 
principalment a nens entre 4 
i 15 anys. No té cura i només 
es pot prevenir per mitjà de la 
immunització.
Des de 1964 existeix la vacuna 
Sabin que s’administra per via 
oral i les persones queden im-
munes.
Des de l’inici de la campanya 
“End Polio Now” s’han vacu-
nat més de 2.500 milions d’in-
fants. Entre el 2010 i el 2017, la 
Fundació  Rotaria ha invertit 
700 milions de dòlars. El 1988, 

Encarna Ramos, nova 
àvia centenària
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la 
tinent d’alcalde d’Acció 

Social, Carme Riera, han tras-
lladat el passat dijous, 18 d’oc-
tubre, la felicitació a Encarna 
Ramos Ramos, amb motiu 
dels seus cent anys. 
A la trobada, que ha tingut 
lloc a la Residència Pare Vi-
laseca, on viu actualment, hi 

han assistit també la seva fa-
mília, companyes de la resi-
dència i personal del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada. 
L’Ajuntament l’ha obsequiat 
amb un ram de flors i un llibre 
fotogràfic que repassa les prin-
cipals festes i tradicions igua-
ladines i, a més, properament 
rebrà la Medalla Centenària 
que concedeix la Generalitat 
de Catalunya a totes les perso-
nes que arriben a aquesta edat.

Cercavila solidària del 
Dia de la Salut Mental
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada va acollir el pas-
sat dissabte, 20 d’octubre, 
una cercavila solidària 

dins dels actes per comme-
morar el Dia Mundial de la 
Salut Mental. Hi van partici-
par elements de la imatgeria 
igualadina i diferents entitats 
culturals i festives de la ciutat. 
Des dels impulsors de la inici-
ativa es vol agrair la implica-
ció desinteressada de l’Asso-
ciació Cultural Dessota, dels 

Falcons de Capellades i del 
grup Mal Llamp, a banda de 
Yannick Ramis, que va con-
duir l’acte. 
Després d’un recorregut fes-
tiu pel centre de la ciutat, els 
participants a la cercavila van 
protagonitzar un happening a 
la Plaça de l’Ajuntament, basat 
en l’espot de la televisió danesa 
All that we share (Tot allò que 
compartim). L’agenda d’activi-
tats l’ha coordinat la regido-
ria d’Entorn Comunitari de 
l’Ajuntament d’Igualada.

350.000 nens es contagiaven 
anualment, però el 2018 enca-
ra ho han sofert 18 casos en tot 
el Món en tres països: Afganis-
tan, Pakistan i Nigèria.
Rotary Club Igualada, hi ha 
contribuït amb 1.000€ que 
amb l’acord que té la Institució 
amb la Fundació Bill i Melinda 

Gates –que dobla el que apor-
ta Rotary- representen 3000 € 
que s’inverteixen en la compra 
de 5.000 vacunes.
Aquest dijous 18 d’Octubre el 
van dedicar a aquesta tasca i es 
va visualitzar lluïnt el pin de la 
campanya amb el signe digital 
de “Només manca una mica”.



El 10 de novembre, 
sopar del 75 aniversari 
de Creu Roja Anoia

L’AE Torxa, d’excursió a Collbàs
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Dins dels actes dels 75 anys de 
Creu Roja a l’Anoia, s’ha pro-
gramat un sopar de celebració 
obert al Voluntariat, socis i 
sòcies, empreses, teixit asso-
ciatiu de la comarca, i a totes 
aquelles persones que han es-
tat vinculades a l’entitat al llarg 
de tots aquests anys.  L’acte es 
durà a terme el dissabte 10 de 
novembre, a les 21h. a l’Hotel 
Amèrica d’Igualada. 
Els tiquets ja estan a la ven-
da, a un preu de 30 euros per 
persona, i es poden trobar a 
les oficines de Creu Roja, al c/
Les Comes, 34 d’Igualada fins 
el dia 5 de novembre. L’horari 
de l’oficina és de dilluns a di-
vendres de 9 a 14h. i també els 
dimarts i dijous de 16 a 19h. Si 
no us anés bé passar en aquest 
horari podeu contactar a tra-
vés del telèfon 938030789 per 
trobar alternatives.

AE TORXA / LA VEU 

El dissabte passat, 20 d’octubre, 
l’Agrupament Escolta Torxa va 
realitzar la mítica excursió a la 
serra de Collbas. És la primera 
excursió del curs i hi van totes 
les branques de l’agrupament 
caminant conjuntament. Es 
fa a Collbàs ja que és un lloc 
accessible per als nens de totes 
les edats i branques. L’objectiu 

d’aquesta excursió és que els 
nens es coneguin bé,  per això 
fem  jocs de coneixença i di-
verses activitats durant tot el 
recorregut.
Vam marxar tots junts del cau 
a les 9 del matí, i un cop passat 
el centre de la ciutat, vam di-
rigir-nos als dipòsits de Vila-
nova del camí, on començava 
la primera aventura a la natura 
d’alguns escoltes nous. Segui-

dament vam dinar a l’ermita i 
vam realitzar dinàmiques de 
coneixença i consells, final-
ment vam tornar a Igualada 
per Montbui poble.
Castors i Llúdrigues, Llops i 
Daines, Ràngers i Guies, Pio-
vel·les i el clan de Ròvers jun-
tament amb   les monitores 
vam gaudir d’un magnífic dia 
envoltats dels paratges natu-
rals de la comarca aprofitant 

l’estabilitat del clima que, per 
sort, es va mantenir. 
Des del Cau d’Igualada us ani-
mem a participar activament 
a les activitats que realitza-
rem durant aquest nou curs! 
Aquest any l’Agrupament ha 
rebut moltes inscripcions i 
han hagut d’augmentar les rà-
tios, així doncs, cada cop hi ha 
més infants que volen desco-
brir el cau.

80 professionals de la bioètica debaten 
sobre la comunicació amb els clients
REDACCIÓ / LA VEU 

U na vuitantena de pro-
fessionals de la salut 
han participat a la III 

Jornada de Bioètica de l’Ano-
ia que ha posat de manifest la 
importància de la comunica-
ció en la relació amb els pa-
cients. La Jornada del Comitè 
d’Ètica Assistencial de l’Anoia, 
organitzada per l’ICS a la Ca-
talunya Central, el Consorci 
Sanitari de l’Anoia, el Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada i la 
Fundació Sanitària Sant Josep, 
ha plantejat la necessitat que 
els professionals de la salut es 
comuniquin amb sensibilitat 
en la seva relació amb els pa-
cients. 
Professionals de medicina i 
d’infermeria, de psicologia, de 
treball social i administratius 
sanitaris han debatut sobre la 
importància de l’ètica i d’una 
comunicació millor, a l’audito-
ri del Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia. 
Saber escoltar, saber-se expli-
car, tenir una actitud empà-
tica i positiva, i fer costat als 
pacients en aquells moments 

en què se senten especialment 
vulnerables són algunes de 
les qüestions plantejades, que 
ajuden a teixir una relació de 
confiança que repercuteix en 
el benestar de les persones 
usuàries del sistema sanitari. 
El president del Comitè Orga-
nitzador de la Jornada i metge 
de família, Xavier Cantero, ha
reivindicat la importància de 
la comunicació no verbal: “Es-
tar atent a la mirada dels pa-
cients i transmetre la informa-
ció mirant-los als ulls és molt 
important; cal deixar la pan-

talla de l’ordinador de banda 
i teixir una relació de tu a tu 
amb les persones usuàries del 
sistema de salut”.

Psicologia clínica
La Jornada ha plantejat quines 
són les tècniques de psicolo-
gia clínica per aconseguir que 
les persones ateses al sistema 
de salut se sentin compreses 
i ben ateses. El psicòleg clínic 
Bernat Carreras ha apuntat 
la necessitat que els profes-
sionals escoltin les persones, 
reconeguin la seva fragilitat, 

transmetin una atenció plena, 
sostinguin l’emoció dels paci-
ents i tinguin per damunt de 
tot una actitud càlida.
En la Jornada també han in-
tervingut Marc Illa, màster en 
bioètica i dret, i Montserrat  
Esquerda, pediatra i docto-
ra en Medicina, directora de 
l’Institut Borja de Bioètica.

Presentació de la nova 
edició del calendari del 
Bon Consumidor 

Des del Col·lectiu Eixarcolant 
i l’Associació Agroecològica 
de cal Mercaderet avisen de la 
nova edició del Calendari del 
Bon Consumidor. “Hem creat 
aquest calendari, amb la col-
laboració de l’artista Estela de 
Arenzana, per a fomentar un 
consum més conscient i soste-
nible. Els beneficis obtinguts 
es destinaran al finançament 
de projectes d’aquestes entitats 
relacionats amb la recuperació 
de varietats agrícoles tradi-
cionals i de plantes silvestres 
comestibles per contribuir a 
la transformació del sistema 
agroalimentari vers un model 
més sostenible”.  
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MONTBUI / LA VEU 

Dimecres passat es 
presentava a la sala 
petita de Mont-Àgora 

la 12a edició del “Passatge del 
Terror” de Montbui, activitat 
que es durà a terme la nit del 
proper dimecres 31 d’octubre. 
Es va realitzar la projecció del 
tràiler (spot) promocional de 
l’activitat, en una activitat que 
es va realitzar de forma prèvia 
a la presentació de l’activitat.
En aquesta ocasió el Passatge 
estrenarà ubicació, l’antiga nau 
Calçats Ferrer, ara municipal, 
i on els visitants al Passatge 
trobaran 500 metres quadrats 
de Passatge completament 
nous, amb tres nivells que sor-
prendran als assistents i amb 
la tasca de més d’un centenar 

de col·laboradors que porten 
treballant en l’organització des 
de fa mesos. 
Serà la quarta ubicació dife-
rent (de 12 edicions) que aco-
llirà aquesta activitat, després 
del Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola, la Piscina d’Estiu i el 
pavelló Can Passanals.
Més d’un centenar de perso-
nes van veure en directe la po-
sada en escena de l’espot que 
anuncia el Passatge d’enguany, 
en un acte on ja es va poder 
veure caracteritzats a alguns 
dels protagonistes del Passatge 
d’enguany. 
El 12è Passatge del Terror es-
tarà organitzat per l’Ajunta-
ment de Montbui (regidories 
de Joventut i Cultura) i té la 
col·laboració de Diverevent i 
Gonzalo. Precisament repre-

A punt el “Passatge del terror” més espectacular: nova 
ubicació, 500 metres quadrats i tres nivells

sentants de tota l’organització 
van participar en aquest acte 
inicial, que va donar el punt de 
sortida a un Passatge que pro-
met emocions fortes, escenes 
espectaculars i caracteritzaci-
ons extremadament realistes.
Entre les novetats d’aques-
ta edició, cal destacar que el 
Passatge del Terror obrirà 
portes a tres quarts de 10 de 
la nit. Quinze minuts abans, 
però, tindrà lloc un especta-
cle d’inauguració al Passeig 
Catalunya, a tocar del mateix 
magatzem.
El preu de l’accés al Passatge 
serà d’1’5 euros (a la taquilla). 
En pocs dies es van esgotar les 
entrades anticipades, que es 
venien al preu de 3 euros i que 
permetran un accés ràpid al 
terrorífic recinte.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest diumenge 28 
d’octubre tindrà lloc 
la quarta edició de la 

Cursa i Caminada Solidària 
que organitzarà la Junta Lo-
cal de l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer (AECC) 
de Montbui. L’activitat tindrà 
com a punt de sortida i arri-
bada el poliesportiu Mont-
aQua i començarà a les 11 del 
matí. 
El recorregut de la camina-
da és de cinc quilòmetres i el 
de la cursa serà de set quilò-
metres. Em ambdós casos es 
durà a terme per l’espai verd 
montbuienc. El preu de la 
inscripció en aquesta Cursa i 
Caminada Solidària és de 10 
euros per als adults i de 5 eu-
ros per als infants. 

Els primers 200 inscrits rebran 
una samarreta i una bossa del 
corredor.
Les inscripcions anticipades 
per a aquesta prova es podran 
fer entre els dies 23 i 27 d’oc-
tubre a Sabateria Grup 2 (car-
retera de Valls, 43). També es 
podran formalitzar el mateix 
dia de la prova, al punt de sor-
tida, a partir de les 10 del matí.
A partir de les 10 del matí 
hi haurà activitats per a la 
mainada a la zona esportiva 
municipal i també una xoco-
latada. En cloure la cursa-ca-
minada hi haurà una actuació 
de “zumba” i també es durà a 
terme una rifa solidària.
Organitza l’activitat la Jun-
ta Local de l’AECC Montbui, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Montbui i nombrosos esta-
bliments col·laboradors.

4a Cursa i caminada 
solidària contra el càncer 

MONTBUI / LA VEU 

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

el projecte Bibliolab, ha orga-
nitzat el curs “Escriptura de 
records”, conduit per Francesc 
Hernández, del Laboratori de 
Lletres. 
El curs “Escriptura de records” 
serveix per descobrir que la 
vida de cadascú té un munt 
d’històries que es poden expli-
car, records que es creien obli-
dats. Cada persona guarda al 
seu interior milers d’històries, 
petites i grans. La vida té mo-
ments i experiències que po-
den convertir-se en matèria de 
creació. Però com s’explica el 
significat d’un moment únic? 
Com es plasma al paper mo-
ments íntims i gent estimada? 
Es poden realment escriure 
records mig oblidats o somnis? 
Tot això (i més) es resol en 
aquest curs que te una dura-
da de set hores i mitja i es farà 
els dimecres dies 7, 14 i 21 de 
novembre de 16,30 a 19 h. a la 
Biblioteca Mont-Àgora. Està 
adreçat a adults que vulguin 
aprendre a escriure records, 
memòries, moments íntims 
de la seva vida. Alguns dels 
continguts que es tractaran al 
curs són: els mecanismes de la 
memòria i el record, exercicis 

de recuperació de la memòria, 
simplificar un record complex, 
el diari personal i els somnis, 
moments vitals de la infància i 
l’adolescència, oblits i mentides 
personals... Per participar-hi 
cal fer la inscripció a la mateixa 
biblioteca. És un curs gratuït i 
les places són limitades. Infor-
mació: 938052666.

Celebrada la primera sessió 
del Club Manga Jove
Dijous passat va tenir lloc la 
primera sessió d’aquesta tem-

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

porada del Club Manga Jove. 
Una quinzena de persones van 
comentar, en format tertúlia, el 
manga “Jojo’s: bizarre adventu-
re”. L’activitat va anar a càrrec 
de Dani Rio.
D’altra banda, dissabte passat 
al migdia va tenir lloc a la Bi-
blioteca Mont-Àgora un taller 
de “cotxes safari amb motor 
elèctric”, conduït per “El Ta-
ller” de Capellades. Una acti-
vitat familiar i molt creativa, 
amb tocs de ciència per a tots 
els participants.  
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diu·
menge tindrà lloc al 
cim de La Tossa la 

tradicional “Festa de la Tar·
dor”. Les activitats comença·
ran a partir de les 9 del matí, 
amb una Caminada familiar 
a La Tossa, pel camí de les 
tres barraques. Es sortirà des 
de l’escola Montbou (Nucli 
Antic).
A partir de les 11 del matí, 
ja al cim, hi haurà xocolata·
da per als assistents. A partir 
de dos quarts de 12 del matí, 
tindrà lloc l’activitat “Músi·
ca i bèsties al bosc”, al racó 
botànic. I paral·lelament els 
integrants de l’Schola Can·
torum reaitzaran la tradicio·
nal cantada al monument al 
Mestre Just.
A partir de les 12 del migdia, 

Mossèn Josep Maria Pujol ce·
lebrarà a l’ermita una missa, 
amb la participació de l’Scho·
la Cantorum.
I finalitzaran les activitats a 
partir de la 1 de la tarda, amb 
la inauguració de l’exposició 
“Bèsties Humanes”, a càrrec 

Diumenge, Festa de la tardor a la Tossa

de Ferroluar. 
La “Festa de la Tardor” està 
organitzada per la Fundació 
La Tossa, i compta amb la col·
laboració de l’AMPA de l’Es·
cola Montbou, d’Alumnes de 
l’Escola de Música, Ferroluar 
i de l’Schola Cantorum. 

MONTBUI / LA VEU 

El Centre Islàmic de 
Santa Margarida de 
Montbui realitzarà 

aquest diumenge, 28 d’octu·
bre, una jornada de portes 
obertes perquè el conjunt de 
la ciutadania pugui conèixer 
de primera mà tant el temple 
com la comunitat que hi està 

implicada.
Amb la voluntat d’afavorir un 
acostament mutu i de donar a 
conèixer la cultura islàmica al 
conjunt de Santa Margarida 
de Montbui i la resta de mu·
nicipis de la Conca d’Òdena, 
els responsables de la mes·
quita han organitzat tot d’ac·
tivitats al llarg de tot el matí: 
inflables per a la canalla, ta·

Portes obertes a la mesquita de 
Montbui aquest diumenge

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Policia Local de Vila·
nova del Camí ha estre·
nat aquest dilluns un nou 

vehicle. Es tracta d’un Toyota 
RAV4, un vehicle tot terreny, 
amb un avançat sistema híbrid 
i amb una àmplia gamma de 
tecnologies pioneres que pro·
porcionen alguns beneficis im·
portants com una pantalla amb 
vista panoràmica i un sistema 
de seguretat Safety Sense.
La regidora de Seguretat, Imma 
González, ha explicat que “s’ha 
buscat una alternativa als ve·
hicles de la flota actual i s’ha 
apostat per un cotxe sostenible, 
un híbrid que redueix conside·
rablement el consum de ben·
zina gràcies al sistema híbrid 
que permet circular amb ener·

gia elèctrica si no es supera els 
50 km/hora”. La regidora s’ha 
mostrat satisfeta amb l’elecció 
d’aquest vehicle perquè diu, “és 
un compromís amb el medi 
ambient”.
Imma González assegura que 
des de la Policia Local s’havia 
reclamat incorporar un vehi·
cle 4x4 a la flota que permetrà 

atendre demandes en situació 
d’emergència, per exemple 
durant les nevades.
L’adquisició del vehicle s’ha 
fet en sistema de renting a 
través de la central de com·
pres de l’ACM i això es tra·
dueix, diu González, en un 
estalvi econòmic important 
de per a l’Ajuntament.

llers de henna i de dibuixar 
els noms en cal·ligrafia aràbi·
ga, dolços marroquins…
La mesquita, situada al nú·
mero 4·5 del carrer Doctor 
Fleming, obrirà portes de 10 
del matí a 1 del migdia. A les 
11 es preveu que tingui lloc 
una recepció i visita per a les 
autoritats, així com també 
uns discursos.

La Policia Local de Vilanova estrena 
nou vehicle, un 4x4 híbrid 

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí viu-
rà aquest divendres 
una nova edició de 

VilaEduca, la Festa de l’Edu-
cació, una jornada dedicada 
a la comunitat educativa de 
Vilanova del Camí, a l’alum-
nat de 0 a 18 anys i a les seves 
famílies.
La Festa de l’Educació, expli-
ca la regidora d’Educació Eva 
Vadillo, ha canviat de data – 
ha passat de maig a l’octubre- i 
de format, amb l’objectiu d’es-
devenir un punt de trobada 

entre els centres públics d’edu-
cació del municipi, alumnat i 
famílies. Amb aquesta activi-
tat, diu Vadillo, volem posar 
de relleu  alguns principis i 
valors dels què es treballen als 
centres d’ensenyament com el 
respecte, el compromís, l’emo-
ció o el fet de compartir.  
Les activitats s’encetaran a les 
5 de la tarda amb un seguit de 
tallers a la plaça de Can Pa-
passeit. Els més petits, de 0 a 
3 anys, participaran en un ta-
ller de  Lab 06 de Manresa, on 
experimentaran “Sobre rodes”. 
L’alumnat de 3 a 12 anys, par-

VilaEduca, la festa de l’educació, una jornada de la comunitat 
educativa vilanovina

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

Vilanova del Camí ha 
viscut un intens cap 
de setmana solida-

ri ple d’activitats per a tots 
els públics. La II Festa Soli-
dària s’ha tornat a dedicar a 
l’AFANOC i la Casa dels Xuk-
lis i ha comptat amb la parti-
cipació i la complicitat de les 
entitats locals.
La regidora de Solidaritat 
Imma González ha fet una 
valoració molt satisfactòria  
d’aquesta festa solidària que ha 
tornat a demostrar, ha dit, que 
Vilanova és un municipi soli-
dari i col·laborador. L’objectiu 
de la festa, explica la regidora, 
que era donar visibilitat a la 
Casa dels Xuklis i recaptar el 
màxim de diners possibles per 
a contribuir al projecte, s’ha 
assolit amb escreix.
González ha volgut reconèixer 
i agrair la tasca i la implicació 
de les entitats en l’organització 
d’aquest cap de setmana soli-
dari que assegura tindrà con-
tinuïtat encara que no sigui de 
la mà de la seva regidoria.

 Una decatló solidària, el pla-
netari i les actuacions van 
convocar un públic familiar 
a la plaça del Mercat, durant 
la jornada del dissabte
La plaça del Mercat va acollir 
la primera jornada solidària 
amb l’AFANOC i La Casa dels 
Xuklis, dissabte. Al matí, unes 
vuitanta persones van partici-
par a la mini decatlon organit-
zada per l’Associació Cultural 
Camp del Rei i van provar la 
seva habilitat, tot jugant i pas-
sant una estona ben divertida. 
Deu proves molt ben confecci-
onades, amb material reciclat, 
que proposaven fer punteria, 
jugar a bitlles, golf, futbol…
A la tarda, el planetari de Cel 
Obert, un inflable dins del 
qual es feia una projecció so-
bre l’univers, va atraure tam-
bé força visites. Un públic 
molt familiar, com al matí, 
va passar per la plaça per en-
dinsar-se, per torns, dins una 
mena d’iglú que feia les fun-
cions d’un planetari. A més, 
tothom qui va voler va poder 
admirar per mitjà dels telesco-
pis del Planetari Eris, el sol i, 

hores més tard, també la llu-
na, amb els seus espectaculars 
cràters. 
I és que l’activitat de la tarda 
va començar cap a les 5 i es va 
allargar fins gairebé dos quarts 
de vuit del vespre gràcies a 
unes actuacions plenes de rit-
me. Primer amb zumba, a càr-
rec d’Eva Copoví, després amb 
Sweet India i Sílvia Bautista, i 
finalment amb Evelyn Milán 
de La Casa de Andalucía de 
l’Anoia.
Entremig, també es va servir 
un berenar de xocolata i me-
lindros, per gentilesa de Cal 
Rubio.    
Tant al matí com a la tarda, 
tothom va poder col·laborar 
amb la compra solidària de 
diferents articles de marxan-
datge de l’AFANOC. Gorres, 
bolígrafs, polseres, llibretes, 
xapes... els beneficis dels quals 
es dedicaran al projecte de La 
Casa dels Xuklis. 
La regidora Imma González 
creu que s’arribarà a la xifra 
de l’any passat (6.000 €) i fins 
i tot es podria superar, perquè 
aquesta setmana encara estan 

Vilanova del Camí tanca un cap de setmana solidari amb 
una gala musical plena de sentiment 

ticiparà en un taller de Lego i 
els més grans, de 12 a 16, en 
un altre de robòtica. “Han es-
tat propostes que s’han decidit 
i dissenyat entre les escoles i 
la regidoria d’Educació tenint 
en compte les demandes dels 
centres i les preferències de 
l’alumnat” explica la regidora 
Eva Vadillo.  
Després de l’experimentació i 
la creativitat, el programa de 
la Festa de l’Educació contem-
pla una part més lúdica amb  
Kike Cuadors que dirigirà una 
sessió de percussió corporal 
que acabarà amb una coreo-

grafia grupal. 
I del ball a la reflexió, perquè 
a partir de les 7 de la tarda, 
Can Papasseit acollirà una 
ponència a càrrec d’Eva Bach: 
pedagoga, mestra, escriptora, 
conferenciant, formadora de 
formadors, orientadora i te-
rapeuta familiar,... que parla-
rà de com es pot educar amb 
sentit i responsabilitat.
La jornada es clourà amb un 
reconeixement a la comunitat 
educativa. Eva Vadillo explica 
que enguany la festa manté el 
reconeixement a la tasca de-
senvolupada en els diferents 

centres a les persones que es 
jubilen però també s’introdu-
eixen una sèrie de reconeixe-
ments a projectes de centre. 
En aquest sentit, diu Vadillo, 
es premiarà el projecte docent 
de les llars, el Conte Col·lectiu 
de 3r, que comparteixen les 
escoles de primària, i el Pro-
jecte Morera de l’INS Pla de 
les Moreres. 
La regidora d’Educació ha 
aprofitat els micròfons de Rà-
dio Nova per convidar tothom 
a participar d’aquesta festa 
que recorda, està oberta a la 
població en general.

venent alguns articles, con-
cretamnet gorres i bolígrafs, a 
l’àrea de Cultura, de 8 a 15 h 
de la tarda.

Diumenge va ser dia de ge-
gants, cinema familiar i una 
gala musical, a Can Papas-
seit, on també es van lliurar 
els premis als ‘Guanyadors 
solidaris’ 
Diumenge, els actes es van 
reprendre amb un taller per 
aproximar el món dels gegants 
a la ciutadania que va anar a 
càrrec dels Gegants i Grallers 
de Vilanova del Camí. Els 
gegants, Odin i Fultiva, i el 
gegantó Paquillo van ser els 
protagonistes d’aquest taller 
durant el que es va mostrar als 
assistents com es fan ballar els 
gegants.
Aquest taller va donar pas a 
la projecció de Tadeo Jones 2, 
que va aplegar un bon nombre 
famílies a Can Papasseit.
A la tarda, la Gala Solidària 
va omplir Can Papasseit de 
música i de sentiment. Una a 
una van anar desfilant fins a 
una desena d’entitats i cantau-

tors: Los Signos, Ball de Saló 
Ainhoa, Rocieros del Camino, 
Los Girasoles, Artístic, Teatro 
60 de la UCE Anoia, Sweet In-
dia, Els Trobadors de l’Anoia, 
Adrián Sánchez, Aday i Carlos 
Gómez que va ser l’encarregat 
de tancar l’espectacle.
Sens dubte, un dels descobri-
ments d’aquesta gala va ser el 
petit ADay que  només amb 
10 anys va sorprendre el pú-
blic amb la seva professionali-
tat a l’escenari tocant la guitar-
ra elèctrica i l’electroacústica.
Durant la gala també es va fer 
el lliurament dels premis del 
concurs de dibuixos “Guanya-
dors solidaris”. Premis que van 
lliurar els representants de les 
entitats, a excepció del primer 
premi que va anar a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte i 
la regidora Imma González.
Manolo Cano, president de 
l’Associació Camp del Rei va 
lliurar el premi Vila Solidària 
a l’Escola Pompeu Fabra, per 
la seva implicació en el pro-
jecte i és que tots els nens que 
van participar al concurs, eren 
alumnes del Pompeu.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
ha recollit 1.250 euros 
per a la lluita contra 

el càncer. La delegació po·
blatana de l’associació espa·
nyola d’aquesta malaltia va 
organitzar, el diumenge 21 
d’octubre, una caminada i un 
esmorzar popular. L’activitat, 
que va comptar amb la col·
laboració de l’Ajuntament, 
era el vuitè any que es duia 
a terme.
La recaptació es va fer du·

rant aquesta jornada i amb 
els números del sorteig d’una 
panera, que dies abans van 
vendre voluntàries casa per 
casa. Cap a 2/4 de 9 del matí 
una trentena de persones 
es van aplegar a la plaça de 
l’Ajuntament per participar 
en la caminada, que va diri·
gir el poblatà Virgili Soteras. 
La ruta, que va durar unes 
dues hores i mitja, aproxima·
dament, es va fer fins a l’en·
creuament de la Roca Llarga 
i tornada al punt de sortida.
Mentre es feia la caminada, a 

La Pobla de Claramunt recull 1.250 
euros per a la lluita contra el càncer

la plaça de l’Ajuntament, una 
trentena de poblatans i po·
blatanes van poder compatir 
un esmorzar, que va consistir 
en un entrepà i una beguda, i 
que tenia un preu de 5 euros 
per col·laborar amb la inici·
ativa solidària. Cap a 2/4 de 
12 del matí es va fer el sorteig 
d’una panera, que li va tocar 
a l’Antònia Gallardo. L’activi·
tat es va poder tirar endavant 
gràcies a la feina d’una dese·
na de voluntàries, que van 
fer l’esmorzar i van vendre 
els números del sorteig. 

LA POBLA DE C, / LA VEU 

Un centenar de per·
sones, entre adults i 
infants, van assistir, el 

dissabte 20 d’octubre a la tar·
da, a la representació de l’obra 
El Petit Príncep que es va fer 
a l’escenari de l’Ateneu Gu·
mersind Bisbal, de la Pobla de 
Claramunt. L’escenificació va 
anar a càrrec del Grup Teatral 
de Capellades, sota la direcció 
de Pep Vallès.
L’agrupació capelladina va 
fer una gran posada en esce·

na d’aquesta coneguda obra 
d’Antoine de Saint·Exupéry. 
També cal destacar l’excel·lent 
treball de tots els actors i ac·
trius que van sortir a escena. 
La representació formava part 
de la programació de les Fes·
tes Culturals, organitzades 
per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.
El Petit Príncep és un conte 
poètic i filosòfic sota l’aparen·
ça d’un relat per a infants. Un 
aviador i un noiet vingut d’un 
altre planeta es troben al de·
sert. El noi, el Petit Príncep, 

Un centenar de persones van assistir a la representació d’El Petit 
Príncep del Grup Teatral de Capellades

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més de 230 persones partici·
pen a l’oferta de cursos i ta·
llers per a la temporada 2018·
2019, organitzada des de la 
regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt. Dues de les 
activitats que, com en ante·
riors edicions, tenen més èxit 
de participació són pilates, 
amb 54 inscrits i inscrites, i 
gimnàstica per a la gent gran, 
amb 42.
Una altra de les ofertes que ha 
tingut molt bona resposta és 
per aprendre a fer funcionar 
el mòbil, amb 20 persones. 
Als cursos d’informàtica la 
participació també és desta·
cada: al de Windows 10 hi ha 
9 alumnes i al d’informàtica a 
l’abast de tothom (nivell bà·
sic), 11.
Pel que fa als tallers per tirar i 
remenar s’inclouen classes de 
manualitats, en les quals hi ha 
14 persones inscrites; estímul 
personal per a l’iniciació a la 
pintura, amb 11 alumnes, i 
patchwork, amb 13. Quant a 
les classes per cuidar el cos i 
la ment, a ioga hi ha 9 par·

ticipants i a classes dirigides 
(tonificació, ritmes llatins, 
steps, glutis, cardiobox, hit 
tono i full body), 20. També 
s’ofereixen classes de Lindy 
hop, amb 7 alumnes, i un ta·
ller de ganxet i mitja, amb 5 
alumnes.
La regidoria de Benestar So·
cial també ofereix activitats 
adreçades, sobretot, a les 
persones de la tercera edat. 
En aquest apartat s’inclou la 
gimnàstica per a la gent gran, 
el taller de la memòria, amb 
11 persones, i fisioteràpia, 
amb 6 persones. 

Bona participació als 
cursos i tallers

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, en·
tre d’altres. 

ens explica les seves experièn·
cies 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 Capella·
des va estrenar aquesta obra 
el novembre de l’any passat 
amb motiu de la celebració 
del quarantè aniversari. L’en·

titat 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, en·
tre actors, actrius i tècnics, 

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 59
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CAPELLADES / LA VEU 

Els Falcons de Capella-
des van gaudir d’un cap 
de setmana ple d’acti-

vitats: el dissabte 20 d’octubre 
van participar en la Cercavila 
per la igualtat i contra l’estigma 
que envolta la Salut Mental, a 
Igualada, i diumenge 21 d’oc-
tubre al Tast de Cultura Po-
pular a la residencia d’avis de 
Capellades.  
El passat 20 d’octubre els Fal-
cons de Capellades es van des-
plaçar a Igualada per partici-
par en la Cercavila Solidària 
per la Igualtat “Els Gegants i 
les Entitats també tenen Sa-
lut Mental” amb l’objectiu de 
visibilitzar la salut mental i 
fer front al tabú que l’envolta. 
Els Falconers van compar-
tir els carrers i les places amb 
Dessota i Mal Llamp, amb els 
quals van ballar al ritme de les 
gralles i els tabals pels carrers 
d’Igualada. La cercavila es va 
iniciar a l’ESPAiSALUT i va 
acabar a la plaça de l’Ajunta-
ment amb el happening “Tot el 
que compartim”. Durant tota 
la cercavila els falconers van 
anar realitzant Pilars de 2 i de 3 
caminats i Carros. Al llarg del 
recorregut van poder executar 
cinc figures: Pira de 10, Avet, 
dos Vols de 3 coronats amb 
vols de 2, Tripira i Escala de 7.

El diumenge 21 d’octubre els 
Capelladins van visitar la resi-
dencia del seu poble dins dels 
actes del III Tastet de Cultura 
Popular, en el qual també hi 
van participar altres entitats 
del poble: Gegants, Gegan-
tets, Esbart, Banda de música 
i els Capgrossos. Degut al poc 
temps que tenia cada entitat 
per realitzar la seva actuació, 
els Falconers, tan sols van po-
der realitzar les següents figu-
res: entrada a plaça amb Pilars 
de 2, dos Vols de 3 i Vols de 2 
i Planxes amb Pilar de 3 amb 
tombarella.         
Els Falcons de Capellades han 
demostrat un cop més que 
estan disposats a col·laborar 
en la lluita contra les injustí-
cies socials i els tabús que es 
generen al voltant de la salut 
mental. Però també, un cop 
més, han pres consciència de 
la importància que té visitar la 
gent de la tercera edat del seu 
poble. Pels falconers totes les 
persones són igual i intenten, 
a través de la cultura popular 
catalana, arribar a tothom. 
També cal destacar que els 
Capelladins en ambdues actu-
acions van demostrar el nivell 
tècnic que estant assolint. De 
ben segur que en la propera 
temporada gaudirem molt a 
plaça amb les actuacions dels 
Falcons de Capellades.      

Cap de setmana de 
doblet dels Falcons de 
Capellades

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria de Serveis 
Personals, Salut i Con-
sum de l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí ha organit-
zat per aquest diumenge 28 
d’octubre, un curs d’educació 
canina. El curs anirà a càrrec 
de l’empresa Helpcan, amb 
més de 15 anys d’experiència 
en el sector, i es farà d’10 a 13 
h. al Parc Fluvial, davant del 
servei de barbacoes.
El curs d’educació canina tin-
drà dues parts: una primera 
part més teòrica, amb expli-
cacions i consells sobre l’edu-
cació de les mascotes i una 
segona part més pràctica on 
s’oferiran recursos i consells 
per facilitar aquesta tasca així 
com per canviar conductes in-
adequades de les mascotes.
El curs ofereix fins a 30 places 
i és gratuït. L’única condició 
que la regidoria ha posat per 
a participar-hi és que la mas-
cota estigui censada a l’Ajunta-
ment, un tràmit senzill i gra-
tuït que es pot fer a les oficines 
de Serveis Personals. “El cens 
és molt important, explica la 

regidora Sílvia Cáceres, per-
què permet identificar i retor-
nar l’animal en cas de pèrdua 
i la informació es comparteix 
amb altres administracions. 
També es complementa amb 
la informació del xip”.
La regidora ha explicat a Rà-
dio Nova que arrel del curs 
han vist augmentar les ins-
cripcions al cens municipal, 
un fet que valora “molt posi-
tivament”.
Sílvia Cáceres ha animat les 
persones que tenen mascota 
a participar en aquest curs en 
el que encara queden places 

Vilanova organitza un curs d’educació 
canina per oferir recursos i consells 

disponibles. La regidora ha 
recordat que tindran prioritat 
es persones que s’inscriguin, 
com a molt tard fins a diven-
dres a les oficines de Serveis 
Personals. En cas que no s’es-
gotin les places, deixaran par-
ticipar les persones que es pre-
sentin directament diumenge.
Fa uns cinc anys, explica Cá-
ceres, que a Vilanova del Camí 
no es feia cap curs d’educació 
canina i era una demanda que 
algunes famílies havien fet a la 
regidoria. En funció de la res-
posta del públic, la regidora 
valora fer altres edicions.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest diumenge 28 
d’octubre s’enceta la 
programació de Xar-

xa i aquesta passada setma-
na, nens i nenes de diferents 
edats, han passat per Ràdio 
Nova per enregistrar la si-
nopsi dels espectacles que 
ens oferirà l’entitat aquesta 
temporada.
David i Clàudia Serrano So-
teras; Víctor i Clara Onti-
veros Urbano; Cèlia Riccio 
Abril; Nayala i Joel Rodrí-
guez i Biel Anguiano Canas 
han posat veu a les presenta-
cions que els espectadors po-
dran escoltar abans de cada 
representació. La quitxalla 
recorda també que cal apa-
gar els mòbils quan s’entra a 
la sala i desitja al públic que 
gaudeixi de l’espectacle.
Aquest diumenge, com dè-
iem, s’enceta la temporada 
amb “Adéu Peter Pan” de la 

companyia Festuc Teatre. Es 
tracta d’un espectacle de ti-
telles que explica la història 
de la Maria, una nena amb 
molta imaginació, a qui li 
encanten els contes, les his-
tòries i les aventures que li 
explica el seu avi, amb el qual 
passa totes les tardes jugant a 
ser Peter Pan. En David i la 
Clàudia Serrano ens expli-
caven l’argument de l’obra: 
“Però de sobte, una nit, els 
nens perduts s’enduran la 
Maria de la seva habitació 
cap al País de Mai Més. Ales-
hores, les aventures les viurà 
en primera persona. Els pira-
tes, la campaneta, els indis i 
tot l’imaginari que va escriu-
re en James Matthew Barrie 
passaran a formar part de la 
seva realitat”.
En aquest primer espectacle 
es distribuirà la targeta fi-
delitat amb la qual es podrà 
aconseguir una entrada gra-
tuïta per al darrer espectacle!

L’avi Tonet, Llepafils i De què 
fan olor els pets? Altres pro-
postes per aquesta tempora-
da
“Adéu Peter Pan” serà el 
primer espectacle de Xarxa 
aquesta temporada de 2018. 
La proposta per al mes de 
novembre, concretament 
per al dia 25, és “L’avi Tonet” 
de Jordi del Río i la següent 
proposta arribarà després de 
Nadal i Reis, el 24 de febrer 
amb “Llepafils”, un especta-
cle de Teatre al detall.
La màgia del Mag Stigman 
omplirà Can Papasseit el 24 
de març i descobrirem De 
què fan olor els pets? En el 
darrer espectacle de Xarxa 
programat per al 28 d’abril.
Com és habitual, l’entrada 
als espectacles tenen un preu 
únic, per a infants i adults, 
de 5 € i al final de cada repre-
sentació es farà el sorteig de 
diferents obsequis gentilesa 
d’Artístic i de Planeta Màgic.

‘Adéu Peter Pan’ de la companyia 
Festuc Teatre obrirà la temporada 
d’espectacles de Xarxa 



COMARCA  |  27Divendres, 26 d’octubre de 2018

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb la ce-
lebració de la festivi-
tat de Tots Sants, el 

pròxim dia 1 de novembre, 
l’Ajuntament de Piera ha 
decidit ampliar l’horari del 
cementiri municipal per fa-
cilitar als ciutadans l’accés 
a l’equipament i que puguin 
visitar les restes dels seus di-
funts sense aglomeracions. 
Concretament, del 22 d’oc-
tubre al 2 de novembre,  les 

instal·lacions romandran 
obertes en els dies i hores se-
güents:
•  Del 22 al 25 d’octubre i del 
29 al 31 d’octubre: de 9 a 17 h
• Del 26 al 28 d’octubre: de 9 
a 14 h
• 1 de novembre (Tots Sants): 
de 9 a 17 h
• 2 de novembre: de 9 a 14 h
Recordem que l’horari habi-
tual d’obertura del cementiri 
municipal és els dijous de 8 
a 13 h i de 15.30 a 17 h i els 
diumenges de 8 a 14 h.

Nous horaris del 
cementiri municipal per 
Tots Sants

PIERA / LA VEU 

Amb l’objectiu d’oferir 
noves oportunitats 
laborals al jovent i 

de millorar la seva ocupa-
bilitat, l’Ajuntament de Pie-
ra ha obert recentment una 
nova convocatòria de feina 
per contractar en pràctiques 
dos joves menors de 30 anys 
inscrits al Programa de Ga-
rantia Juvenil i el SOC.
El consistori ofereix un con-
tracte de sis mesos, que es 
preveu que comenci el di-
marts 30 d’octubre i s’allar-
gui fins a abril de 2019. Les 
persones interessades han 
de complir un seguit de re-
quisits: estar inscrit al Pro-
grama de Garantia Juvenil, 
estar inscrit com a persona 
demandant d’ocupació no 
ocupada (DONO) al Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya, acreditar la posses-
sió d’un títol de formació 
professional de grau mitjà o 
superior o d’un certificat de 

professionalitat del sector 
administratiu i complir els 
requisits que exigeix la mo-
dalitat de contracte de tre-
ball en practiques.
El jovent interessat, que 

S’obre una nova convocatòria de feina 
per contractar dos joves en pràctiques

compleixi els requisits, té 
fins al dimecres 24 d’octubre 
per presentar la seva candi-
datura mitjançant una ofici-
na del SOC i participar així 
en el procés de selecció.

ET TROBES A L’ATUR?

VOLS TREBALLAR de 

SOMMELIER
Vine a formar-te. 

Pràctiques a empresa
Cursos 100% subvencionats
pel Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies

Centre adjudicatari del SOC  en l’ Acord Marc  de  serveis de formació 
professional per a l’ocupació   de la indústria de l’hostaleria i del turisme. 

Preinscripció
OBERTA al web

www.escolaenoturisme.cat

PLACES LIMITADES

INICI  GENER  2019

REQUISITS MÍNIMS D’ACCÉS: 
-INSCRIT AL SERVEI 

D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
-BATXILLERAT / CFGS 

o equivalent

MÉS INFORMACIÓ: 

Tel. 93.169.41.02. 
edec@escolaenoturisme.cat

RECONEGUT  PER 
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PIERA / LA VEU 

El Santuari del Sant Crist 
va acollir el passat dis-
sabte 20 d’octubre el 

segon concert del I Festival 
Internacional de Música de 
Piera. L’esdeveniment va tenir 
una bona acollida i el públic 
assistent va gaudir de l’actu-
ació d’Antoni Besses que va 
interpretar al piano obres de 
compositors tan coneguts com 
Debussy i Gershwin.
El proper dissabte 27 d’octu-
bre se celebrarà el tercer con-
cert, que tancarà el festival. En 
aquesta ocasió el Grup Expres-
sionista  format per Francis-
ca Mendoza, Lito Iglesias i el 
mateix Antoni Besses, inter-

pretaran temes de Beethoven, 
Mompou i Brahms.
Recordem que el preu de les 

La música d’Antoni Besses omple el 
Santuari del Sant Crist

entrades és de 15 euros. Aques-
tes es poden adquirir al web:
 www.festivalmusicapiera.cat. 

PIERA / LA VEU 

Aquest dissabte, a partir de 
les 20 hores, Piera acull la 3a 
edició del Passatge del Ter-
ror, organitzat per la Colla 
dels Diables de Piera. Si vo-
leu venir a passar una nit ter-
rorífica no dubteu a visitar el 
passatge del terror, amb punt 
d’inici a la plaça de Joan 
Orpí i accés pel carrer Cani-
gó i recorregut fins a l’antic 

III edició del Passatge del Terror

Escorxador. El preu de l’en-
trada és de 3 euros i estaran 

a la venda fins a les 23 hores, 
just abans del darrer passi.

PIERA / LA VEU 

El Consell Comarcal ha po-
sat en marxa una campanya 
per dinamitzar el comerç de 
proximitat. L’Ajuntament de 
Piera ha estat un dels primers 
a adherir-se a la iniciativa en 
la qual també participen els 
municipis de Vallbona d’Ano-
ia, La Torre de Claramunt, 
El Bruc, Sant Martí de Tous, 
Cabrera d’Anoia, La Llacuna, 
Capellades, Masquefa, Òdena 
i Vilanova del Camí. 
 “Jo compro al poble, jo com-
pro a l’Anoia... I tu, per què?”, 
vol influir en la decisió de 
compra de la ciutadania a 
través del testimoni de veïns 

En marxa una campanya 
per potenciar el comerç 
de proximitat

i veïnes de la comarca que 
posen en valor l’existència del 
comerç local. De fet, durant 
els pròxims quatre mesos, els 
pierencs i pierenques anirem 
descobrint el perquè com-
pren al seu poble els 12 prota-
gonistes de la campanya.   
Més enllà de la imatge pro-
mocional, es preveu desenvo-
lupar un seguit d’accions i ac-
tivitats que tindran presència 
al carrer i a les xarxes socials 
amb la intenció que el missat-
ge arribi al màxim de públic 
possible. La campanya està 
impulsada des de l’Àrea de 
Promoció Comarcal i compta 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

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

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

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

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

 
 
 

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

 

ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA



COMARCA  |  29Divendres, 26 d’octubre de 2018

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El regidor de comuni-
cació, participació, 
emergències i gover-

nació de Vallbona d’Anoia 
Pere Masagué va donar a 
l’Ajuntament el 5 de setembre 
una caixa amb documentals 
relacionats amb el municipi 
que havien estat guardats des 
de feia molts anys a Cal Tara-
fa. Aquests documents, que 
eren propietat dels avantpas-
sats de Masagué, són els més 
antics conservats al munici-
pi. Masagué anima els ciu-
tadans a contribuir a l’arxiu 
municipal amb fotografies o 
documents relacionats amb 
el municipi per ajudar a 
mantenir i conservar la me-
mòria col·lectiva.
Segons ha avaluat l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, la 
documentació està en gene-
ral bon estat. Entre els docu-
ments hi ha referències d’un 
Pere Masaguer, els anys 1842 
i 1843, que actua com a regi-
dor, pagador o comptador de 
l’ajuntament. I possiblement 
aquest fet sigui el que hagi 
propiciat la història d’aquesta 
documentació. En segon lloc, 
la cronologia. El gruix de la 
documentació comprèn el 
període de 1820 a 1846, amb 
un document de 1801.
La temàtica es basa pràctica-
ment en dos àmbits de l’ad-
ministració municipal. El pri-
mer, la hisenda, amb rebuts, 

cartes de pagament i llibres 
on s’anotaven els comptes. 
Cal destacar dues llibretes on 
es relacionen les despeses que 
ocasiona la guerra els anys 
1840 i 1841; tres llibretes amb 
les anotacions de la fiscalitat 
dels anys 1835 i 1836; i una 
llibreta amb la contribució al 
clero de 1842.
El segon àmbit és l’adminis-
tració, amb alguna petita 
mostra de correspondència 
rebuda i un gruix més im-
portant de publicacions im-
preses, com ara butlletins 
oficials, bans, edictes i cir-
culars, que sorprenen per la 
seva cronologia i el seu bon 
estat de conservació. Algu-
nes d’aquests documents fan 
referència al Partido de Vi-
llafranca, altres són de caràc-
ter més general, però amb un 
evident interès històric.
Com a curiositat podem 
destacar que es conserva el 

Pere Masagué dona a l’Ajuntament la 
documentació més antiga conservada 
sobre Vallbona

primer número del Boletin 
Oficial de la Província de Ca-
taluña del 3 de novembre de 
1833. També és important 
una carta de 1825 de l’ajun-
tament de Vallbona d’Ano-
ia que contesta un ofici en 
què se li pregunta sobre el 
tancament de fàbriques i 
dona informació de molins 
fariners del terme.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres s’ha 
realitzat a Cal Ponet 
una marató de dona-

ció de sang, organitzada des 
del Banc de Sang i Teixits i 
l’Ajuntament de Capellades.
Com és habitual a Capella-
des, la convocatòria ha tingut 
una bona acollida i al llarg del 
dia es va poder recollir prop 
de 100 donacions.
El matí va ser més tranquil, 

amb un degoteig constant de 
persones, i la tarda més ani-
mada, amb petites cues on els 
donants havien d’esperar una 
mica.
El Banc de Sang i Teixits visi-
ta periòdicament Capellades, 
on ja hi ha un nombre fix de 
persones que hi col·laboren. 
Esporàdicament, però, des 
del Banc de Sang i Teixits es 
fan acaptes especials, amb 
l’objectiu d’incrementar una 
mica els participants.

Bon acollida a la Marató 
de donacions de Sang a 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El CAP Capellades comença 
aquesta setmana una nova cam-
panya de vacunació de la grip.
Per això, tal com s’explica en un 
nou “Consell de Salut” -reco-
manació mensual que es publi-
ca en aquest web cada mes-  la 
vacuna és la mesura més eficaç 
per evitar el contagi de la grip.
 La grip és una malaltia res-
piratòria vírica que fàcilment 
transmissible d’una persona 
a una altra. És indicat que, en 
prevenció, es vacunin  les per-
sones majors de 59 anys, les 

embarassades o les persones de 
qualsevol edat amb patologies 
cròniques: malalties respiratò-
ries, cardiovasculars, diabetis... 
Cal recordar que la vacuna no 
pot causar la grip, serveix per 
fabricar uns anticossos que en-
trenen el nostre organisme per 
lluitar més ràpid contra els vi-
rus, redueix el risc d’infecció, 
fa que si s’acaba agafant la grip 
sigui més fluixa, cal posar-la 
abans que arribi el fred.
Aquests consells, i les dife-
rències entre grip i refredat, 
es poden descarregar a la pà-
gina capellades.cat

Comença la campanya 
de vacunació del grip
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Una sardana del capelladí Xavi 
Cassanyes, guanya a Banyoles
CAPELLADES / LA VEU 

El passat 21 d’octubre va 
tenir lloc a Banyoles 
l’esdeveniment Com-

petència de Cobles Grans - 
CoCo Gran en què van com-
petir les cobles la Principal de 
la Bisbal, la Ciutat de Girona, 
Montgrins i Selvatana. 
Dins la rivalitat del concurs de 
cobles cal destacar especial-
ment l’actuació de la Principal 
de la Bisbal, guanyadora de la 
totalitat de premis en joc.
La segona ronda de l’esdeve-
niment, dedicada a les sarda-
nes d’estrena, la Principal va 
guanyar amb l’obra del músic 
capelladí Xavi Cassanyes, La 

Nàiade de l’estany de Banyoles, 
La sardana va obtenir 230 vots 

doblant en puntuació a la seva 
seguidora.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades rebrà una sub-
venció per arreglar 

la coberta de Casa Bas, del 
Programa Complementari de 
Reforma i Millora d’Equipa-
ments Locals de la Diputació 
de Barcelona.
La dotació econòmica és de 
87.238 euros, que han de ser-
vir per a la substitució de la 
coberta.
Actualment, a l’edifici de 
Casa Bas s’ha intentat arran-
jar la coberta, però la part 
estructural de bigues de fus-
ta està massa afectada per les 
filtracions i cal fer una subs-
titució completa d’estructura 
i coberta a la planta golfes 
perquè l’edifici no seguei-
xi malmetent-se greument. 
Alguna de les parts de la co-
berta s’han hagut d’apuntalar. 
L’objectiu d’aquesta interven-

ció és retirar la coberta exis-
tent, fer un sostre de biga de 
formigó vista amb aparença 
de fusta i entrebigat d’enca-
dellat ceràmic i sostre lligat a 
l’edifici amb un enfaixat peri-
metral. És previst mantenir 
l’acabat amb nova teula àrab 
però proporcionant aïllament 
tèrmic mitjançant plaques de 
poliestirè extrusionat. 
En aquest sentit, el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, ha 
destacat que aquesta actuació 
permetrà garantir millor la 
conservació d’aquest històric 
edifici. «Han estat diverses 
les gestions -visita del diputat 
d’Urbanisme, Josep-Ramon 
Mut, i serveis tècnics de la 
Diputació inclosa-, però fi-
nalment ha valgut la pena. El 
cost i l’abast de la intervenció 
és molt superior a la previsió 
inicial i la col·laboració eco-
nòmica de la Diputació era 
imprescindible».

Subvenció per arreglar la 
coberta de Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
fet la tercera edició 
del Tastet de Cultura 

als jardins de la Residència de 
Capellades.
Aquesta és una proposta que té 
com a objectiu atansar als avis 
i àvies que habitualment estan 
interns a la Residència, una 
mostra de cultura amb les dife-
rents entitats de la vila.
Amb el jardí ple de residents i 
familiars, la directora de la Re-
sidència va donar la benvingu-
da a totes les entitats i al públic. 
Eva Chaparro va destacar que 
la manera de treballar de la re-
sidència a Capellades prioritza 
l’atenció a les persones. Segui-
dament va intervenir el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 
qui va explicar que “aquest 
darrer any s’ha treballat en tres 
eixos: un primer d’atenció a les 
persones –amb inversions per 
millorar la qualitat de vida, per 
exemple fent llits més ergonò-
mics. Un segon eix per facilitar 

la tasca als treballadors, amb 
inversions der crear una zona 
de menjador i vestuari. El ter-
cer eix es centra en l’estalvi, 
tant de despesa com d’energia”.
Les actuacions, presentades 
amb molt bon humor per Toni 
Poch, van començar amb els 
Capgrossos de Capellades que 
van portar l’habitual Ball Pla. 
Seguidament van anar passant 
per l’escenari l’Esbart Dansot, 
els Gegantets de Capellades, 
els Falcons i per acabar, els Ge-
gants de Capellades, promo-
tors del Tastet.
Un dels moments més emotius 
de la jornada va ser quan en 
representació de l’Ajuntament i 
dels Gegants de Capellades es 
va fer entrega de quatre rams 
de flors a les iaies que tenen 
més de 100 anys.
El tastet va acabar amb una 
fotografia de totes les entitats 
participants, que acabaven de 
rebre un record de la trobada, 
fet pels mateixos residents.

La Residència participa en 

Tercer Tastet de Cultura a la 
Residència de Capellades

una experiència a Estocolm
La directora de la Residència, 
Eva Chaparro, i Margarida Lli-
nares han participat en un viat-
ge de treball organitzat des de 
la FEATE, entitat que pertany 
al Tercer Sector i que agrupa 
residències de gent gran, totes 
elles fundacions.
L’objectiu d’aquest viatge a Es-
tocolm era conèixer de pri-
mera mà com funcionen les 
residències en aquest país. La 
residència de Capellades tre-
balla basant el seu servei en 
l’atenció centrada a la persona 
–donant més protagonisme 
a l’usuari i adaptant-se sem-
pre que sigui possible als seus 
costums i maneres de fer- i per 
això tenia molt d’interès en 
veure de primera mà el funci-
onament intern d’aquest país 
nòrdic pioner en aquest model 
de treball.
Des de la Fundació es valora 
l’experiència de manera molt 
positiva, esperant poder-ho 
aplicar a Capellades en la me-
sura del possible. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres es va 
celebrar una sessió ex-
traordinària del Ple de 

l’Ajuntament amb dos punts a 
l’ordre del dia.
En primer lloc es va aprovar 
per unanimitat un conveni, 
amb una dotació econòmica 
de 1.000 euros, entre l’Ajunta-
ment de Capellades i la Parrò-
quia de Santa Maria. L’objectiu 
és cobrir les despeses que es 
generen en aquest espai quan 
s’hi organitza activitats dife-
rents, especialment els con-
certs del Festival d’Orgue.
En segon lloc es va aprovar 

les ordenances fiscals per al 
proper exercici. Tal com va 
explicar el regidor d’Hisen-
da, Jaume Solé, “l’import de 
les taxes no tindrà cap incre-
ment aquest any, seguint amb 
la tònica dels darrers tres anys 
de no pujar impostos i taxes, 
en compliment de l’acord es-
tablert entre els membres de 
l’equip de govern. En línia ge-
neral se seguirà amb les ma-
teixes taxes, excepte alguna 
bonificació puntual.”.
Els regidors dels dos grups de 
l’oposició van coincidir a va-
lorar en positiu les ordenan-
ces, però varen abstenir-se a 
l’hora de votar.

Congelats un any més 
els impostos i taxes 
municipals



PRESENTACIÓ CBI  |  31Divendres, 26 d’octubre de 2018

El Club Bàsquet Igualada presenta els seus 
28 equips per a la temporada 2018/2019

VALQUIRIES

BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Igualada va 
presentar el passat divendres 
a la tarda tots els seus equips. 
I ho va fer de manera especta-
cular. 28 equips i més de 300 
jugadors que van anar sortint 
un a un davant de pares, ma-
res, avís, àvies, amics i cone-
guts.
Començant pels més petits i 
acabant pels sèniors mascu-
lins i femenins, els jugadors 
van omplir tota la pista de Les 
Comes formant una imatge 
espectacular.
Mentre anaven sortint, s’ano-

menava a tots ells, al mateix 
temps que apareixien les se-
ves imatges en una pantalla 
que penjava del sostre del po-
liesportiu i els jugadors dels 
primers equips els feien el 
passadís.
En els parlaments, els capi-
tans Jordi Torres i Carlota 
Carné van animar a tothom 
a anar a veure més bàsquet 
a Les Comes i es van felicitar 
pel bon moment esportiu del 
club.
Per la seva banda, el presi-
dent, Jordi Balcells, va agrair 
la feina de tothom que forma 
part del club.

Fotos: Joan Guasch / Jordi Roig 



Serveis de 
Rènting

Transport
Discrecional

Transport 
Regular

Monbus, compromesos amb l´esport, nou 
patrocinador del primer equip masculí del 

Club Bàsquet Igualada

Som-hi, campions!
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MASQUEFA / LA VEU 

Les sessions tindran lloc 
els dies 14 de novembre 
i 12 de desembre i per 

participar-hi cal inscriure’s 
prèviament enviant un correu 
electrònic a l’adreça masque-
fa@miradalocal.cat.
Quan es compleix poc més 
d’un any de l’inici del cicle 
‘Parlem de Masquefa’ l’Ajunta-
ment de Masquefa aposta per 
consolidar i potenciar aquest 
projecte participatiu amb nou 
contingut fruit de la bona re-
buda que la proposta ha tingut 
entre els masquefins al llarg 
dels darrers mesos.
Així, amb el doble objectiu 
d’atendre els suggeriments i 
demandes fets pels masque-

fins durant l’arrencada del 
cicle i de fer arribar la con-
vocatòria a tots els col·lectius, 
el consistori obrirà a tota la 
població la possibilitat de 

Dues noves trobades del cicle ‘Parlem de Masquefa’ amb l’alcalde

prendre part de les properes 
trobades, que tindran lloc els 
dies 14 de novembre i 12 de 
desembre al CTC.
En aquest sentit, a les sessions 

ORPÍ / LA VEU 

El proper 3 de novembre 
a les 19.30h Latiovisual 
Cultura durà a terme la 

gravació, en directe, d’un con-
cert en acústic del grup d’ha-
vaneres i de cançó de taverna 
“La Guingueta”, a l’Església 
gòtica de Sta. Càndia d’Orpí 
(l’Anoia).
L’enregistrament serà en un 
indret excepcional, a l’esglé-
sia gòtica (del s. XIV) de Sta. 
Càndia, a Orpí. La vetllada 
musical anirà acompanyada 
d’unes merescudes creacions 
artesanes, les del viticultor 
Lluís Cuadras.
Donat que l’aforament és li-
mitat i per una organització 
efectiva agrairem la confirma-
ció de la vostra assistència al 
correu latiovisual@gmail.com 
o al telèfon 673 400 890

Latiovisual Cultura
Latiovisual Cultura és una as-
sociació dedicada a la trobada 
cultural i humana en qualse-
vol de les seves expressions. 
La seva condició interdiscipli-
nària permet definir les seves 
accions a través de diversos 
verbs: emocionar, expressar, 

indagar, experimentar, deduir, 
descobrir, construir, conèixer, 
crear, actuar, pensar, reflexio-
nar, transgredir,...
Des de Latiovisual Cultura es 
produeixen actuacions i pro-
jectes amb la voluntat d’inci-
dir en processos de desenvolu-
pament i aportació als camps 
que considerem fonamentals: 
cultura, pensament, art, crea-
ció intel·lectual.
Donada l’especialització de 
cada un dels quatre mem-
bres de la companyia, Latio-
visual disposa d’una àmplia 
experiència en la comunica-
ció dels seus esdeveniments, 
la qual cosa permet una rica 
difusió dels espais on són 
duts a terme.
Diego Paqué, músic-autor 
i actor; Leonor Paqué, pe-
riodista, escriptora i actriu; 
Laia
Casas Cusiné, tècnica de 
llums, so i audiovisuals i Ju-
dit Junyent Capdevila, do-

Concert a l’Església de Santa Càndia amb la Guingueta
Es farà la gravació del 

concert en acústic a 
càrrec de Latiovisual 

Cultura 

hi seran presents veïns esco-
llits aleatòriament a través de 
trucades telefòniques realitza-
des durant les setmanes prèvi-
es i aquelles persones que, vo-
luntàriament, s’inscriguin per 
participar del projecte.

En què consisteixen les tro-
bades?
A cada trobada, els partici-
pants prenen part d’una con-
versa directa amb l’alcalde de 
Masquefa per parlar oberta-
ment i de forma serena sobre 
les inquietuds, preocupacions, 
opinions i propostes que tin-
guin al voltant del present i 
futur de la vila. Les sessions, 
a la vegada, també són una 
oportunitat per traslladar de 
primera mà a la ciutadania i 

debatre els projectes i serveis.
Amb aquesta iniciativa, doncs, 
el govern municipal aposta per 
aprofundir en el govern obert 
i la democràcia participativa a 
Masquefa.

Com hi puc participar?
Totes les persones interessades 
cal que s’inscriguin prèvia-
ment enviant un correu elec-
trònic a l’adreça masquefa@
miradalocal.cat, indiciant el 
nom i cognoms, un telèfon de 
contacte i l’adreça del domicili.
La data límit per inscriure’s a 
la sessió del 14 de novembre és 
el dia 7 de novembre; mentre 
que per a la trobada del 12 de 
desembre, les inscripcions es 
poden realitzar fins al 5 de de-
sembre.

cumentalista, bibliotecària i 
gestora cultural

La Gingueta, grup musical
La Guingueta és un grup d’ha-
vaneres i cançó de taverna, 
nascut a l’interior de Catalu-
nya, concretament a Igualada. 
El seu repertori gira al voltant 
de l’havanera i la cançó de ta-
verna amb alguna pinzellada 
de la nova cançó. Totes les 
peces estan arranjades amb 

gran varietat d’instruments i 
jugant amb tres o quatre veus. 
En cada concert es busca la 
complicitat i la participació 
del públic amb una posada en 
escena plena de sensibilitat i 
d’entrega.
La Guingueta està formada 
per: Pere Regordosa, veu baix i 
guitarra; Salvador Millera, veu 
tenor, acordió diatònic i harmò-
niques; Jordi Giralt, veu baríton, 
baix i ukelele i Diego Paqué, “co-

ros” i percussions vàries.

Can Morei
Can Morei és una antiga masia 
catalana situada a Orpí (Ano-
ia-Catalunya) que ha estat re-
formada entre els anys 2015 i 
2017 per esdevenir un centre 
turístic de luxe sostenible, a 
petita escala. La casa ofereix 
tranquil·litat, espai i comodi-
tat, enmig de l’autèntica cultu-
ra i la natura catalanes.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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CALAF / LA VEU 

L’alcalde de Calaf, Jordi 
Badia, i la consellera de 
Cultura de la Generali-

tat de Catalunya, Laura Bor-
ràs, van reunir-se el passat di-
jous 18 d’octubre al Palau de 
la Generalitat per tal de trac-
tar diferents temes culturals 
que afecten la vila. 
Principalment, la reunió te-
nia l’objectiu de traslladar a 
la Conselleria el projecte de 
la futura biblioteca 1 d’octu-
bre de Calaf, que el consis-
tori preveu ubicar a l’antiga 
casera de la Guàrdia Civil, 
després que el passat mes de 
març l’Ajuntament la comprés 
per 56.000 euros i aconseguís 
així recuperar-la després de 
10 anys en desús. 

Laura Borràs es va mostrar 
molt interessada pel projecte 
i es va comprometre a col·la-
borar des del Departament 
de Cultura amb l’Ajuntament 
per tirar-lo endavant. A més, 
també va proposar poder de-

L’alcalde de Calaf i la consellera Borràs 
es reuneixin per parlar de cultura local 

senvolupar diferents progra-
mes i activitats vinculades 
amb el foment de la lectura a 
través d’alguns recursos que 
s’ofereixen des de la Conse-
lleria a les biblioteques del 
territori. 
D’altra banda, també es va 
tractar el suport al Festival 
“Desfolca’t”, que enguany ar-
ribarà a la seva 28a edició i 
que s’ha posicionat com un 
dels festivals de referència 
de Catalunya i que situa cada 
any la vila de Calaf com la ca-
pital de la música tradicional.
Jordi Badia va regalar a la 
consellera un exemplar de 
dues de les publicacions més 
destacades d’aquest any a 
Calaf:  “Topografia mèdica 
de Calaf ” i “1-O un dia, mil 
emocions”. 

CALAF / LA VEU 

Des de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajunta-
ment de Calaf, en el 

marc de la campanya “RECI-
CLA, REDUEIX I GUANYA!”, 
s’han realitzat diverses activi-
tats al llarg de la setmana del 
15 al 20 d’octubre. L’objectiu 
ha estat fomentar l’educació 
i la sensibilització sobre les 
problemàtiques i les alterna-
tives per viure d’una manera 
més sostenible i respectuosa 
i, en concret, centrat en temes 
vinculats amb la prevenció de 
residus i el reciclatge.
Al llarg de tota la setmana es 
va fer una recollida de telefons 
mòbils vells on es van reco-
llir gairebé uns 150 aparells. 
Els col·laboradors van rebre a 
canvi un bock’n’roll, un porta 
entrepans de tela que permet 
abandonar l’ús de paper d’alu-
mini o altres embolcalls d’un 
sol ús. Els mòbils recollits es 
donaran a l’Institut Jane Goo-
dall per la campanya “Mobilit-
za’t per la selva” amb què re-
capten fons per programes de 
desenvolupament, educació i 
conservació a l’Àfrica.
També es van fer diferents xer-
rades i tallers. La primera, va 
ser la presentació d’una guia 
de reciclatge i prevenció de 
residus que s’ha repartit casa 
per casa i que proposa bones 
pràctiques per tal d’intentar 

arribar al 60% l’any 2020 en 
matèria de recollida selectiva.

Presentació guia 
del reciclatge
D’altra banda, el dimecres a 
la tarda, es va fer un taller de 
compostatge casolà, on hi van 
participar una quinzena de 
persones que es van poder en-
dur un compostador de regal 
per a poder-lo utilitzar a les 
seves llars. 
La presentació que va atreure 
més públic va ser el divendres 
a la tarda, a càrrec d’Esther 
Peñarubia, traductora del lli-

Calaf clou la campanya ‘Recicla, 
redueix i guanya’ 

CALAF / LA VEU 

En el marc del programa 
de promoció de l’Eco-
nomia Social i Soli-

dària de l’Alta Segarra, Calaf 
acollirà una xerrada per apro-
fundir i debatre sobre com els 
menjadors escolars poden 
afavorir models d’alimentació 
més saludables i que fomen-
tin el desenvolupament del 
territori.
La xerrada serà el dissab-
te 27 d’octubre a les 17h a la 
sala d’exposicions del casal de 
Calaf. Es tracta d’una xerra-
da adreçada a cuiners, pro-
ductors, agricultors, famílies, 
monitors de lleure, educadors 
i administracions, i en gene-
ral a tothom que cregui en la 
importància de l’alimentació 
dels més petits i en nous mo-
dels de gestió dels menjadors 
escolars. Alhora la confe-
rència servirà per compartir 
eines de gestió i potenciació 
dels menjadors escolars eco-
lògics i de proximitat.
La xerrada comptarà amb el 
dietista i responsable de com-
pres de la cooperativa Doble 
Via, Gabor Smit, que és l’en-
carregat de realitzar els me-
nús escolars i seleccionar els 

productors i proveïdors dels 
diferents menjadors escolars 
que gestiona la cooperativa.
Per altra banda comptarà 
amb el supervisor dels menús 
escolars i comandes de la co-
operativa, el també dietista i 
xef, David Martínez.
Per últim el tècnic de sobira-
nia alimentària de l’Ajunta-
ment de Navàs, Jordi Almiña-
na, parlarà del paper de les 
administracions en l’impuls 
dels menjadors escolars eco-
lògics i de proximitat. Durant 
l’acte hi haurà servei de ludo-
teca per als més petits.
La xerrada és promoguda 
per l’Ajuntament de Calaf i la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra, compta amb els serveis 
tècnics de l’Arada, té el suport 
de l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central i és finan-
çada per la Diputació de Bar-
celona

Xerrada sobre els 
menjadors escolars 
ecològics i de proximitat

bre “ZERO WASTE HOME”  
-”Residu zero a casa”- on va 
explicar diferents idees i pràc-
tiques diàries que es poden fer 
per tal de no generar residus, 
les quals també permeten es-
talviar diners i temps. 
Finalment, per falta del mínim 
d’inscrits necessaris, dissabte 
al matí es va haver d’anul·lar 
el taller de reparació de pe-
tits electrodomèstics que s’ha 
postposat al dissabte 24 de no-
vembre a les 10h, en el marc 
de la Setmana de la Prevenció 
de Residus. Us podeu inscriu-
re prèviament.

CALAF / LA VEU 

El dissabte 20 d’octubre a les 
11h del matí, l’Escola de Fut-
bol Sala va fer la presentació 
dels seus dos nous equips en 
les categories Alevins i Sènior 
Femení. Enguany, s’ha reno-
vat tota la Junta i ha començat 
un nou grup de persones.
Davinia Zamora, la nova 
presidenta, va destacar que 
començaven amb molta il·lu-
sió i ganes de fer coses per la 
vila, per això, estaven prepa-
rant diverses activitats durant 
la temporada que permetin 
tenir més equips l’any que ve. 
Després de la presentació, es 
va jugar un partit amistós i 
es va fer un pica pica amb les 
famílies.  
Presentació equips de futbol 
sala temporada 2018/19 Calaf

El mateix dia, a les 17:15h, 
el poliesportiu de Calaf es va 
omplir per acollir la presen-
tació dels equips de bàsquet 
de les diferents categories: 
Babys, Escola, Mini Femení, 
Mini Masculí, Infantil Mas-
culí, Cadet Femení, Júnior 
Femení, Sènior Femení i Sè-
nior Masculí. 
Joan Busquets, president del 
Club de Bàsquet, va celebrar 
la bona salut d’aquest esport 
a la vila, ja que cada cop hi ha 
més equips i més categories. 
Especialment, va mostrar-se 
satisfet per haver pogut re-
cuperar aquest any l’equip de 
Sènior Masculí.  
Al llarg de tot el dia, es 
van jugar els diferents par-
tits de lliga que van acabar 
amb una victòria de tots els 
equips locals. 

El CB Calaf i l’Escola de 
Futbol Sala Alta Segarra 
presenten els seus equips
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ARGENÇOLA / LA VEU 

El dissabte 27 d’octubre 
continua el cicle Xi-
no-Xano a Clariana 

amb un ‘Entrenament Paleo’ 
a càrrec de Dídac Pastor i 
Desmaris Campo de Global 
Salut.
L’activitat, de caràcter fami-
liar, començarà a les 10h del 
matí per practicar durant 2 
hores i és oberta a tothom, 
ja que es disposarà de dos 

Xino-Xano ‘Entrenament Paleo’, a Argençola

VECIANA / LA VEU 

Els propers 26 i 27 d’oc-
tubre tindran lloc les V 
Jornades d’Arqueologia 

de la Catalunya Central en les 
quals s’abordarà l’estat actu-
al de la recerca arqueològica 
i paleontològica a la comarca 
de l’Anoia i les perspectives 
de futur.  El lloc triat serà el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia en motiu 
del setantè aniversari de la des-

El Castell de Segur present a les V Jornades 
d’arqueologia de la Catalunya Central

CALAF / LA VEU 

C alaf celebrarà, el 
dia de Tots Sants, 
la quarta edició de 

la Fira de la Carbassa, un 
certamen dedicat, de ma-
nera exclusiva, al cultiu i 
l’artesania d’aquest fruit de 
tardor, tradicional de l’Alta 
Segarra.
Des de les 10 del matí i fins a 
les 3 de la tarda, els visitants 
tindran un ampli ventall d’al-
ternatives per gaudir d’aques-
ta fira anual. L’Ajuntament de 
Calaf, com a organitzador de 
la fira, aposta fort per les in-
novacions fent d’aquesta fira 
un certamen de referència a la 
Catalunya Central. Enguany, 
la fira torna amb un format 
molt dinàmic, apostant fer-
mament per la gastronomia 
de proximitat amb l’espai 
anomenat “Tasta la carbas-
sa” on es podran degustar 
tastos de carbassa tant per 
esmorzar com per dinar a 
preus populars.
Com a activitats comple-

mentàries, a partir de les 
11h diversos  artistes locals 
com Núria Martí, Marisol 
Franco, Ramon Puigpelat i 
Àngel Alonso participaran 
a la secció “La Carbassa i 
l’Art”, on realitzaran dife-
rents accions artístiques 
vinculades amb la carbassa. 
També s’han programat jocs 
i tallers per als més petits.
Com ja és costum, els visi-
tants podran trobar parades 
d’artesania feta amb carbas-
sa, com objectes de decora-
ció o utensilis per a la llar, 
així com estands relacionats 
amb el cultiu de la carbassa. 
Totes es activitats es desple-
garan a la plaça dels Arbres i 
al llarg del raval Sant Jaume.

La Fira de la Carbassa de Calaf arriba a la seva 4a edició

coberta de la vil·la romana de 
l’Espelt. 
Serà concretament el diven-
dres 26 d’octubre, a les 16,30 
hores, i dins la presentació 
dels projectes que s’han desen-
volupat durant el quadrienni 
2014-2017 quan s’explicaran 
les diverses fases de recerca 
fetes al castell de Segur des de 
l’any 2015 fins l’actualitat. La 
presentació, sota el títol de “El 
castell de Segur. Transformació 
d’un castell de frontera a un 

palau de la petita noblesa rural 
catalana” anirà a càrrec del tèc-
nic director Eduard Píriz. 
Aquestes diverses fases de re-
cerca, promogudes per l’Ajun-
tament de Veciana, han fet que 
actualment es puguin contem-
plar dues torres circulars, dues 
quadrades, una escala gòtica,  
diverses muralles exteriors 
amb un pas de guàrdia i el tú-
nel subterrani que portava a la 
capella de Sant Miquel, entre 
altres elements. 

6è concurs de carbasses gegants
Per sisè any, Calaf organitza 
el seu concurs de carbasses 
gegants. Qui hi vulgui parti-
cipar, haurà de portar la seva 
carbassa gegant, a les 8 del 

matí, a la plaça dels Arbres 
de Calaf perquè sigui pesada 
i verificada. Seguidament, es 
col·locaran totes les carbasses 
de manera que tothom qui 
vulgui les pugui admirar sent 

grups a escollir per tal de 
realitzar-la, un grup d’inicia-
ció i un altre amb nivell més 
avançat. 
La filosofia Paleo vol con-
nectar amb la nostra genèti-
ca i recuperar totes les habi-
litats i potencialitats per les 
que el nostre organisme està 
preparat. 
Això es fa reproduint mo-
viments que el cos humà ha 
vingut practicant al llarg de 
la seva evolució com espècie 

des del Paleolític, però que 
s’han perdut amb els estils de 
vida actuals.
Passarem una bona estona 
realitzant diferents exercicis 
funcionals en plena natura 
aprofitant  l’entorn que ens 
envolta i adaptats a tots els 
nivells i edats. T’ho perdràs?
Activitat gratuïta però cal 
inscripció prèvia, trucant a 
l’Ajuntament 93 809 20 00 
(de dimarts a divendres de 
9:00 a 14:00 ).

 La gastronomia de 
proximitat tornarà a 

ser la gran protagonista 
l’1 de novembre de 10h 

a 13h a la plaça dels 
Arbres de Calaf

les de més pes les guanyadores 
del concurs.
Els premis s’entregaran a par-
tir de les 13.00 h. Al concurs 
hi haurà dos tipologies de pre-
mis, el general i l’Alta Segarra.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



L’Igualada Rigat sentencia la primera eliminatòria 
europea en el partit d’anada
HOQUEI / LA VEU 

Victòria contundent 
dels arlequinats en el 
seu debut a la Wor-

ld Skate Europe Cup, l’antiga 
Copa CERS, per 7 gols a 1 
contra l’RHC Uri de Suïssa. 
Els homes de Ferran López 
van fer la feina a casa, on se-
gueixen invictes, i viatjaran 
amb una renda de sis gols a 
Seedorf el pròxim 17 de no-
vembre per tancar l’elimina-
tòria. La diferència no va ser 
més gran per la bona actuació 
de Marcel Greimen, el porter 
de l’Uri, que va ser el millor 
del seu equip amb diferència.
El partit va tenir una altra 
gran nota positiva, va ser el 
debut amb el primer equip i a 
la competició europea de Ge-
rard Riba i Aleix Marimon, 
juvenils de la base, campi-
ons de Catalunya i d’Espanya 
amb el club i d’Europa amb la 
selecció espanyola sub-17.
En motiu del Dia Mundial 
Contra el Càncer de Mama, 
que va ser el passat 19 d’oc-
tubre, la sacada d’honor del 
partit va ser a càrrec d’Èlia 
Gabarró, coordinadora de 
l’AECC a l’Anoia i de Laura 
Cusiné i Isabel Aznar, res-
ponsables de l’Unitat Funci-
onal de Mama de l’Hospital 
d’Igualada. L’equip igualadí, 
per quart any consecutiu, tor-
na a jugar tot aquest mes d’oc-
tubre amb l’equipació rosa pel 
seu compromís amb aquesta 
malaltia.
El partit va començar amb 
una falta directa per l’Uri als 
dos minuts de partit, però 
Elagi Deitg va aturar-la. Tot 
i el domini de l’Igualada, no 
va ser fàcil anotar durant els 
primers compassos de partit. 

Els suïssos defensaven molt 
tancats, i en diverses ocasi-
ons, amb els quatre jugadors 
de camp dins la seva pròpia 
àrea. Jordi Méndez va tenir la 
més clara de l’inici del partit 
al minut 6, amb una rematada 
a boca de canó, però el porter 
va refusar-la.
Oriol Vives va obrir la llauna 
al minut 9, en una acció al 
contraatac per una bola roba-
da per ell mateix que va fina-
litzar. El segon gol, anotat pel 
mateix Vives, va ser quatre 
minuts més tard; va caçar un 
rebot i amb una rematada que 
va fer un efecte estrany però 
va acabar entrant. L’Igualada 
Rigat va jugar amb la defen-
sa avançada – 2 metres més 
endavant del normal – i això 
tenia una única llacuna: si 
l’Uri recuperava una pilota, 
podia generar un contraatac 
amb facilitat. Així va arribar 
el primer i únic gol del con-
junt suís, aconseguit per Jos-
hua Imhof.
La reacció de l’Igualada Rigat 
va ser immediata. A la jugada 

següent, la parella arbitral va 
assenyalar un penal favora-
ble als arlequinats que Jordi 
Méndez va transformar amb 
un míssil molt difícil d’aturar. 
El mateix Méndez va enviar 
una bola al pal només 26 se-
gons més tard. Amb el 3 a 1 es 
va marxar al descans.
A la represa, els arlequinats 
van anar per feina i quan no-
més havien jugat 8 segons, un 
tir de ‘Tety’ Vives es va estave-
llar al ferro. Al minut 28, Ton 
Baliu va fer el 4 a 1 anotant 
amb un tir llunyà des del punt 
de la falta directa. Els arlequi-
nats van trobar-se més còmo-
des a la segona meitat, davant 
d’un RHC Uri més cansat i 
imprecís. El joc col·lectiu de 
l’equip igualadí cada cop era 
més fluid i les ocasions força 
clares.
Met Molas va fer el cinquè al 
minut 32, agafant un rebot 
interior dins l’àrea. Només 
cinc minuts més tard, Ro-
ger Bars va fer el sisè. Amb 
el resultat pràcticament sen-
tenciat, ‘Tety’ Vives va fer el 

setè i definitiu gol aprofitant 
un contraatac. L’Uri va tenir 
l’oportunitat de reduir dis-
tàncies després del gol del ca-
talà-holandès amb una falta 
directa perquè l’Igualada va 
cometre la desena falta, però 
Elagi Deitg va endevinar les 
intencions de Felipe Sturla i 
va aturar-la, per tancar el re-
sultat i el partit. El porter de 
l’Igualada també va desfer un 

u contra u davant el jugador 
italià, a falta de cinc minuts 
del final.
L’entrenador, Ferran López, 
va fugir d’eufòries i va dir 
que “hem d’anar a Suïssa amb 
molt de respecte. Tenim l’eli-
minatòria decantada, però 
no tancada”. Va explicar que 
la defensa estava dos metres 
avançada “perquè és un equip 
xutador i volíem evitar-ho i 
això comporta uns riscos”, re-
ferint-se a els contraatacs que 
havien aconseguit els suïssos.

FITXA TÈCNICA

Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Oriol Vives (2), Ton Baliu (1), 
Jordi Méndez (1), Met Molas 
(1) – equip inicial – Roger 
Bars (1), Tety Vives (1), Aleix 
Marimon i Gerard Riba.

RHC Uri: Marcel Greimen, 
Felipe Sturla, Joshua Imhof 
(1), Da Costa, Mateo Gas-
ser – equip inicial – Adrian 
Bricker, Michael Greig, Tim 
Aschwanden i Nicola Imhof.

Foto: Xavi Garcia

Els igualadins van dominar 
totalment la segona meitat (la 
primera va ser molt més ajus-
tada) però no van poder tra-
duir aquesta superioritat en 
gol. Fins a 3 FD van disposar 
els de Ferran López per em-
patar, com a mínim, un partit 
que podrien haver guanyat. 
El Caldes es va avançar amb 
un gol de l’ex-IHC Galbas 
al minut 7, lliure de marca i 
aprofitant un passi interior 
de Jiménez. 4 minuts més 

tard el mateix Jiménez va fer 
el 2 a 0 en un tir exterior amb 
l’Elagi tapat. A falta d’1 minut 
pel descans Pla va reduïr di-
ferències en la segona acció 
d’una FD per targeta blava a 
Banquer, que li havia aturat 
Campor.
La segona part va ser total-
ment dels “rigats” que van 
disposar de 3 FD per remun-
tar. Una al minut 12 (Pla), 
una al 14 (Méndez) i una al 
23 (Ton Baliu).

Derrota contra el Caldes en partit de 
l’OK Lliga 
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aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA Ebike 

DOBLE SUSPENSIÓ
PVP 4.199€ ara 3.000€

150€ AL MES 
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

RÍGIDA
PVP 3.199€ ara 2.000€

100€ AL MES
20 QUOTES SENSE INTERESSOS

EM2 FS 27,5 PLUS BOSCH 
PERFORMANCE CX
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L’Igualada pateix però aconsegueix la cinquena 
victòria consecutiva

VALQUIRIES

FUTBOL / LA VEU 

D iumenge arribava la 
vuitena jornada de 
competició amb el 

desplaçament més llunyà de 
la lliga, a Sant Carles de la 
Ràpita. Però alhora, amb la 
millor dinàmica amb la que 
es pot arribar a un partit, amb 
quatre victòries consecutives.
No obstant, tal i com mar-
cava la dificultat de l’enfron-
tament abans de l’inici, els 
locals no ho van posar gens 
fàcil. Primer minuts molt in-
tensos dels del Montsià que 
no deixaven de posar setge a 
la porteria d’Albert, que amb 
dues grans intervencions, feia 
mantenir l’empat al marca-
dor. El partit semblava que es 
calmava, i els blaus comença-
ven a portar a terme el seu joc 
habitual, però en una errada 
de precisió en la sortida, els 
locals s’avançaven.
Però ben lluny d’enfonsar-se, 
l’equip igualadí va seguir ju-
gant amb tranquil·litat, el que 
va fer que es poguessin veure 
ocasions a favor dels de l’Ano-
ia, que no es van saber ma-
terialitzar. Semblava que hi 
havia fragilitat defensiva per 

part dels dos equips. I com 
diu el tòpic, a la tercera va la 
vençuda. Jugada combinativa 
que arriba a les botes de Ber-
nat, que assistia Omar, que 
definia a la perfecció per po-
sar l’un a un, al minut 33. El 
gol va esperonar l’Igualada, 
que amb confiança arribava 
més a l’àrea contrària, sense 
poder posar-se per davant en 
el marcador. S’arribava al des-
cans amb l’empat.
La segona meitat va tenir un 
inici idèntic al de la primera, 
dues grans ocasions locals, 
que Albert i la falta de pun-
teria local, van fer que no es 
materialitzessin. Punt clau, ja 
que al minut 55, Martí des-
prés d’una indecisió entre el 
porter local i un defensa, va 
aprofitar per a poder fer el 
segon gol dels igualadins. El 
duel es posava de cara, però 
quedaven molts minuts per 
endavant.
La tònica després del gol va 
ser molt semblant a la del pri-
mer temps, arribades per part 
dels dos equips, però més 
clares per la Rapitenca, que 
un immens Albert va saber 
aturar amb un gran repertori 
de parades.

A les acaballes, els de les ter-
res de l’Ebre van cercar l’em-
pat, i van deixar espais a l’es-
quena, que els de Moha van 
aprofitar per fer mal, però 
que el porter rival va neu-

tralitzar. Finalment, els blaus 
van saber patir, guanyaven 
per 1-2 i sumen cinc victòries 
de manera consecutiva, per 
arribar als 17 punts.
Aquest dissabte els blaus 

reben al Mollerussa, líder de 
la categoria, en un partit que 
es preveu preciós. Seguida-
ment se celebrarà la presenta-
ció de tots els equips del CF 
Igualada.

FUTBOL / LA VEU 

Un dels equips cap-
davanters de la lliga 
visitava Les Comes, 

amb una ratxa de resultats 
molt bona. Però les de Jordi 
Torres no tenien cap mena 
d’intenció de deixar escapar 
els punts.
Així va ser com un conjunt 
blau molt ordenat es mos-
trava molt bé a nivell defen-
siu, deixant que les visitants 
portessin la batuta del joc. 
No obstant això, les blaves 
no tenien gaires dificultats 
per contenir els atacs de les 
de Saragossa. Arribats al 
punt de poder tenir fins a 
dues clares ocasions a favor, 
que no van poder ser apro-
fitades.
Malauradament, quan sem-
blava que el partit aniria al 
descans amb el marcador 
igualat, una centrada late-
ral va ser rematada per la 

davantera de les visitants, 
posant la pilota al fons de la 
xarxa. Un gerro d’aigua fre-
da.
La segona part va comen-
çar amb la mateixa tònica. 
El partit estava obert i les 
igualadines van anar a per 
l’empat, tenint fins a dues 
arribades més amb Bernadí, 
que no es van poder definir 
de la millor manera.
Als darrers minuts de par-
tits, una centrada-xut late-
ral es va enverinar i tot i ser 
blocada per Noelia, l’àrbitre 
va considerar que havia si-
gut gol, sentenciant definiti-
vament l’enfrontament.
La gran feina de les jugado-
res, no es va poder reflectir 
en el marcador. Amb aques-
ta derrota, les blaves seguei-
xen amb cinc punts, amb 
cinc jornades disputades.
La setmana vinent es visita 
la sempre complicada Ciutat 
Esportiva Joan Gamper.

Derrota de l’Igualada 
femení a casa contra el 
Saragossa

 a les 20.00h
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El Monbus Igualada segueix 
guanyant i és l’únic equip invicte 
del seu grup a EBA

BÀSQUET / LA VEU 

El passat dissabte 20 
d’octubre es disputava 
la cinquena jornada de 

la Liga EBA. L’Igualada rebia 
el C.B. Valls Nutrion, rival 
amb qui es van enfrontar la 
setmana anterior a la Lliga 
Catalana. A la cinquena jor-
nada ja només quedaven dos 
equips invictes, el Monbus 
C.B. Igualada i el C.B. Quart. 
El Quart visitava la pista del 
Mataró, una de les pistes més 
complicades de la lliga. Si 
l’Igualada aconseguia la vic-
tòria caldria esperar el resul-
tat del Quart per veure com 
quedava la part alta de la clas-
sificació.
Les Comes es tornava a om-
plir per donar suport a l’equip 
després de la jornada festiva 
de la presentació dels equips 
el dia anterior. Calia seguir 
amb la bona dinàmica de re-
sultats que acumula l’equip 
sense conèixer la derrota en 
el que va de temporada. Amb 
tan sols una setmana de mar-
ge entre el partit amb el Valls 
de Lliga Catalana i el partit de 
Liga EBA, s’esperava un partit 
molt similar, sense gaires can-
vis tàctics d’ambdós equips.
El primer quart va dominar-lo 
el Valls que aconseguia fer 23 
punts davant un Igualada poc 
intens en defensa i que per-
metia segones opcions. El joc 
interior del Valls feia que la 
defensa igualadina es tanqués 

i això generava llançaments 
còmodes des del perímetre 
pels visitants. Tot hi això el 
talent ofensiu dels locals feia 
que no es despengessin del 
marcador que al final del pri-
mer quart era de 20-23.
Al segon quart l’Igualada va 
fer una defensa molt més sò-
lida i intensa reduint el per-
centatge d’encert del Valls. 
Les bones defenses dels lo-
cals sumades al domini del 
rebot defensiu i la velocitat al 
contraatac feien que el talent 
ofensiu dels de l’Anoia co-
mencés a fluir. Aconseguien 
dominar tant la pintura com 
el perímetre i aleshores sí que 
els igualadins són impara-
bles. Amb un parcial de 19 a 
13 s’arribava al descans 39-36 
amb molt bones sensacions 
de cara a la segona meitat.
El tercer quart començava tal 
com acabava el segon, amb 
un Igualada sòlid al darrere, 
endurint el joc i no permetent 
cistelles fàcils al Valls. Els de 
l’Anoia estaven còmodes i te-
nien el partit controlat, acon-
seguien tornar a deixar el ri-
val en 14 punts. I el marcador 
a l’inici de l’últim quart era de 
57-50.
L’últim quart s’igualava a base 
de tirs lliures i l’encert des del 
perímetre dels vallencs. Però 
en els moments finals les re-
cuperacions de pilota i l’en-
cert des del perímetre feien 
que la victòria caigués cap a 
Igualada. El parcial de l’últim 

quart va ser de 18-18. Una 
vegada més l’Igualada acon-
seguia deixar al rival per sota 
de 70 punts, el resultat final 
va ser de 75-68. Igual que ha 
passat en els partits anteriors, 
l’experiència i la mentalitat 
guanyadora dels igualadins 
els donaven la victòria en un 
final ajustat.
El Monbus C.B.Igualada 
suma la cinquena victòria i 
segueix invicte a la competi-
ció; el C.B. Quart va perdre 
el seu primer partit a Mataró 
69-64. Amb aquest resultat, 
el Monbus C.B. Igualada és 
líder en solitari del seu grup 
sense conèixer la derrota. 
Aquest equip cada setmana 
demostra l’ambició, les ganes 
i el bon ambient que es res-
pira al vestidor per poder fer 
una temporada memorable. 
Partit a partit i amb una afició 
excel·lent al costat de l’equip, 
aquest grup serà molt difícil 
de derrotar. El dissabte 27 
d’octubre serà el proper par-
tit; el Monbus C.B. Igualada 
visitarà el C.B. Castellbisbal a 
les 19:45 al Pavelló Municipal 
Illa Esportiva.

FITXA TÈCNICA

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (14), Sergi Carrión 
(7), Miquel Benito (2), Edu 
Burgès (6), Jordi Torres (7), 
Carles Fons (6), Jaume Torres 
(10), Pau Camí (4), Edu Teje-
ro (11), Roger Pérez (8).

L’Yvette Pons Igualada 
cau contra el TGN 
Bàsquet 
BÀSQUET / LA VEU 

Partit amb dos cares ben 
diferents, una primera 
part on l’equip iguala-

dí va dominar al marcador i 
va anotar amb facilitat, i una 
segona part on l’equip visitant 
va anant poc a poc retallant 
diferencies fins arribar a po-
sar-se per davant al marcador.
Proper partir l’equip de l’Ano-
ia és desplaça a Girona per vi-
sitar la sempre difícil pista del 
Citylift GEiEG UniGirona. 

Igualada, capital del bàsquet 
femení català 2019

Durant la presentació dels 
equips blaus, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, va anun-
ciar que la Federació Catalana 
de Bàsquet ha escollit Iguala-
da com a capital del bàsquet 
català per l’any 2019.
Des de la Federació conside-
ren que la candidatura igua-
ladina era la més completa de 
totes les que es van presentar.

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Femení HCP 
va superar sense pro-
blemes al cuer de la 

classificació, un Barberà 
molt disciplinat i amb una 
gran portera sota pals, Berta 
Canal, que va evitar una di-
ferència més gran.
Al minut vuit, després del 
recital d’aturades de Ber-
ta, Elba Garreta aconseguia 
marcar el primer gol, 0-1. 
Dos minuts després les lo-
cals empataven el partit, 1-1. 
Al minut tretze Carla Clara-
munt tornava a posar per 
davant a les anoienques, 1-2. 
Marta Soler marcava el ter-
cer dos minuts després, 1-3. 
I al minut divuit, la mateixa 

Marta, posava el quart gol a 
l’electrònic, 1-4. Un minut 
després, Queralt del Àgui-
la marcava el seu gol, 1-5. I 
a cinc segons dels descans, 
Abril Batlle marcava d’un 
fort xut, des de camp propi, 
el darrer gol de la primera 
part, 1-6.
Les igualadines van dedi-
car-se a mantenir el resultat i 
només marcaria un cop més, 
per fer el seu “Hat-Trick” 
particular, Marta Soler, a dos 
minuts pel final del partit i 
deixant el definitiu 1-7 final 
que manté a les igualadines 
en segona posició pendents 
d’un error del Vilanova que 
va guanyar a la pista del Vi-
la-sana 3-7.

L’Igualada Femení HCP 
aplasta al cuer
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VALQUIRIES

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest passat dissabte, 
dia 20 d’octubre, el 
Club Natació Iguala·

da va participar en la prime·
ra jornada de lliga Infantil, 
Júnior i Absolut, a les instal·
lacions del Club  INEF  Llei·
da. Juntament amb el club 
organitzador,  l’Igualada  va 
competir en aquesta jornada 
amb el  Club Natació  Cerve·
ra, el  Club Natació  Balaguer 
i el Club Natació Vielha i que 
suposava el debut en compe·
tició d’aquesta temporada de 
l’equip entrenat per en David 
Sánchez.
L’equip igualadí va por·
tar  diversos  nedadors de les 
3 categories que competi·
en, obtenint bons resultats 
en  proves  de fons i estils, 

tot i no ser les habituals de 
la majoria d’ells. Molts van 
aconseguir rebaixar les se·
ves marques personals en les 
dues proves.
La competició va co·
mençar amb la  pro·
va del 1.500 m lliures. Pel que 
fa a l’equip masculí, Xavi Tort 
va aconseguir una 5a posi·
ció absoluta amb un temps 
de 17:39.08. Molt bon resul·
tat també pels infantils amb 
una segona, tercera i quarta 
posició per grup d’edat dels 
nedadors  Mikel  Pérez, Aitor 
Bustos i Miquel Gil, amb uns 
temps de 18:44.96, 18:45.96 i 
19:13.53 respectivament.
També en el 1.500, de l’equip 
femení hi van participar la 
Carla  Perianes, amb una 8a 
posició dins el seu grup d’edat 
i una marca de 20:08.14, se·

guida per Aina Méndez, amb 
un temps de 20:42.70, i de 
Mireia  Carrero  22:37.06  i 
Marta  Mateos  24:03 59, que 
debutaven en aquesta prova.
Després va ser el moment 
dels  400 m  estils. Cal desta·
car l’actuació d’Aitor Bustos, 
que va aconseguir parar el 
temps en 5:15.82, rebaixant 
en més de 10 segons la seva 
marca personal i quedant 
9è de la general i 2n en la 
seva categoria. Van nedar 
també Xavi Tort (5:01.47) 
amb  una 5a  posició a la ge·
neral,  Mikel  Pérez (5.22.12), 
Miquel Gil (5.26.62), i Mi·
quel Naranjo (5.57.46).
En categoria femenina, Car·
la  Perianes, que nedava en 
una de les sèries més ràpides, 
va aconseguir un temps de 
5:38.56.

Primera jornada de fons i estils per als 
nedadors del CN Igualada

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 20 d’octubre 
els waterpolistes de l’equip 
absolut “A” del Club Natació 
Igualada es va enfrontar al 
Club Waterpolo Figueres a la 
capital de l’Empordà amb un 
resultat final de 7 a 19.
En el primer quart, els juga·
dors de Marc Tolosa es van 
llençar a l’aigua amb la deci·
sió de poder començar lide·
rant en el marcador i així va 
acabar el primer parcial amb 
un 1 a 5.
En el segon i tercer parcial, 
els igualadins seguien treba·
llant la pressió continua per 
així aconseguir marxar al 
contraatac, tot i que de cara 
a porteria, no totes les juga·
des acabaven en gol. Però cap 
impediment podia fer que 
l’equip continués amb acti·
tud. En les jugades d’home de 
més, es va mostrar efectivitat 
i seguretat. Després d’aques·
tes dos parcials, el marcador 
acabà amb un 2 a 14 .

En l’últim parcial, els errors 
en defensa dels igualadins 
van fer que el partit s’ajustés 
més entre els dos equips però 
el treball de l’equip local, el 
Figueres, no va ser suficient 
per a superar als igualadins.
En aquest moment, després 
d’haver jugat el segon partit 
de la temporada, l’equip del 
CNI es manté com a líder en 
la classificació general de se·
gona divisió catalana.
El pròxim partit serà demà 
dissabte, a les 19:45 h, a la 
piscina de Les Comes contra 
el Waterpolo Universitat Au·
tònoma.

Parcials: 1·5, 1·4, 0·5 i 5·5

Alineació CNI: D. Hontoria 
(porter), E. Noguera (4), D. 
Pelejà, J. Burgues (1), R. Calaf 
(1), L. García (8), T. Mallofré 
(2), J. Martinez, Q. Vilarrubi·
as (3), J. Secanell, P. Gómez 
(porter) i com a entrenador 
Marc Tolosa.

El CN Igualada es desfà 
amb facilitat del Figueres

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

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

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 21 
d’octubre es va dispu-
tar la XIX edició del 

Triatló de Vilanova i la Gel-
trú, penúltima prova per aca-
bar la temporada i puntuable 
per la Copa Catalana de tri-
atló. Més de 700 participants 
prengueren la sortida en un 
dia amb unes condicions me-
teorològiques excel·lents per 
la pràctica del triatló.
La competició, en format es-
print, constava d’un primer 
tram de 750 metres de nata-
ció al mar, 20 kilòmetres de 
ciclisme entre les localitats 
de Vilanova i Cubelles i per 
finalitzar 5km de carrera a 
peu pel passeig marítim de la 
localitat.
En categoria femenina la 
victòria absoluta vas ser per 
la jove Helena Moragas del 
Sant Just, imposant-se per 
davant de Maria Casals del 
CN Barcelona i Gemma Diaz 
del Prat Triatló. Pel que fa 
a les representants iguala-
dines, Marta Marimon era 
17a, Assumpta Castelltort 
26a i guanyadora amb clare-
dat de la categoria de vetera-

nes2 i Aïda Solà completa-
va l’equip en la 29a posició. 
Pel que fa a la classificació 
per clubs femenins s’acon-
seguia una meritòria 5a po-
sició final. Cal destacar que 
els punts sumats per l’equip 
femení en aquesta compe-
tició, tot i faltar encara ce-

L’equip femení del CAI Triatló es proclama campió de la 
Copa Catalana per clubs

ATLETISME / LA VEU 

La 40a edició de la Cursa 
Popular d’Igualada, que 
s’ha celebrat aquest diu-

menge, 21 d’octubre, ha aplegat 
un total de 4.427 participants, 
ha tingut l’epicentre al Parc 
Central i s’ha disputat sobre dos 
recorreguts a la zona Nord de la 
ciutat amb un marcat caràcter 
familiar, com és habitual.
Pel que fa al recorregut A, so-
bre un traçat de 5 quilòmetres i 
amb 2.334 corredors, el vence-
dor absolut masculí de la prova 
ha estat Albert Moreno del Club 
Atlètic Igualada (CAI), amb un 
temps de 15:33 i, en categoria 
femenina, la victòria ha estat 

per a Anna Noguera (CAI), 
amb un registre final de 17:53.
Posteriorment, i adreçada 
als més petits i i les famí-
lies, s’ha disputat la cursa 
B, amb 2.093 participants i 

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior Mas-
culí va perdre a Man-
resa per un 3-0, en un 

partit on els jugadors estaven 
molt desdibuixats, i no van 
dona la sensació de poder 
disputar el partit en un rival a 
priori del seu nivell. Per altra 
banda, hi haurà un canvi d’en-
trenador, ja que Xavi Carpí 
deixa l’equip, per motius per-
sonals, i Daniel Gonzalez aga-
fa el relleu. El Sènior Femení 
deixava escapar 2 punts a casa 
davant un rival directe.
En un partit molt igualat i 

disputat, les noies igualadines 
van desaprofitar un avantatge 
de 2-1 i amb un pèssim 4t set i 
alguna mala decisió al final del 
tie-break (i la pèssima actua-
ció arbitral) va perdre la im-
batibilitat que aguantava fins 
aleshores, 
Reconeixement per l’ascens
El passat divendres, 19 d’octu-
bre, es va celebrar la cinquena 
Festa del Vòlei Català a l’au-
ditori del Consell Català de 
l’Esport d’Esplugues. L’acte va 
servir per fer entrega  a Daniel 
Gonzalez, president del IVC, 
del trofeu com a subcampions 
de 2a divisió, cosa que permet 
jugar enguany a primera.

Derrota del masculí i 
victòria del femení del 
vòlei

Anna Noguera i Albert Moreno 
s’imposen a la Cursa Popular 

lebrar-se la última jornada, 
van servir per proclamar al 
CAI Triatló com a guanya-
dores de la Copa Catalana 
de clubs femenina d’aquesta 
temporada, un gran premi 
a la regularitat i constància 
mostrada per les triatletes 
del club igualadí al llarg de 

tota la temporada.
Pel que fa a la competició 
masculina, la victòria abso-
luta fou per Guillem Monti-
el del CN Minorisa, mentre 
que pel quÈ fa a la represen-
tació igualadina cal destacar 
el top-10 absolut aconseguit 
per Oriol Marimon malgrat 

no poder fer un bon tram de 
carrera a peu per molèsties 
físiques. Completaven l’equip 
masculí del CAI Triatló, Jo-
sep Martínez finalitzant en 
la 114a posició i Josep Can-
tero completant la triatló en 
la 229a posició absoluta i 18a 
en la categoria de veterans2.

amb un traçat d’1,6 quilòme-
tres. En acabar, s’han lliurat 
els trofeus als vencedors de 
les diferents categories i als 
centres escolars amb més 
participació.
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MOTOR / J.M. VIDAL 

Un any més la nostra 
comarca serà desta-
cada protagonista de 

l’únic ral·li del campionat del 
món  que es disputa durant 
l’any a Catalunya i estat es-
panyol, com és el RallyRACC 
Catalunya que enguany arri-
ba a la 54a edició.
De les quatre etapes de que 
consta el ral·li, serà la de 
demà dissabte la que els mi-
llors del món de l’especiali-

tat circularan molt a prop de 
l’Anoia i ho faran per partida 
doble. Seran els trams crono-
metrats de Querol i Savallà, 
molts coneguts pels aficionats 
de casa nostra, doncs per allà 
s’han disputat en moltes edi-
cions el Ral·li Ciutat d’Igua-
lada.
L’horari de pas del primer 
participant pel tram de Sa-
vallà serà a les 8h.23’ i a les 
13h.28’. Pel de Querol serà a 
les 9h.08’ i a les 14h.10’. Tant 

l’un com l’altre possiblement 
tinguin els dos revolts més 
espectaculars del ral.li. Que-
rol amb l’espectacular revolt 
a dretes d’Esblada i el de Sa-
vallà amb el revolt a esquer-
res quan venen de Rauric i 
enfilen cap a Savallà, tot i que 
aquest revolt ara és més am-
ple de quan es disputava amb 
motiu del ral·li igualadí. 
Si els trams tocant a l’Ano-
ia son d’asfalt, com també 
els del diumenge, els d’avui 

L’Anoia protagonista demà en el Ral·li RACC Catalunya 

divendres a disputar per les 
carreteres del sud de Tarrago-
na son mixtes, és a dir, amb 
trams de terra i un altre que 
combina asfalt i terra.
Com ja es tradicional seran 
centenars els anoiencs que al 
llarg d’aquest cap de setmana 
es posaran en llocs estratègics 
per seguir el ral·li i també n’hi 
haurà que col·laboraran en 
l’organització del RACC pel 
bon desenvolupament de la 
prova, entre els que cal desta-
car a l’igualadí Pep Requena, 

responsable de classificacions 
com fa a tots als ral·lis del 
WRC.
L’edició d’enguany es presen-
ta molt interessant, doncs 
només falta tant sols per dis-
putar una vegada acabat el 
ral.li català, el d’Austràlia i 
son tres els pilots amb pos-
sibilitats matemàtiques de 
proclamar-se campions, el 
belga Neuville -Hyundai i20 
WRC,- el francès Ogier -Ford 
Fiesta WRC- i l’estonià Tänak 
-Toyota Yaris WRC-.

MOTOR / LA VEU 

P els voltants de la po-
blació madrilenya de 
Becerril de la Sierra 

es va disputar la penúltima 
prova del campionat estatal 
de trial a l’aire lliure amb 
la participació del pierenc 
Toni Bou així com de varis 
pilots pertanyents als tres 
clubs anoiencs, Moto Club 
Igualada, Moto Club Mont-
bui i Piera Scan.
A la categoria de TR1 el 
vencedor fou Toni Bou amb 
Honda seguit dels pilots de 
GasGas Jaime Busto i Jeroni 
Fajardo. Aquestes eren les 
paraules de Bou una vegada 
finalitzà el trial madrileny: 
“La cursa ha estat molt fàcil, 
tot i que entenem que han ha-
gut de canviar algunes zones 
per qüestions de Medi Ambi-
ent. En les primeres zones es 
podia fallar i més comptant 
que ahir va ploure, però la se-
gona volta ha estat totalment 
en sec, molt més fàcil”.  
A més, el de Piera afegia 
que “estic content d’acabar 

una carrera a zero, feia molt 
temps que no ho aconse-
guia, tot i que creiem que 
el campionat ha de ser més 
complicat”. 
Pel que fa al campionat, 
aquestes eren les impres-
sions de Toni Bou, “amb 
aquesta victòria, està molt 
ben encarat, hem fet un 
gran pas endavant. Però 
a Còrdova hi haurà molts 
punts en joc, encara que 
només una desgràcia ens 
podria treure el títol perquè 
vam arribar amb molt mar-
ge”.
Pel que fa a les altres cate-
gories, a TR2 tercer i quart 
lloc respectivament pels pi-
lots del Piera Scan Gerard 
Trueba i Sergio Ribau tots 
dos amb Beta Trueba. A Ju-
nior tercera posició pel Pol 
Medinyà amb Beta Trueba 
del Piera Scan i quart fou 
Àlex Canales amb GasGas 
de Moto Club Igualada. 
A la categoria de Cadet, 
vuitè lloc de Lluc Miquel 
amb Sherco del Moto Club 
Montbui.

Toni Bou guanya 
una nova prova del 
campionat estatal

vine a aprendre 
a patinar gratis!

Del 20/10 al 15/12

FAS P5 O 1r EN UNA 
ESCOLA D’IGUALADA?

DISSABTES DE 12 A 13 HORES, 
AL PAVELLÓ DE LES COMES

+info: secretaria@igualadahc.com
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte al mati es va 
celebrar a Les Co-
mes la presentació 

de la Temporada 2018/ 2019 
de l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula.
Un acte molt important per 
tots els que formen part del 
club igualadí, ja que és el tret 
de sortida a una nova tempo-
rada plena de reptes i nous 
objectius.

Es va començar amb l’assem-
blea anual de socis en què es 
va presentar la planificació 
de la temporada i previsió de 
pressupostos.
Tot seguit es van presentar al 
pavelló més d’un centenar de   
gimnastes i l’equip  tècnic que 
formen un bon planter.
Va ser un gran matinal envol-
tats de gimnastes, familiars, 
junta directiva i es va comp-
tar amb la presencia de l’al-
calde d’Igualada i president 

de la diputació de Barcelona, 
Marc Castells, i la regidora 
d’esports Sra. Rosa Plassa.
L’alcalde va tenir unes parau-
les de motivació i suport per 
tots els integrants del club 
igualadí.
El cap de setmana va seguir 
per a l’ICGA, que el diu-
menge es van desplaçar fins 
a Reus per participar a la 2º 
fase de Copa Catalana Con-
junts on van participar amb 
el seu conjunt Aleví base.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
presenta la nova temporada

PATINATGE / LA VEU 

El Club Patinatge Artís-
tic Igualada ha acon-
seguit col·locar el nom 

d’Igualada a la primera fila 
del patinatge català. Ho ha 
fet gràcies a l’actuació de la 
seva patinadora Aina Albur-
quenque, que el diumenge 21 
d’Octubre a Cerdanyola va 
assolir la tercera posició a la 
Final d’Interclubs de la Fede-
ració Catalana de Patinatge 
en categoria Lliure - Inicia-
ció C,  aconseguint la classi-
ficació per la Copa Catalana 
d’Iniciació que es celebrarà el 
proper mes de novembre.
Arribar a aquesta final d’In-
terclubs ja era tot un èxit, ja 
que cal recordar que per ar-
ribar-hi va haver de superar 
la primera fase de grups al 
maig i un exigent campionat 
Intercomarcal al setembre. 
Però lluny de conformar-se, 
la patinadora igualadina va 
aconseguir una brillant terce-
ra posició, mitjançant l’execu-
ció d’un magnífic disc.
Gràcies a aquest resultat, al 
Novembre participarà a la 
Copa Catalana d’Iniciació, 
una competició on només 

tenen dret a participar els 15 
millors patinadors d’Inicia-
ció en individual compresos 
entre el D i Certificat de cada 
Territorial de Catalunya, i on 
lluitarà doncs, per ser la mi-
llor patinadora de Catalunya 
en Iniciació C del 2018.
No cal dir que aquest resultat 
s’ha rebut amb gran satisfac-
ció al Club Patinatge Artístic 
Igualada, ja que es tracta d’un 
club novell (aquest novembre 
tot just celebrarà el seu segon 
aniversari) i ha aconseguit 
complir un dels objectius 

marcats des de la seva fun-
dació, que no era altre que 
col·locar el patinatge artístic 
igualadí al lloc que es mereix, 
cosa que en els últims temps 
no s’estava aconseguint, i fer-
ho mitjançant la feina ben 
feta, l’esforç i el respecte a tot-
hom.
Per últim, des del club es vol 
destacar i felicitar pel treball, 
la dedicació i l’esforç a l’equip 
tècnic integrat per l’Ester Tor-
rabadella i la Cristina Castro 
sense les quals aquest resultat 
no hagués estat possible.

Històrica classificació d’Aina 
Alburquenque per la Copa Catalana

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte es va cele-
brar la 46è edició del trofeu 
Ramon Orga, a les instal·la-
cions del CPP Igualada, da-
vant una gran assistència de 
públic.
El partit va ésser d’una gran 
intensitat i amb resultats molt 
ajustats. 
Tot i començanr guanyant 
per 2-1, el potent equip de 
Barcelona, actualment líder 
de la categoria li va donar la 

volta i va acabanr per impo-
sar-se per 4-2.
Jugaren : Francesc Masip (1), 
Daniel Luco (1) i Eduard 
Señor.

OPEN BARCELONA
A les instal·lacions de la Fe-
deració Catalana de Tennis 
Taula es van desplaçar els 
nostres palistes Carles Con-
treras, Bernat Luco i Eduard 
Señor. Destacar l’actuació de 
l’Eduard que es va classificar 
per les rondes eliminatòries.

El Tennis Taula Poble 
Nou guanya el 46è 
Trofeu Ramon Orga

Subscriu-te gratuïtament al butlletí 
digital de                                    , rebràs 

cada matí els titulars més destacats del 
dia i a més entraràs en el sorteig 
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Escaneja el codi QR 
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676 959 431
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TEATRE / LA VEU 

L’actor Julio Manrique 
torna al Teatre Munici-
pal l’Ateneu d’Igualada 

aquest diumenge,
28 d’octubre a les 19h, i ho 
fa posant-se a la pell del rei 
de Tebes a Èdip. El muntatge 
compta al seu equip amb al-
guns dels actors habituals en 
les propostes d’Oriol Broggi, 
com Carles Martínez en el pa-
per del Sacerdot, Marc Rius 
interpretant Creont, Mercè 
Pons com a Iocasta, Ramon 
Vila fent de Missatger, Miquel 
Gelabert fent de Tirèsies i pas-
tor i Clara de Ramon interpre-
tant Antígona. La nova versió 
la signa Jeroni Rubió Rodon i, 
l’adaptació, el dramaturg Marc 
Artigau.
“Brillant”, “commovedor” o 
“un Èdip proper i dolorosa-
ment humà”. Així ha descrit la 
crítica especialitzada l’actua-
ció de Julio Manrique a Èdip. 
Una revisió contemporània 
del clàssic de Sòfocoles, una 
de les grans tragèdies gregues 
que convida l’espectador a ob-
servar la realitat que l’envolta 
des d’una visió crítica i refle-
xiva. Després del gran èxit 
d’Hamlet, L’orfe del clan dels 
Zhao i Incendis, Manrique tor-
na a posar-se a les ordres del 
director Oriol Broggi per in-
terpretar un dels personatges 
més famosos de la literatura 
clàssica. Una història sobre el 
destí i la lluita de l’ésser humà 
contra si mateix.

Èdip: la tragèdia de la identi-
tat humana
Per al director Oriol Brog-
gi “els clàssics ens parlen de 

la nostra identitat, de nosal-
tres mateixos, sota la capa del 
temps acumulat. Hi ha argu-
ments, poesia, situacions que 
no deixen mai impassible tant 
els qui l’escolten com els qui 
la veuen”. Per fer l’adaptació 
més comprensible per a un 
públic general, ha basat l’es-
pectacle en l’Èdip Rei de Sò-
focles amb algun afegitó de 
l’Èdip a Colonos –que tracta 
dels seus darrers dies a cos-
tat de la seva filla Antígona–, 
a més de fer servir algunes 
idees de l’adaptació de Waj-
di Mouawad a Les llàgrimes 
d’Èdip, algun altre afegitó re-
ferit al mite grec de l’esfinx o 
un text de Borges.

A Èdip, Broggi proposa donar 
a conèixer un text antic però 
amb una voluntat clara.
Afirma que “volem que l’es-
pectador se sorprengui d’es-
tar gaudint d’un text antic. I 
pensar en l’actor sol davant el 
públic, sense floritures apa-
rents. Només l’espectador, el 
teatre i el mite”. Això suposa 
revisitar una tragèdia escrita 
fa 2.500 anys amb una posada 
en escena despullada, en què 
la paraula i una gran compa-
nyia són els grans protago-
nistes d’una història que ja és 
coneguda.
Èdip regna a Tebes juntament 
amb la seva esposa Jocasta, la 
vídua de Lai, el rei mort.

Julio Manrique protagonitza “Èdip”, dirigit per Oriol 
Broggi, aquest diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

La darrera revisió del clàssic de Sòfocles, una de les grans tragèdies
gregues, convida a observar la realitat amb una mirada crítica i reflexiva

Quan la ciutat està colpejada 
per nombrosos mals, el po-
ble demana ajuda al seu rei i 
ell els promet venjança. Des 
de Delfos, Creont porta una 
mala notícia: qui va matar Lai
és el causant d’aquesta tragè-
dia i només el seu càstig pot 
salvar la ciutat. Quan el rei de 
Corint, Pòlib –a qui Èdip con-
sidera el seu pare– mor, arri-
ba la veritat. Èdip és el cau-
sant dels problemes de Tebes, 
perquè, sense saber-ho, ha 
mort el seu propi pare, el rei 
Lai, i Jocasta, amb qui s’ha ca-
sat i amb qui ha tingut quatre 
fills, és també la seva pròpia 
mare. Quan ella s’assabenta 
d’això es lleva la vida i el seu 

fill, davant el cadàver de la 
seva mare i esposa, s’arrenca 
els ulls, desesperat, i recla-
ma el càstig que ell mateix va 
prometre al culpable, per així 
salvar Tebes.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada, al 
c/ Garcia Fossas 2, de dimarts 
a divendres de 18:30 a 20:30h, 
el dissabte d’11 a 14h i de 18 a 
21h i el diumenge d’11 a 14h. 
També al web www.ticketea.
com i, des d’una hora abans 
de la funció, a la taquilla del 
Passatge Vives. Tenen un 
preu de 20, 18 i 15 euros, amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, 
situada al c/ Garcia 

Fossas 2, acollirà l’exposició 
Instants entre el 26 d’octubre 
i l’11 de novembre. Aquesta 
mostra forma part del pre-
mi Igual’ART 2017, que ha 
permès fer realitat el projec-
te presentat per Núria Riba i 

Jordi Torrecilla: al maig, Riba 
va pintar un mural de gran 
format al voltant dels Moi-
xiganguers d’Igualada al c/ 
Sant Faust, mentre Torrecilla 
feia l’enregistrament de tot 
el procés creatiu. Ara, com 
a complement a aquella ac-
ció, a La Sala Municipal s’hi 
podran veure obres vincula-
des a la colla castellera de la 
ciutat, elaborades per Núria 

Riba, i també l’audiovisual 
confeccionat per Jordi Tor-
recilla el passat mes de maig. 
La inauguració tindrà lloc 
aquest divendres, 26 d’octu-
bre, a les 19:30h. L’exposició 
l’organitza el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny Gaspar Camps i el 
col·lectiu disseny=igualada.

“Instants”, l’exposició de l’obra de 
Núria Riba i Jordi Torrecilla, arriba a 
La Sala Municipal d’Exposicions
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CINEMA / LA VEU 

Del 20 al 25 de no-
vembre tindrà lloc la 
16a edició del Zoom, 

Festival Internacional de Fic-
ció Televisiva. Una cita im-
perdible per a tots els amants 
de la ficció per a televisió de 
Catalunya, l’Estat espanyol 
i d’arreu del món.  El certa-
men, que se celebrarà a Igua-
lada i Barcelona, atorgarà un 
total de 15 guardons dividits 
en 8 categories.
En aquesta 16a edició, el 
Zoom reconeixerà amb el 
Premi d’Honor la trajectòria 
professional de la periodis-
ta i presentadora de televisió 
Mercedes Milà i de la cade-
na pública cultural i europea 
ARTE. Milà es va iniciar en 
el periodisme a mitjans dels 
anys setanta com a col·labo-
radora del periodista i locu-
tor Luis del Olmo. Després de 
presentar programes de tele-
visió com Buenas Noches, De 
Dilluns a Dilluns o Queremos 
Saber en diferents canals de 
televisió, el seu gran èxit va 
arribar amb Gran Hermano, 
el primer reality show de la 
televisió a l’estat espanyol. 
Per altra banda també es reco-
neixerà la tasca de la cadena 
ARTE (Association Relative 
à la Télévision Européenne). 
Amb un plantejament genu-
ïnament transnacional i sen-
se precedents, ARTE  ofereix 
programes culturals de quali-
tat en l’àmbit europeu des de 
l’any 1992. Entre els contin-
guts que ofereix hi ha cinema, 
ficció, sèries i curtmetratges, 
concerts, reportatges, anàlisis 
i investigacions, entre d’altres.

El Premi Auguri Sita Murt, 
dedicat a les joves promeses 
de l’ofici, el rebrà l’actriu ca-
talana Candela Serrat. La in-
tèrpret, nascuda l’any 1986, 
ha desenvolupat bona part 
de la seva trajectòria sobre 
els escenaris. Serrat va debu-
tar a TV3 l’any 2013 amb la 
sèrie La Riera i, entre 2015 i 
2017, va formar part del re-
partiment de l’exitosa sèrie de 
TVE Seis Hermanas. Recent-
ment ha rodat la TV Movie 
Cançó per a tu per TV3 que 

enguany es projectarà dins el 
Zoom Festival.
El Premi Tu ets la tele s’ator-
garà a la sèrie Cuéntame 
cómo pasó. Després de gai-
rebé 350 capítols la sèrie de 
TVE, que segueix les vides de 
la família Alcántara, s’ha con-
vertit en una icona de la ficció 
espanyola i universal. Es trac-
ta de la sèrie de més èxit con-
tinuat i la que porta més anys 
en antena, concretament des 
del setembre de 2001, quan es 
va emetre el primer capítol. 
Per altra banda, els Premis 
Zoom Formats seran atorgats 
aquest any a la periodista i 
presentadora Laura Rosel per 
Millor Conducció de Progra-
ma, al programa de sàtira po-
lítica Polònia en la categoria 
de Millor Format Consolidat 
i al late late show La Resisten-
cia com a Millor Nou Format.
Rosel, que compta amb una 
dilatada carrera professio-
nal a ràdio i televisió com a 
conductora d’informatius i 
programes d’entreteniment, 
serà guardonada amb el Pre-
mi Zoom Formats a la Millor 
Conducció de programa per 
la seva tasca al capdavant del 
programa informatiu d’anà-
lisis Preguntes Freqüents de 
TV3. El programa de TV3 té 
per objectiu entretenir i deba-
tre els temes d’actualitat que 
es generen durant la setma-
na. Des del gener d’enguany, 
Laura Rosel busca les claus 
de l’actualitat, en directe, amb 
l’ajuda de les veus més diver-
ses de polítics, periodistes i 
opinadors. El premi Zoom 
Formats a la Millor Conduc-
ció s’entregarà el dimarts dia 
20 de novembre. A més del 
Preguntes Freqüents, Rosel 
ha presentat recentment el 
programa d’actualitat 8 al dia 
juntament amb Jordi Armen-
teras. Anteriorment havia 
estat també editora de l’in-
formatiu diari 14/15 a Rac 1, 
així com dels programes dia-
ris Notícies al matí i Notícies 
Migdia a Ràdio Sabadell.
El Premi Zoom Formats al 
Millor Nou Format serà per 
La Resistencia, el late late més 

elèctric i boig de la televisió 
de la mà i el cervell de Da-
vid Broncano. El programa 
gira entorn al seu univers, 
amb aquesta capacitat perso-
nal del còmic per convertir 
en mainstream l’alternatiu, 
aconseguir que l’extraordi-
nari sigui tendència i elevar 
un detall insignificant a la 
categoria de transcendental. 
David Broncano compta amb 
col·laboradors com Dani Ro-
vira, Antonio Resines, Jor-
ge Ponce, Ricardo Castella, 
Quequé, Pantomima Full, 
Ignatius Farray i Grisson, 
que l’acompanyen cada nit, 
a més de les entrevistes més 
surrealistes mai vistes en te-
levisió. El programa parteix 
del model clàssic de late night 
show i n’ofereix una versió re-
estructurada, amb l’entrevista 
i la improvisació com a ingre-
dients principals. Aquest es-

Laura Rosel, Polònia, Mercedes Milà i Cuéntame 
cómo pasó, alguns dels premiats pel Zoom Festival

pai s’emet des de l’1 de febrer 
d’enguany al canal #0 de Mo-
vistar+, de dilluns a dijous, a 
partir de la mitjanit.
El programa de sàtira polí-
tica Polònia s’endurà el  Pre-
mi Zoom Formats al Millor 
Format consolidat. Estrenat 
l’any 2006, sota la producció 
de Minoria Absoluta, Polò-
nia ha aconseguit liderar el 
prime time de les nits de di-
jous a Catalunya. Més de 250 
personatges del panorama 
polític i social, nacional i in-
ternacional, han sigut paro-
diats a Polònia. El programa 
ha aconseguit reunir un gran 
nombre d’imitadors i, sovint, 
també els imitats. Un format 
d’humor i sàtira política que 
ha sabut captar i retratar l’ac-
tualitat política amb frescor, 
esdevenint un referent a la te-
levisió i una cita setmanal per 
a molts espectadors.

El premi Auguri Sita 
Murt serà per a 

l’actriu catalana 
Candela Serrat

Els premis s’entregaran 
majoritàriament du-
rant la cloenda de la 
16a edició del festival 
que tindrà lloc el dis-
sabte 24 de novembre

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica del 
passat 20 d’octubre a 
l’Espai Cívic Centre 

d’Igualada va ser molt par-
ticipativa, van recitar di-
ferents poetes, rapsodes i 
músics d’Igualada i rodalies 
com Valentina Botana, Mar-
garida Bernús, Ma Rosa Clo-
sa, Carme Freixes (Inanna 
Inanna), Alejandro Penalva, 
Jordi Pallerols i el músic Al-
fons Mula.  La temàtica va 
ser amb Poesia sobre la Tar-
dor, el canvi d’estació… l’es-
pai d’actuació estava decorat 
amb atrezzo de fulles seques, 
teles, pintures, llibres, para-
ïgues… per crear un ambi-
ent acollidor de tardor amb 
tonalitats de colors marrons, 
carbasses, grocs…
El públic va quedar molt sa-
tisfet de l’originalitat dels po-
emes que van recitar, també 
hi va haver alguna perfor-
mance amb acompanyament 
musical de Bach i ens va 
amenitzar la rapsòdia el mú-
sic Alfons Mula al piano, que 
també va cantar un parell de 
temes propis.
Gràcies a tots/es els/les par-
ticipants, a tot el públic, a 
l’Espai Cívic Centre, Cultu-
ra Igualada i a l’Ajuntament 
d’Igualada pel suport.
La pròxima Galàxia Poètica 
serà el dissabte 17 de no-
vembre a les 18 h amb Po-
esia i música de temàtica de 
l’AMOR-EROTISME. Cal 
inscriure’s i recordar que 
cada poeta pot anar acompa-
nyat/da d’algun altre vessant 
artística amb un músic, pin-
tura, dansa… a la sala poli-
valent de l’Espai Cívic Cen-
tre d’Igualada.
Més informació i per ins-
criure’s per recitar poseu-se 
en contacte per email a: as-
sociacioculturalgalaxia@
gmail.com o bé per telf. 636 
919 373.

Èxit de la passada 
Galàxia Poètica 
amb poesia de la 
tardor



48  |  CULTURA Divendres, 26 d’octubre de 2018

MÚSICA / LA VEU 

Els reconeguts músics 
Sheila Grados i Javi·
er Gavara inauguren 

aquest divendres en un únic 
concert el Cicle Musica de 
primera fila de la programa·
ció del Teatre de l’Aurora. 
Oferiran un concert on les 
coplas i els boleros de sempre 
en seran els autèntics prota·
gonistes, amb temes plens de 
poesia i tocs de flamenc que 
expliquen històries d’amor i 
de desamor. 
El públic podrà gaudir de 
l’espectacular veu de Sheila 
Grados i la guitarra flamenca 
tocada magistralment per Ja·
vier Gavara que arribaran al 
cor i a l’ànima sense deixar a 
ningú indiferent.
El Teatre de l’Aurora i l’Esco·
la/Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada organitzen 
aquest divendres el primer 
concert de la temporada en 
col·laboració; s’emmarca dins 
del Cicle Música de Primera 
Fila que programa el Teatre 
de l’Aurora. Aquesta col·labo·
ració entre l’equipament cul·

tural de la plaça de Cal Font i 
l’Escola té com a objectiu in·
crementar la repercussió del 
Cicle de Concerts de Profes·
sorat de l’ECMMI.

Horari i venda d’entrades
El concert Boleros i coples de 
sempre de Sheila Grados i Ja·
vier Gavara tindrà lloc diven·

Sheila Grados i Javier Gavara inauguren 
la temporada del Cicle Música de 
Primera Fila al Teatre de l’Aurora

dres 23 d’octubre a les 21 h al 
Teatre de l’Aurora. Les entra·
des tenen un preu de 10 € i 8 
€ (amb els descomptes habi·
tuals) i es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te·
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.  

TALLERS / LA VEU 

“Cossos que fan coses” 
és una activitat adreça·
da a grups familiars que 

vulguin partir de la pròpia 
experiència del cos i l’acció 
per explorar i comprendre la 
disposició entusiasta i apas·
sionada dels artistes que es 
presenten a l’exposició Entusi·
asme. El repte i l’obstinació en 
la Col·lecció MACBA. No es 
tracta tant d’explicar les obres i 
les seves característiques com 
d’“habitar” l’espai expositiu 
amb diferents accions guiades 
que ajudin a comprendre, des 
del “fer”, les metodologies que 
els artistes empren i els com·
promisos d’ordre estètic, soci·
al o polític que plantegen.
L’activitat tindrà lloc aquest 
diumenge, 28 d’octubre a 
les 12h, al Museu de la Pell 
d’Igualada, amb accés lliure i 
aforament limitat. L’activitat la 
conduirà Marta Galán, autora 

i directora de projectes escè·
nics amb diferents equips cre·
atius, amb una destacada pro·
jecció nacional i internacional 
i una reconeguda solvència en 
l’articulació de processo crea·
tius a cavall entre l’art escènic 
professional, l’acció socioe·
ducativa local i les pràctiques 
artístiques col·laboratives. 
Aquí, proposarà un exercici 
lúdic i participatiu per a tota 
la família, amb infants a par·
tir de 6 anys preferiblement, 
que pren el cos i l’acció com a 
epicentre i que proposa recór·
rer l’exposició des de la pròpia 
experiència física i performa·
tiva; cossos que fan coses, que 
fan temps, que fan presència 
a l’espai expositiu. Convida a 
practicar en família el gest en·
tusiasta i obstinat que reivin·
dica la intensitat anímica del 
treball en l’art.
Entusiasme. El repte i l’obsti·
nació en la Col·lecció MACBA 
és una exposició itinerant del 

Programa d’Arts Visuals de 
l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelona, 
organitzada en conveni amb 
el MACBA i en col·laboració 
amb els diferents municipis 
que l’acullen. A Igualada es 
pot visitar fins el dia 4 de no·
vembre, amb entrada gratuïta 

i en l’horari següent: de di·
marts a divendres de 10 a 14h, 
dijous i divendres de 16 a 20h 
i dissabtes, diumenges i festius 
d’11 a 14h.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al 

El programa Creactiva’t al Museu! proposa, diumenge, un taller 
familiar performatiu dins l’exposició MACBA

Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell reuneix 
propostes mensuals molt va·
riades que van des de tallers 
de fotografia, disseny, tecno·
logia i creació artística fins 
a un contacontes, una visita 
performativa i una activitat al 
rocòdrom Ingravita. L’objec·
tiu és posar en valor l’experi·
ència de crear i d’aprendre 
gaudint en família, al voltant 
de les exposicions temporals 
i les col·leccions del Museu, 
la història i l’expressió de la 
cultura local. Aquesta ini·
ciativa del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament d’Igualada i el Museu 
de la Pell compta amb la col·
laboració de l’Escola Muni·
cipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps, els Moixiganguers 
d’Igualada, Ingravita, el Mu·
seu·Molí Parerer de Capella·
des, la Comissió de la Caval·
cada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.

DISSENY / LA VEU 

El passat dimarts dia 16 
d’octubre els estudiants 
de 1r del Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà d’Assistència al 
producte gràfic imprès de l’Es·
cola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps d’Igualada, va·
ren participar en la interessant 
visita performativa de l’expo·
sició “ENTUSIASME. El repte 
i l’obstinació en la Col·lecció 
MACBA” al Museu de la Pell 
d’Igualada que va fer l’artista 
Jordi Ferreiro, acompanyants 
per Jordi Enrich, professor de 
l’Escola.
Amb aquestes visites perfor·
matives, convidem als alum·
nes i professors a adoptar una 
posició activa i participativa 

davant l’obra d’art, a ser alhora 
partícips i creadors d’un esde·
veniment únic i irrepetible.
Les visites a l’exposició fun·
cionen com un primer apro·
pament a l’art contemporani, 
utilitzant la performance com 
a fil conductor de l’activitat. No 
es tracta només de veure les 
obres exposades, sinó de viu·
re l’experiència de visitar una 
exposició d’una manera més 
lúdica i menys passiva. Consta 
d’un recorregut no lineal a l’ex·
posició amb diferents propos·
tes d’acció per dialogar i activar 
altres discursos davant l’obra 
d’art. Mitjançant els artistes, 
explorem la performance com 
un llenguatge artístic agitador 
capaç de transformar l’especta·
dor passiu en un subjecte actiu.

Els estudiants d’Assistència al 
producte gràfic imprès, visiten 
l’exposició “Entusiasme”
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CINEMA / LA VEU 

Emmarcat en el projecte 
Conegudes (també) a 
casa de la Mostra Inter·

nacional de Films de Dones, 
la Conca d’Òdena acollirà per 
5è any el programa itinerant 
de cineastes catalanes. Serà 
durant els mesos d’octubre i 
novembre amb tres pel·lícules 
dirigides per dones.
L’obertura de la Mostra serà a 
Vilanova del Camí el proper 
diumenge, 28 d’octubre, amb 
la pel·lícula Ainhoa, yo no soy 
esa, dirigida per Carolina As·
tudillo. Ainhoa, yo no soy esa 
és un assaig documental so·
bre les dones que escriuen i, 
alhora, una reivindicació de 
la creació com a via d’explora·
ció i resistència. Una crònica 
alternativa a la història oficial 
espanyola dels ‘90, explicada 
des d’un punt de vista íntim 
i feminista. El film es projec·
tarà a Can Papasseit a les 18h. 
En finalitzar la projecció, es 
comptarà amb la presència la 
directora del film, Carolina 
Astudillo, i una cineasta de 

Drac Màgic per a fer un col·
loqui posterior.
La segona projecció de la 
Mostra tindrà lloc a Iguala·
da en el marc del Cineclub 
Ateneu, amb la projecció de 
Trinta Lumes de Diana Tou·
cedo: l’Alba té dotze anys i 
desitja descobrir el descone·
gut, el misteriós i el fascinant 
món de la mort. Amb el seu 

La 5a Mostra Internacional de Films de Dones arriba 
als municipis de la Conca d’Òdena

millor amic Samuel entren a 
cases abandonades, recorren 
pobles destruïts i s’endinsen 
a l’interior d’unes muntanyes 
que amaguen un altre món 
paral·lel. Un viatge que par·
teix de la innocència per des·
cobrir el misteri de la lluita 
entre la vida i la mort. El film 
serà el proper dijous, 8 de no·
vembre, a l’Ateneu Cinema. 

Hi assistirà una persona de 
l’equip de direcció de la pel·lí·
cula i també una cineasta.
La tercera projecció tindrà 
lloc a Òdena, al Teatre Cen·
tre Unió Agrícola, amb el 
film Todalas mulleres que 
coñezo de Xiana do Teixeiro. 
Una “posada en paraules” per 
pensar el desequilibri social 
entre home i dona al nostre 
país; una pel·lícula parlada, 
feta de converses crucials en 
tres escenaris enllaçats i sig·
nificatius, a partir del punt 
d’inflexió d’Alcàsser i els can·
vis de conducta que ha com·
portat per a les dones a nivell 
nacional, amb l’altaveu sensa·
cionalista dels mitjans de co·
municació. La projecció serà 

diumenge, 25 de novembre 
a les 18:30h, i s’emmarcarà 
també en el Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violèn·
cia contra les Dones.
La Mostra Internacional de 
Films de Dones és un espai 
concebut per a donar a conèi·
xer la història i el present de 
la creació cinematogràfica 
femenina i per convidar als 
diferents públics a descobrir 
la circulació de noves mira·
des presents en el cinema de 
les dones, mirades que estan 
enriquint i transformant les 
pràctiques culturals, que de·
mostren el compromís de les 
cineastes amb la complexitat 
de les realitats i els debats del 
seu temps i que estan reno·
vant el conjunt de la creació 
audiovisual.
Les projeccions seran gratu·
ïtes i comptaran amb la pre·
sència de les cineastes i de 
l’acompanyament d’una pro·
gramadora del cicle. A nivell 
local, compta amb la col·la·
boració de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Odena (MICOD).

EXPOSICIONS / LA VEU 

El fotògraf igualadí Mi·
quel Solà i Rossell pre·
senta una nova expo·

sició a la Biblioteca Central 
d’Igualada coincidint amb la 
festivitat de Tots Sants. «L’art 
en els cementiris: Poblenou i 
Montjuïc» és el títol d’aques·
ta mostra que es podrà visi·
tar del 30 d’octubre al 23 de 
novembre. Per inaugurar·la 
Miquel Solà farà una xerra·
da i una projecció el mateix 
dimarts 30 a les 7 de la tar·
da, on parlarà d’aquest im·
portant llegat patrimonial, 
acompanyat de la música de 
Brahms, Mozart i Bach, en·

tre d’altres.
A la mostra s’hi podran veu·
re fotografies de gran for·
mat que mostren la bellesa 
dels grans mausoleus que la 
burgesia catalana va encarre·
gar a principis del segle XX. 
Mausoleus que reproduïen 
l’opulència de les mansions 
en què aquests prohoms de 
la burgesia van viure en vida 
i amb diversos estils com el 
neogòtic, el modernisme, el 
noucentisme... Arquitectes 
de prestigi com Puig i Ca·
dafalch i Lluís Domènech i 
Montaner, escultors de la ta·
lla de Josep Campeny i Josep 
Llimona signaven aquestes 
obres artístiques monumen·

tals que avui han esdevingut 
un reclam turístic que va més 
enllà de la festivitat de Tots 
Sants. Així, al cementiri de 
Montjuïc es fan rutes guiades 
artístiques on els visitants 
poden conèixer una quaran·
tena de sepultures d’un alt 
valor artístic realitzades en 
el període comprès entre els 
anys 1888 i 1936. Per la seva 
banda, el de Poblenou va ser 
el primer cementiri de la ciu·
tat i la ruta que s’hi pot fer és 
una evocadora reconstruc·
ció de 100 anys d’història, 
que comença el 1775 amb la 
benedicció del nou espai fu·
nerari i acaba amb l’Exposi·
ció Universal del 1888.

Miquel Solà mostra la bellesa dels mausoleus en una 
nova exposició fotogràfica a la Biblioteca

El cicle consta de tres 
pel·lícules dirigides 

per dones que es 
projectaran a Vilanova 
del Camí, a Igualada i 

a Òdena

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
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 luismir@icab.es 
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MÚSICA / C. ROMA 

Demà dissabte, a les 7 de 
la tarda, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu tindrà 

lloc, per tercer any consecutiu 
el Festival solidari per als petits 
del Senegal. El Festival és orga-
nitzat per Fundació Educació 
Solidària, Igualada Solidària i 
compta amb el suport de la Di-
putació 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 Andújar, viola, Mar-
ta 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 do-
tar de beques d’estudis a nois 
i noies del Senegal per tal que 
puguin assolir una formació 
que els permeti encarar el fu-
tur amb millor expectatives de 
les que gaudeixen.
La fundació Educació Solidà-
ria està formada per voluntaris 
i voluntàries que col·laboren 
en campanyes que estan du-
ent a terme a diversos indrets 
del planeta, concretament a 
Guatemala, Mèxic i Senegal, 
sobretot en l’àmbit educaci-
onal en el terreny. Es treballa 

en les escoles, en l’àmbit de la 
formació professional, en ca-
ses d’acollida i en l’educació 
en el lleure, tant per als nens 
i nenes com en la formació de 
monitors. Els seus principis es 
basen en el dret a l’educació 
que tenen totes les persones 
per així poder millorar les se-
ves condicions de vida i des de 
la Fundació es treballa col·la-
borant en projectes de coo-
peració i realitzant accions de 
sensibilització i promoció del 
voluntariat.
A  Igualada, al capdavant de 
la subseu de la Fundació Edu-
cació Solidària hi ha la Rosa 
Sànchez, que n’és la presiden-
ta qui, acompanyada del Pau 
Corcelles, que n’és un vocal, 
ens han explicat quina és la 
seva tasca i ens han fet cinc 
cèntims del concert solidari 
de demà dissabte.

Quants anys fa que existeix la 
Fundació Educació Solidària?
Rosa Sanchez: La Fundació, 
que és de l’Escola Pia de Ca-
talunya, va néixer ara fa 20 
anys i la seva tasca és intentar 
ajuda a nens i nenes de paï-
sos en desenvolupament que 
tenen dificultats per accedir 
a l’escola. Un dels lloc on més 
s’intervé és al Senegal, doncs 
més de la meitat dels recursos 
que s’aconsegueixen van a pa-
rar allà, on tenen cinc escoles, 

més dues a Costa d’Ivori. Al 
Senegal hi ha molta feina a 
fer, sobretot amb les nenes: 
aconseguir que vagin a l’esco-
la, que continuïn, que a casa 
seva ho acceptin... és un repte 
fenomenal.

Quina és la tasca que fa?
S’ha de tenir en compte que, 
per exemple al Senegal hi ha 
moltíssim jovent i s’ha d’in-
tentar que puguin accedir a 
una formació que els permeti 
encarar un futur millor, do-
tant-los també d’una forma-
ció laboral per tal que puguin 
accedir a llocs de treball. És 
important, i així s’intenta, 
que tinguin espais on puguin 
conviure, que no hagin d’es-
tar al carrer. Des d’aquí el que 
fem és aportar el nostre gra-
net de sorra per poder becar 
alguns nens i nenes i que pu-
guin anar a escola cada any.
Pau Corcelles:  És important 
destacar que les persones que 
treballen allà són nadius, els 
escolapis que hi ha a les esco-
les són senegalesos, així com 
també els mestres de l’escola.
Rosa Sanchez: És millor que 
sigui així perquè generen més 
acceptació, i a més coneixen 
l’entorn i els costums.

De Senegal, però, arriben 
molts migrants...
R.S.: Raó de més per do-
nar-los l’oportunitat de tenir 
les eines perquè allà puguin 
tenir treball, penso que això 
ajudarà molt. Les branques 
de formació professional que 
se’ls ofereixen permeten que 
es puguin quedar a treballar 
al propi país, generant ri-
quesa i evitant que marxin a 
buscar una millor vida.

Quanta gent formeu part de la 
subseu d’Igualada, de la Fun-
dació Educació Solidària?

R.S.: Som molt poquets i ens 
agradaria ser més. Actual-
ment en formem part set per-
sones, comptant el Pare Ma-
nel que ara està malalt i ens 
pot ajudar poc. Per tant ens 
agradaria fer una crida a to-
tes aquelles persones que vul-
guin unir-se a nosaltres, que 
seran molt benvingudes, que 
sempre falten mans, especi-
alment fem la crida a la gent 
jove, que tinguin en compte 
que formar part de l’entitat 
no porta gaire feina i neces-
sitem noves idees. Qui vulgui 
acompanyar-nos ens pot tro-
bar a l’Escola Pia d’Igualada, 
a la plaça Castells.

Com va sorgir, ara fa 20 
anys la idea de crear aques-
ta Fundació?
R.S.:  El pare Andreu Trilla, 
provincial i un altre escolapi, 
van pensar que fora bo po-
der ajudar en aquests països 
on l’accés a l’educació era tan 
mínim. Es van buscar llocs 
amb moltes necessitats per 
poder ajudar. Es van buscar 
voluntaris per tirar endavant 
aquesta gran tasca que és la 
de trobar mitjans suficients 
per poder becar nens i nenes 
en el seu país d’origen.
Amb els diners que s’aconse-
gueixen des d’aquí es bequen 
cursos sencers.
P.C.: Cal pensar que amb 120 
euros es paga tot el curs sen-
cer per a un noi o noia.

Què es fa des d’aquí per re-
captar aquests diners?
R.S.: El Pau és l’ànima de l’or-

“El que es recapta al Festival va directament al Senegal, 
en forma de beques d’estudi”

Rosa Sànchez i Pau Corcelles -Fundació Educació Solidària-, organitzadors del Festival per als petits del Senegal

ganització dels actes...
P.C.: Sí, ara fa uns anys, em 
va venir el pare Manel i em 
va proposar d’ajudar. I fa tres 
anys vam començar a fer un 
festival benèfic que ha anat 
millorant i que malgrat la 
feina que porta muntar-lo, és 
molt gratificant. A data d’avui 
ja estem treballant per prepa-
rar el festival de l’any vinent: 
demanar el teatre, buscar ar-
tistes que vulguin prendre-hi 
part... Cal destacar que les 
persones que actuen al con-
cert no cobren ni un cèntim, 
treballen altruísticament, 
l’Ajuntament ens cedeix gra-
tuïtament el teatre de l’Ate-
neu, els mitjans de comuni-
cació ens cediu l’espai... per 
tant tot el que es guanya en el 
festival és net i va directament 
cap al Senegal.

Quins artistes es podran es-
coltar aquest any?
P.C.: Podrem gaudir del trio 
d’harmòniques Néixer i del 
Grup de Corda, quatre músics 
acompanyats d’una soprano. 
Tots dos em van dir que sí de 
seguida  i és molt d’agrair.
El concert serà presentat per 
la Claudina Canals. El preu de 
l’entrada és de 10 euros i tam-
bé hi ha una fila 0 per aquelles 
persones que no puguin as-
sistir al concert i que vulguin 
col·laborar.

Aquesta és una activitat in-
closa dins els actes de l’Oc-
tubre Solidari que es fan a 
Igualada.
R.S.: Sí, nosaltres formem 
part d’Igualada Solidària gai-
rebé des del començament i 
sempre hem fet activitats, ja 
siguin exposicions, concerts 
o altres activitats. També es fa 
la Fira, aquest any també hem 
fet l’exposició  a la Biblioteca i 
ara el Festival.

Igualada és una ciutat soli-
dària?
R.S.: Sí, molt. Des d’Igualada 
Solidària ho podem corrobo-
rar,  som una ciutat que quan 
es necessita s’aboca a allò que 
es demana.
Convidem a tots els iguala-
dins i anoiencs que demà dis-
sabte, vinguin al Festival, que 
serà extraordinari i que tot el 
que es recapti serà per ajudar 
aquests nens i nenes.
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ÒPERA / LA VEU 

Després del parèntesi 
estival  es reprenen 
les retransmissions 

en directe de des del Royal 
Opera House de Londres per 
seguir la temporada d’òpera 
i dansa, sessions que ofereix 
l’Ateneu Cinema en la seva 
programació habitual. Les 
Valquíries de Wagner, serà 
l’òpera que encetarà la sego-
na part de la temporada el 
pròxim diumenge 28 d’octu-
bre. 
El cicle de l’Anell de Wagner 
és una de les obres més grans 
de tota la història de l’òpera. 
Antonio Pappano, director 
musical de The Royal Ope-
ra, dirigeix la  producció de 
Keith Warner i aquesta úl-
tima reposició compta amb 
un repartiment integrat per 
un excel·lent desplegament 
internacional de cantants es-
pecialitzats en Wagner. 
Les quatre òperes del cicle 
complet viatgen des del prin-
cipi d’un món fins a la seva 

destrucció, amb déus, herois 
i monstres. Aquest mite èpic 
retrata tots els tipus d’emoci-

“Les Valquíries” de Wagner a l’Ateneu Cinema

ons humanes amb una mú-
sica i unes idees d’una força 
extraordinària. L’Anell cons-

titueix sempre un esdeveni-
ment especial en el calendari 
operístic: una vegada que es 

viu, no s’oblida mai.
Die Walküre (Les Valquíries) 
és la segona òpera del cicle i 
conté diversos dels moments 
musicals més destacats de 
l’Anell: la rutilant Música del 
Foc Màgic i l’electritzant Ca-
valcada de les valquíries. Però 
en el centre d’aquesta òpera, 
entre les reelaboracions mu-
sicals i la mitologia nòrdica, 
es troben uns personatges 
inoblidables i els complexos 
embolics entre ells, entre els 
quals figuren els bessons Si-
egmund i Sieglinde, i Wotan 
i la seva filla valquíria, Brün-
nhilde. 
Òpera en 3 actes. Durada: 4h 
50 min
Hora de la sessió, a les 6 de 
la tarda.
Preu: 24 € i 17.50 € (Socis 
Ateneu)  
Anticipada: 20 € i 15 € (Socis 
Ateneu) 
Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i
online a través de la web  
www.ateneucinema.cat 

VALQUIRIES
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DANSA / LA VEU 

El proper diumenge 
28 d’octubre,  l’Esbart 
Dansot de Capellades 

celebrarà el seu 45è. Aniversa-
ri amb un recital de danses al 
Teatre de La Lliga, a  2/4 de 7 
de la tarda, amb l’acompanya-
ment musical de la Cobla AL-
MOGAVARENCA de Capella-
des, sota la direcció d’en Xavier 
Cassanyes.
Algunes de les danses que es 
ballaran seran: Ball del Vano i 
el Ram, la Bolangera de Moja, 
vàries danses de Mallorca com 
el Parado de Valldemosa, la 
Mateixa d’Es Figueral i a Una 
Plaça de Soller.
L’Esbart estrena aquest any la 
Dansa anomenada “Andor-
ranes” del coreògraf Salvador 
Melo i també una peça que no 

té res a veure amb la música 
tradicional catalana:  What a 
Feeling, de la pel·lícula Flas-
hdance, que farà que la cobla 
Almogavarenca es transformi 
en una Big Band...
El disseny del cartell anuncia-

dor d’aquest any es del dansai-
re capelladí Joan Romaguera. 
La direcció de les danses va a 
càrrec de l’Anna Maria Saba-
ter.
Us esperem a tots diumenge a 
Capellades !

45è aniversari de l’Esbart Dansot 
de Capellades

CULTURA / LA VEU 

A 9.500 kms d’Iguala-
da prop de cinquanta 
igualadins hi han dei-

xat dies, setmanes o mesos de la 
seva vida fent aportacions soli-
dàries. Ho han  fet -com tothom 
sap i ara recordem- a El Salva-
dor. País conflictiu de centrea-
mèrica tant fa vint-i-cinc anys 
quan va començar el poblat de 
Nueva Esperanza, com ara.
Escoles per a infants i joves, 
ensenyaments laborals, col·la-
boració econòmica i manual 
en la construcció d’edificis co-
munitaris, escola de música, in-
tercanvis formatius i ajudes per 
promocionar joves promeses.
Voluntariat i ajuda material de 
l’Ajuntament d’Igualada i do-
natius de moltes persones so-

lidàries.Totes aquestes realitats 
i records van ser explicats per 
Beneta Vidal i Elisabet Feced 
amb l’ajuda d’imatges d’aquesta 
d’implicació igualadina al ser-
vei d’una societat que no poseia 
res de res per iniciar una camí 
una mica digne.
I el proper dilluns Esteve Camps 
Palmés animarà al públic a cui-
dar-se per arribar a una bona  
forma física i personal.

Vint-i-cinc anys 
d’Igualada a El SalvadorMÚSICA / LA VEU 

L’Agrupació Coral La Llàn-
tia organitza un concert pel 
proper dissabte dia 3 de no-

Concert de tardor de l’Agrupació 
Coral La Llàntia

MÚSICA / LA VEU 

La Capella de Música 
de La Tossa va viatjar 
a Roma el passat pont 

del 12 d’octubre, festa de la 
Mare de Déu del Pilar, per 
tal de cantar a la Basílica de 
“Santa Maria Maggiore”, una 
de les quatre basíliques ma-
jors de Roma i a l’església de 
“Santa Maria in Monserrato 
degli Spagnoli”. A la basílica 
hi va solemnitzar la missa de 
12 interpretant, antre d’altres 
cants, la Missa en honor de 
Sant Josep de Calassanç, del 
compositor italià Oreste Ra-
vanello i acabant amb el Viro-
lai; tot sota la direcció d’en 
Frederic Prat i acompanyats 
a l’orgue per en Josep Xaubet.
Al mateix dia, a la tarda, a 
l’església de Santa Maria de 
Montserrat, en ocasió de la 
missa que hi oficiava el Sr. Bis-
be d’Almeria, hi va interpre-
tar, també, la Missa del com-
positor Ravanello i un petit 

concert. En aquesta església, 
on hi ha una preciosa capella 
dedicada a la Mare de Déu 
de Montserrat, que li dona el 
nom, hi va entonar, amb espe-
cial emoció, el Virolai.
Ambdues actuacions van 
ser possibles per la gentilesa 
que van tenir amb la Coral, 
tant     Mossèn Valentí Mise-
rachs, qui va lamentar no  po-
der-nos acollir personalment 
aquell dia per estar presentant 
a Ripoll el seu oratori “Diàleg 
Patriarcal”, com el bon amic 
Joan Paradell, organista titu-
lar de Sant Pere del Vaticà.  En 
Joan Paradell va poder dedi-
car a la Capella de Música una 
especial consideració, acom-
panyant, en una i altra cele-
bracions, al nostre organista 
Josep Xaubet. La coral els està 
molt agraïda a tots dos per  les 
seves gestions i per les atenci-
ons rebudes.
Un viatge de cinc dies en que, 
a més de Roma, vàrem visitar 
Montecarlo i Nice.”

La Capella de Música de 
la Tossa canta a Roma

vembre, a les 8 de la tarda, 
a l’església parroquial de la 
Mare de Déu de la Soledat. 
Serà un concert de cançons 
tradicionals, que amb el nom 

de “Concert de Tardor” vo-
len oferir a tots els seus socis, 
amics i simpatitzants. L’entra-
da serà gratuïta. Tothom hi és 
convidat.  

MÙSIQUES DE BUTXACA
XARIM ARESTÉ

Divendres 
2 de novembre

a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador del sorteig 
d’aquest mes ha estat en 

Josep Orpinell



La placeta de les plaques

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L’espai històric que és la placeta 
de l’Ateneu, si bé podria ano-
menar-se de l’1 d’octubre, tam-

bé podem dir que és la “placeta de les 
plaques”.
Així, a l’esquera hi figura la que re-
flecteix l’historial de l’entitat. Una 
segona, serveix per recordar al poeta 
odenenc, Josep Romeu Figueras, que 
fou el promotor de la recuperació de 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obre-
ra. Una altra, és la que fa “Reconei-
xement a totes les persones d’aquesta 
ciutat que el dia 1 d’octubre de 2017, 
dignament i sense por, van defensar 

amb les urnes la llibertat del nostre 
país”. Les tres són amb el model mu-
nicipal.
Al llindar de l’entrada de l’edifici, un 
rètol amb una urna indica “1 d’octu-
bre 2017 Vam votar. Vam guanyar”.
També hi ha una placa de l’escola de 
l’Ateneu, concertada amb la Genera-
litat.
Al cap d’un temps de la seva inau-
guració, on ara hi han les cartelleres, 
existí una placa de prohibició d’apar-
car i una inscripció de “Fora nazis”, 
tal com es veu en la fotografia del 
nostre arxiu. 

CULTURA  |  53Divendres, 26 d’octubre de 2018

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte passa 
per Piera el grup de 
teatre Pierrot Teatre 

de Centelles.
L’any 1988 una colla de gent 
jove de Centelles que buscava 
una “manera diferent de fer 
teatre” va crear Pierrot Teatre. 
Era un nou grup que volia fer 
teatre de proximitat, fugint 
del típic vodevil. Al llarg dels 
anys, el grup ha anat variant 
i ara el formen “unes 25 per-
sones, que es van ajustant en 
funció de la gent que vol fer 
teatre i de les característiques 
de l’obra que volen fer.
Durant tot aquest anys han 
representat moltes obres, de 
les quals destaquem, L’Ene-
mic del Poble, El Petit Príncep, 
El Casament dels Petits Burge-
sos, Les Criades, uns dels Cap-

vespres de Carnaval, Dissabte 
Diumenge i Dilluns, Maria 
Rosa i demà ens presenten Els 
Rústegues.
I rusteghi va ser estrenada a 
Venècia al Teatro San Luca, al 
final del carnaval de 1760 i es 
va publicar el 1762. Els rúste-
gues són quatre mercaders de 
Venècia, que representen la 
vella tradició conservadora i 
puritana de les classes mitja-
nes, enfrontats a la “nova fri-
volitat” veneciana.
Tracten d’imposar a les seves 
dones els usos tradicionals, 
per restringir tot allò què 
consideren massa estrany o 
excèntric, els prohibeixen 
sortir de casa, fins i tot sortir 
al balcó, i anar a festes o veure 
comèdies, no toleren estranys 
a casa, la qual cosa també de-
nota la seva repulsió natural a 
la conversa.

Pierrot Teatre de 
Centelles presenta 
“Els rústegues”

42è Concurs de Teatre Amateur de Piera

MÚSICA / LA VEU 

Sortosament el proppas-
sat dijous 18, esdevin-
gué per a la Coral i en 

contra dels pronòstics, una 
jornada amb unes excel·lents 
temperatures. Va lluir el sol i 
fins a la tarda quan l’expedi-
ció igualadina estava dinant 
no va fer acte de presència la 
pluja. L’excursió formava part 
dels actes preliminars del 80è. 
aniversari fundacional.
Amb l’acostumada puntuali-
tat es sortí d’Igualada, i poc 
abans de les 10 del matí ja 
érem al Museu del Vestit de 
Paper de Mollerussa. En vi-
sita guiada recorreguérem les 
diverses sales admirant les 
magnifiques obres d’art que 
suposen el més d’un centenar 
de vestits elaborats artesanal-
ment amb delicada paciència 
i traça. Fou una visita que 
captivà tothom. No hi mancà 

el record als premis aconse-
guits els primers anys per una 
compatrícia.
Tot seguit es continuà cap a 
El Soleràs, on acompanyats 
de l’alcalde de la localitat Jor-
di Sarlé varem recórrer les 
instal·lacions de la popular 
Cooperativa on se’ns explicà 
el procés de manufactura de 
l’oli. Se’ns obsequià amb un 
refrigeri i amb una ampolla 
d’oli, i hom ho aprofità per fer 
algunes compres.
A continuació ens desplaça-
rem a l’església neoclàssica 
del poble, on el primer tinent 
d’alcalde i responsable de cul-
tura Manel Marsan ens expli-
cà algunes característiques 
d’aquesta parròquia neoclàs-
sica. La Coral de Santa Maria 
d’Igualada sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents, va oferir un concert 
de cinc havaneres, que fou 

molt aplaudit pels nombrosos 
assistents, veïns i acompa-
nyants.
Tot seguit hom es desplaçà 
amb l’autocar fins a l’esplana-
da de les ermites on desprès 
d’unes fotografies de grup, es 
degustà un aperitiu, gentilesa 
de l’Ajuntament d’El Soleràs.
Finalment hi hagué un dinar 
de germanor al restaurant 
la Garbinada, de Granyena 
de les Garrigues. A l’hora de 
les postres, Lleonard del Rio 
president de la Coral, agraí a 
l’alcalde les atencions rebudes 
i li regalà el prisma de cristall 
de la Coral. Jordi Sarlé va re-
graciar el detall i comentà la 
seva satisfacció per la visita, 
tot fent memòria dels molts 
anys que havia estat professor 
als col·legis d’Igualada i de 
l’Anoia. 
La seixantena d’expediciona-
ris retornaren a Igualada molt 
satisfets del viatge.

Agraït viatge de la Coral de Santa 
Maria a Mollerussa i a les Garrigues



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Un oportú restabliment de la placa identificadora 
del naixement de la vila d’Igualada, a la Plaça Pius XII 

Amb motiu de la celebració d’una nova 
edició del Mercat de la Puça de les Festes 
del Pilar, la plaça Pius XIIè d’Igualada va 

ser objecte d’una escenificació  simbòlica de res-
tabliment de la placa d’identificació de pedra que 
descriu els inicis de la vila igualadina. En aquest 
sentit, va ser relatada -per part de l’actor Jordi 
Hervàs, des d’una figuració del monjo Guitard de 
Sant Cugat- la llegenda mil·lenària del naixement 
d’Igualada, és a dir, els orígens d’Aqualata.
Si bé una primera placa, que datava del 1974, re-
sultava poc visible per a una acceptable lectura 
atesa la seva posició sobre el paviment a tocar 
del mur llevantí de la Basílica; recentment el De-
partament de Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada va resoldre apostar per a un nou em-
plaçament més perceptible a mode de marc sobre 
el mur de la Basílica. Òbviament, el relat del text 
és el mateix i fa esment a: “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. MC-
MLXXIV”.
Això és, la Plaça de Pius 
XIIè és l’emplaçament on 
va ocórrer el naixement de 
la ciutat d’Igualada; una 
autèntica cruïlla de camins 
dels quatre punts cardi-
nals de les antigues fronte-
res de la Marca, en temps 
de la Catalunya Vella de 
fa més de mil anys en què 
van convertir-se en igua-
ladins els primers vilatans. 
L’interès tàcit d’aquesta lo-
calització resultava avan-
tatjós no solament pel fet d’enllaçar el camí ral 
que comunica Barcelona amb Lleida, Aragó i Cas-
tella, amb aquell que vinculava Manresa, Òdena 
i Montbui, sinó per tractar-se d’un territori força 

fecund a la lle-
ra del riu Ano-
ia, tant a efec-
tes agraris com 
industrials; a 
més de ser una 
plaça idònia 
per a la ins-
tal·lació d’un 
mercat. Efecti-
vament, aques-
ta posició tan 
cèntrica de la 
Conca d’Òde-
na va facilitar 
els primers 
ass ent ament s 

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

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

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

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

ENTUSIASME. EL REPTE 
I L’OBSTINACIÓ EN LA 
COL·LECCIÓ MACBA

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

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

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

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

EXPOSICIONS

d’una població a l’abric de la fortificació o Castell 
-mota o força- de la pròpia Conca; un poble que, 
de seguida, a més d’un proteccionisme senyorial, 
va veure un primer auspici religiós amb la cons-
trucció d’un petit santuari: l’anomenada primera 
Capella de Santa Maria (i també de Sant Pere, de-
penent de la patrística de l’Abadia de Sant Cugat 
del Vallès; un temple que havia de convertir-se en 
l’actual Basílica de Santa Maria. 
Des d’un àmbit polític, un cop conformat aquest 
primer nucli habitat de l’antiga Vila d’Igualada, 
en època de Jaume I, van començar a escriure’s 
les pàgines d’una originària administració mu-
nicipal; fins a configurar-se -aquesta vila- com 
a un inqüestionable Carrer de Barcelona, ja sota 
el regnat de Pere III. En conseqüència, des del 
segle XIII, una fefaent autonomia municipal, al 
costat d’un progressiu creixement demogràfic, 
conformava l’existència del centre més influent 
de la Conca d’Òdena; una realitat palesada fins 
als nostres dies.
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te i l’obstinació en la Col·lecció MACBA
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell.

TEATRE
Igualada

“Èdip” amb Julio Manrique
La tragèdia de Sòfocles narra la història del 
rei de Tebes, que es descobreix a si mateix 
com a assassí del seu pare i amant de la 
seva mare. Un viatge emocional proper i 
dolorosament humà amb un repartiment 
d’alt nivell.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Masquefa

Masquefa sona bé. Concert de Tanghoyde, 
que presentaran al municipi el seu treball 
‘Tangos con cámara’.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent La Fàbrica Rogelio Rojo.

MÚSICA
Òdena

Espectacle benèfic a favor de l’Associa-
ció Familiar d’Alzheimer i Demències de 
l’Anoia’ a càrrec del grup de Playback Il·lu-
sió
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

TEATRE
Vilanova del Camí 

Xarxa Vilanova presenta “Adeu, Peter Pan” 
de Festuc Teatre.
Diumenge a les 12 del migdia al Centre 
polivalent de Can Papasseit.

DANSA
Capellades

45è aniversari de l’Esbart Dansot. Festival 
amb l’acompanyament de la Cobla Almo-
gavarenca.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga.

VISITA GUIADA
Òdena

Recorrerem el conjunt castral d’Òdena, 
un dels castells més rellevants de la Con-
ca d’Òdena i documentat ja a mitjans del 
segle X, cosa que el fa dels més antics de 
la comarca. 
Diumenge a les 12 del migdia al Castell 
d’Òdena.

DILLUNS 29

CONFERÈNCIA
Igualada 

Esteve Camps i Palmés. “Mens sana in cor-
pore sano”.
L’eix transversal d’aquesta xerrada és la 
importància de cuidar-nos el cos ja que si 
ens trobem bé i en una bona forma física i 
mental podrem aconseguir grans fites a la 
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MÚSICA
Igualada

Cicle de concerts de professorat“Coplas” i 
boleros de sempre
A càrrec de Sheila Grados, veu, i Javier 
Gavara, guitarra; ens oferiran un repertori 
de “coplas” i boleros populars amb arran-
jaments flamencs fets per Javier Gavara.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

ARQUEOLOGIA
Igualada

V Jornades d’Arqueologia de la Catalunya 
Central
Igualada acull enguany aquestes Jornades, 
obertes a professionals, investigadors i es-
tudiants, que donen a conèixer el valor de 
les recerques arqueològiques que es duen a 
terme a les comarques de l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà, Osona i el Solsonès.
Divendres i dissabte durant tot el dia al 
Museu de la Pell.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada

Cicle «Cinema i salut mental». 
“Spider” Projecció de l’adaptació de la no-
vel·la de Patrick McGrath i tertúlia poste-
rior.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Òdena

Concert a càrrec de Silverwood. Tercet 
format per Susana Jaén, flauta; Rut Cas-
tanyé, violí; Adriana Alsina, violoncel. Un 
violí, una flauta i un violoncel cobrint les 
sonoritats de qualsevol gènere i que fan 
que ningú quedi indiferent.
Divendres a les 9 del vespre a la capella de 
Santa Magdalena de l’Espelt.

CINEFÒRUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades

Projecció de la pel.lícula “Dersu Uzala” i 
posterior col.loqui amb Josep M. Esquirol.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 27

BIBLIOLAB
Igualada

“Descobrim Hervé Tullet. Colors i sons”
A càrrec d’Anna Toca, Núria Vinyals i 
Carme Borràs.Taller de creació artística a 
partir dels contes d’Hervé Tullet.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

CONCERT SOLIDARI
Igualada

“Un gran festival per als petits del Senegal”

Coincidint amb l’Octubre Solidari, la Fun-
dació Educació Solidària Igualada organit-
za un concert amb l’actuació del trio d’har-
mòniques Néixer i el Quartet de cordes
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

XERRADA
Igualada

“Governar per a tots”. Xerrada a càrrec de 
Chema Clavero i Eduardo Reyes, expresi-
dent de Sumate. Presetnació a càrrec de 
Josep Lope Asensio. Organitza Plataforma 
1 d’Octubre.
Dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic 
de Fàtima.

POESIA
Piera

2ª trobada poètica: Piera en vers. Camina-
da pel centre de la vila des de l’Av. Barce-
lona fins a l’església de Sta. Maria de Piera, 
amb parades de lectura poètica en punts 
emblemàtics
Dissabte a les 10 del matí a l’amfiteatre de 
l’av. Barcelona.

MÚSICA
Piera

Festival de Música Classica. Concert del 
grup expressionista Antoni Besses (piano), 
Francisca Mendoza (violí) i Lito Iglesias 
(violoncel). Obres de Beethoven, Mompou 
i Brahms.
Dissabte a les 7 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

CONCURS DE TEATRE
Piera

“Els Rústegues”, de Pierrot Teatre, de Cen-
telles
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Capellades

Concert “Cançons per la llibertat” d’A 
Grup Vocal
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre la 
Lliga.

DIUMENGE 28  

ÒPERA
Igualada

“Les Valquíries” de Wagner. Retransmissió 
en directe des del Royal Opera House de 
Londres,
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
Cinema.

TALLER FAMILIAR
Igualada

“Cossos que fan coses”. A partir de la prò-
pia experiència del cos i l’acció, us propo-
sem explorar i comprendre la disposició 
entusiasta i apassionada dels artistes que es 
presenten a l’exposició Entusiasme. El rep-

vida. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
Piera 

Llegir el teatre. Primera trobada del curs 
per presentar les novetats, calendari i les 
obres que es treballaran.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMARTS 30

CONFERÈNCIA
Igualada 

“L’art en els cementiris: Poblenou i Mont-
juïc”, a càrrec de Miquel Solà i Rossell
Entre finals del s. XIX i principis del s.xx, 
els grans industrials i els comerciants rics, 
magnífiques cases a l’Eixample de Barcelo-
na i grans mausoleus en els dos cementiris 
de la ciutat fets per arquitectes de prestigi
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat
Septet de Beethoven (op. 20)A càrrec de 
Giovani Giri, violí; Miquel Córdoba, viola; 
Romain Boyer, violoncel; Joan A. Lozano, 
contrabaix; Carles Pertegaz, clarinet; Mar-
tí Marsal, trompa; Pau Solà, fagot.
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera 

Trobada dels nens que hi participen per 
comentar i descobrir els enigmes plante-
jats a propòsit de la lectura La increïble 
història de l’àvia gàngster de David Walli-
ams.
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre “El domador de la-
gartijas” de Maria Dolores Garcia.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca el Safareig.
 

DIMECRES 31

CASTANYADA ROCK
Piera 

Amb la música més reivindicativa de casa 
nostra i promoció de grups emergents i 
consolidats: El Ultimo ke Zierre, Violets, 
Crim, HCB i DJ Partisana.
Dimecres a partir de 2/4 de 9 del vespre a 
Cal Sanahuja.

AGENDA
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L’era de l’espai
Estrena •  First Man (El primer hombre)

RAMON ROBERT / 

E l comandant Neil Armstrog va 
ser el primer ésser humà que va 
posar els peus sobre la Lluna, el 

dia 21 de juliol de 1969. Basant-se  en 
material exclusiu format per més de 
cinquanta hores de gravacions priva-
des amb Neil Armstrong, documents 
personals i entrevistes amb famili-
ars propers, James Hansen, professor 
d’Història a la Universitat d’Auburn, 
Alabama,  ha escrit un llibre sobre la 
segona meitat del segle XX, l’Era de 
l’Espai, elaborant alhora una interes-
sant biografia sobre aquell llegendari 
astronauta nord-americà.  En una pe-
netrant exploració del culte a l’heroi 
nord-americà, Hansen aborda el com-
plex llegat del Primer Home, com a as-
tronauta i com a individu. En el llibre, 
com en la pel.lícula que ara s’estrena, la 
intimitat, la ciència, la aventura i l’èpi-
ca es barregen per conformar el retrat 
d’un heroi rebel que sempre serà cone-
gut com el viatger còsmic més famós 

de la Història. Amb força de caràcter 
i gran determinació, Neil Armstrong 
es va guanyar un lloc privilegiat en la 
Història moderna.
Tres anys després d’aconseguir un gran 
èxit comercial i artístic amb La, la, 
Land, el cineasta Damien Chazelle ha 
volgut donar un gir absolut en el seu 
registre professional. Si aquella era una 
encantadora pel.lícula musical, First 
Man (El primer hombre) és un fasci-
nant retrat personal. A grans trets, la 
pel·lícula explica la història de la mis-
sió Apolo 11, finançada i dirigida per 
la NASA, que va portar als primers tres 
homes a la Lluna. Però en detall, l’ar-
gument es concentra en la figura  de 
l’astronauta Neil Armstrong (interpre-
tat per Ryan Gosling) i en el període 
comprès entre els anys 1961 i 1969. La 
narració es relatada en primera per-
sona, incidint en el esforç, el sacrifici 
i el preu que va representar, tant per a 
Armstrong com per als Estats Units, 
una de les aventures més ambicioses i 
arriscades de la Història.
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Agradable fantasia
Estrena •  La casa del reloj en la pared

RAMON ROBERT / 

N ascut a Michigan a l’any 1938, 
John Anthony Bellairs va ser 
un escriptor reconegut per 

les seves novel·les de misteri gòtic i 
fantasia, molt populars entre els lec-
tors joves del seu país. Una de les seves 
novel·les més llegides va ser La casa del 
reloj en la pared, originàriament publi-
cada a l’any 1973. En ella va debutar un 
nou personatge de Bellairs, l’orfe Lewis 
Bernavelt, un nen amb moltes inqui-
etuds i sempre disposat a investigar 
misteris i resoldre enigmes. Aquesta 

vegada, Lewis es muda a la vella i fosca 
casa del seu oncle, la qual té un mis-
teriós rellotge. Aviat, la seva rutinària 
existència es veu interrompuda quan 
accidentalment, Lewis desperta els 
mags i bruixes d’un món secret.
Realitzada per Eli Roth, produïda per 
Steven Spielberg i interpretada per 
Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanc-
hett i Kyle MacLachlan, La casa del 
reloj en la pared proporciona gairebé 
dues entretingudes hores de misteri, 
fantasia i aventures. Destaca el disseny 
de producció i el magnífic treball de la 
Blanchett. 

El tenor Andrea Bocelli
Estrena •  La música del silencio

RAMON ROBERT / 

U n dels tenors més aclamats 
dels darrers anys és l’italià 
Andrea Bocelli, nascut a un 

poble de la Toscana a l’any 1958, i 
amb més de 70 milions de discs ve-
nuts a tot el món. El propi Bocelli va 
escriure la seva biografia, que ara ha 
estat portada al cinema en un guió 
en el que també ha col·laborat ell ma-
teix.
Realitzada per el cineasta angles Mic-
hael Radford en clau de melodrama 

vitalista, La música del silencio re-
construeix part de la vida del famós 
tenor, especialment el difícil període 
dels seus inicis professionals. Tot i 
haver nascut amb un greu problema 
de vista que finalitzarà en ceguesa, 
Bocelli supera tot tipus d’obstacles, 
guiat per grans ambicions cap a la 
seva passió, la música. En el paper 
principal, caracteritzant Bocelli tro-
bem a Toby Sebastian, si bé cal dir 
que també hi tenen papers rellevants 
el malagueny Antonio Banderas i 
l’hospitalenc Jordi Mollà. 



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

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

SMALLFOOT
Estats Units. Animació. De Karey Kirkpatrick, Jason Rei-
sig. 
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. 

LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Estats Units. Aventures i fantasia. D’ Eli Roth. Amb Owen 
Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan. 
La història explica el màgic i esgarrifós relat de Lewis, un 
nen de 10 anys. En quedar orfe, es muda a la vella casa del 
seu oncle, la qual té un misteriós rellotge. Aviat, la seva 
avorrida i rutinària vida es veu interrompuda. Accidental-
ment, Lewis desperta a mags i bruixes d’un món secret. .

FIRST MAN (EL PRIMER HOMBRE)
Estats Units. Aventura espacial. De Damien Chazelle. Amb 
Ryan Gosling, Jason Clarke, Clara Foy.. 
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

PESADILLAS 2 
Estats Units. Comèdia de terror. D´Ari Sandel. Amb  Ma-
dison Iseman, Wendi McLendon-Covey. 
Què passaria si Halloween es fes realitat i els monstres que 
apareixen una nit a l’any duressin per sempre? Sarah, Sonny 
i Sam són tres joves que troben en un vell bagul un misteriós 
llibre. En  obrir-lo,  el malvat ninot de ventríloc Slappy i els 
seus monstruosos sequaços comencen a cobrar vida.

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

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dll: 17:30
Dc: 18:30
Dj: 17:00

FIRST MAN
Dv: 20:30
Ds: 19:15/22:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 19:30

ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES
LES VALQUÍRIES
Dg: 18:00

1/ LA NOCHE DE HALLOWEEN
Dv i Dll: 18:15/20:30/22:45
Ds: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:45/16:00/18:15/20:30/22:45
Dm: 18:15/22:45
1/ LA NOCHE DE HALLOWEEN (VOSE)
Dm: 20:30
1/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20

2/ SMALLFOOT 
Dv Dll i Dm: 17:00 
Ds i Dg: 15:50/17:45
2/ SMALLFOOT (VOSE) 
Dg: 12:05
2/ HA NACIDO UNA ESTRELLA 
Dv a Dll: 19:00/21:45 
Dm: 21:45
2/ HA NACIDO UNA ESTRELLA (VOSE) 
Dg: 19:00

3/ SLENDER MAN  
Dv Dll i Dm: 17:45/19:45
Ds i Dg: 17:50/19:55
3/ FIRST MAN  
Dv a Dm: 22:00
3/ JOHNNY ENGLISH. DE NUEVO EN AC-
CION  
Ds i Dg: 15:55
3/ LOS INCREIBLES 2  
Dg: 12:50

4/ VENOM
Dv i Dll: 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
4/ VENOM (VOSE)
Dm: 20:15

5/ PESADILLAS 2: NOCHE DE HALLOWEEN
Dv i Dll: 18:10/20:05/22:10
Ds: 16:15/18:10/20:05/22:10
Dg: 12:15/16:15/18:10/20:05/22:10
Dm: 20:05/22:10
5/ PESADILLAS 2: NOCHE DE HALLOWEEN 
(VOSE) Dm: 18:10

6/ LA CASA DEL RELOJ DE PARED
Dv i Dll: 17:55/20:00
Ds: 15:40/17:55/20:00
Dg: 12:30/15:40/17:55/20:00
Dm: 20:00
6/ LA CASA DEL RELOJ DE PARED (VOSE)
Dm: 17:55
6/ LA SOMBRA DE LA LEY
Dv a Dm: 22:15

7/ OLA DE CRIMENES
Dv Dll i Dm: 17:40
Ds: 15:40/17:40
Dg: 12:10/15:40/17:40
7/ SLENDER MAN
Dv a Dll: 22:20
7/ SLENDER MAN (VOSE)
Dm: 22:20
7/ FIRST MAN
Dv a Dll: 19:40
7/ FIRST MAN (VOSE)
Dm: 19:40

8/ MATAR O MORIR
Dv a Dll: 18.45/20:45/22:50
Dm: 18.45/20:45
8/ MATAR O MORIR (VOSE)
Dm: 22:50
8/ CHRISTOPHER ROBIN
Ds: 16:35
Dg: 12:00/16:35
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dg: 14:05

SALA AUDITORI
SMALLFOOT
Dv: 18:30
Dg:16:30
PESADILLAS
Dv:20:30
Dg:18:45/20:30

SALA PETITA
PESADILLAS
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:30
HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dv: 20:30
Dg: 18:30/21:00

EL ESCANDALO TED KENNEDY  
Ds i Dg: 18:00
LA MÚSICA DEL SILENCIO  
Ds i Dg: 19:40
Dj: 18:00
CAMPEONES  
Dj: 19:45
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07H00 · BON DIA!

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · IGUALADA NOTÍCIES

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

14H00 · IGUALADA CAPITAL (repetició)

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

20H00 · IGUALADA NOTÍCIES

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

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

00H00 · MÚSICA DE NIT

08H00 · IGUALADA CAPITAL

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

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · MILLENNIALS

15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

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

22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)

01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

21H00 · VA DE SWING (diumenge)



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Estudi teòric sobre l’acostament més aviat imprecís / 2. Erro el tret, 
quan fa allò. Retardament del cable elèctric / 3. Dintre la mina. Agressió sense contacte físic. 
És un xai?: correcte / 4. Aquest no que no era un xai: més gros, banyut i perillós. Antic ma-
cedoni introduït a la peonada / 5. Anglès dolent, per caragirat. Massa temps al foc, aquest 
mató. Liquida el deute / 6. Incorporar com a soci, i si no introduir. L’estranya dèria d’inventar 
/ 7. Sues com foll, quan no seus bé. Antic egipci comprat al mercadillo / 8. Cap de cony. Pa-
vimentaré amb fons de sabates. Una barca dins d’un violí / 9. Aferri, sostingui. S’assembla al 
marrà, però també té molt de la Margalida / 10. Ruc escuat. Al moment escaient, sempre que 
el considerin. Limiten la llibertat / 11. Déu no el volgué, tenia coses a retreure-li. Territori 
reservat a inversors / 12. Una grega en bicicleta. Sap que no podem omplir de res, ja ve ple / 
13. Preu global que no pagaries per cap mas. Engendrar a fi d’insultar.

VERTICALS: 1. Pròxim als favorables a liquidar en Gadafi. Alliberament de la missió po-
lítica a Palma / 2. Sediments de la mania hídrica d’en Paco. Gran, àvia, veterana / 3. Dintre 
de totes les perles. Toixa, car està massa angulada. Si li queda alguna cosa són paraules / 
4. Senyal que alguna cosa es cou. Semblant al reòstat però més fort. És massa, aquesta / 5. 
Com a conductora és infreqüent. Uns quants com ell i veuràs quina lipomatosi! / 6. Parenta 
d’en Bufa. No s’acaba mai, la vida a la ciutat de Roma. Tan gras que oculta les boes / 7. Més 
poderós que una paella. No perorarem, només pregarem / 8. Sal remenada per contracció. 
Tremoleu per la por de l’ascens. Banc Pesseter / 9. Delatada pel gos, com a bona llebre. Pastor 
d’egües d’origen guaraní / 10. Posen punt final a la penitència. Aquesta sí que s’acaba, car és 
més deletèria. Narcosi sense implicacions familiars / 11. Encego. Espantà per ostentació de 
testosterona / 12. Aplicar a tothom els problemes imputables a la banda de muntanya de la 
plaça de Sant Jaume.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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El laberint

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

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

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

a grups (mínim 15 persones) 

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

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

Ingredients 
(per a 4 persones)

· Oli d’oliva verge extra
· 800 grams de patates
· 1/2 ceba
· 16 cullerades de farina de 
cigró (rases)
· 16 cullerades d’aigua 
· Sal al gust

Elaboració

Pelem les patates, les rentem, 
les partim per la meitat i les 
trossegem en làmines fines. 
Tallem les ceba a trossets molt 
petits.

En una paella afegim abun-
dant oli i quan estigui calent 
tirem les patates, la ceba i 
sal al gust. Cobrim amb una 
tapa i deixem que les patates 
es cuinin a foc mitjà fins que 
estiguin fetes, solen trigar uns 

Truita de patates
vegana

20 minuts. Remenem de tant 
en tant perquè no s’enganxin 
a la paella. Colem les patates 
i la ceba amb una escumadora 
o amb un colador per eliminar 
l’oli.

En un bol afegim les 16 culle-
rades de farina i d’aigua, ba-
tem fins a obtenir una barreja 
homogènia, afegim una mica 
de sal i les patates i la ceba cui-
nades. Remenem.
En una paella tirem una o 
dues cullerades d’oli i quan 
estigui calent tirem la barreja 
anterior i deixem que es vagi 
quallant a foc mitjà durant 
uns 5 minuts. Col·loquem un 
plat sobre la truita i li donem 
la volta perquè es cuini per 
l’altre costat durant altres 5 
minuts. Li donem les voltes 
que siguin necessàries perquè 
la truita estigui feta per dins i 
per fora.



El panoramic Puig Castellar

  RUTES DE L’ANOIA  | 61Divendres, 26 d’octubre de 2018

Des de dalt de la Serra d’Ancosa hi 
trobem la presència del Puig Castellar 
(944m), un dels punts més alts de la 
comarca de l’Anoia. Un cop hi arribem 
i observem la panoràmica que ens re-
gala, es fa ben evident la denominació 
del poble de sortida: La Llacuna.

És ben clar que el vessant de tra-
muntana de la Serra d’Ancosa deixa-
va anar les seves aigües a la llacuna 
natural que hi havia, ja que és un pla 
ensorrat voltat d’aquesta serra i de les 
serres Alta a ponent, la de Fontfrego-
na al nord i la d’Orpinell a llevant.

El turonet, als peus de l’antic castell 
de Vilademàger, havia estat un lloc na-
tural ben protegit per a fer-hi un altre 
castell i un nucli habitat. Al fons, lluny, 
s’observa la ratlla blanca dels cims del 
Pirineu nevats.

Dalt del Puig Castellar hi podem tro-
bar un vèrtex geodèsic (referència 
273123001) i una casa de guaita fo-
restal que ens farà de mirador. Cal 
deixar perdre la vista en les panorà-
miques que ens ofereix aquest Puig a 
cavall entre  l’Anoia i  l’Alt Penedès.



Octubre
26: Llucià; Marcià; Rústic; Viril;  Evarist.

27: Florenci; Gaudiós. 
28: Simó; Judes; Silvi; Ciril·la.

29: Narcís;  Eusèbia.  
30: Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia; Zenòbia.

31: Alfons Rodríguez; Quintí; Volfang; Lucil·la  
1: Tots Sants 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98Igualada, 27 d’octubre de 2018

5è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

Sempre recordem el teu esperit lluitador i 
la teva perseverància en el nostre dia a dia.

Igualada, 27 d’octubre de 2018

5è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Sempre et tenim present en els nostres pensaments.
De la teva família: la teva dona, Carme; i fills, Carmina (†), Josep, Rut i David. 

T’estimem i mai t’oblidarem.

Antonieta Soteras Pons

La seva germana Pepita, nebots i família tota us fan saber que es celebrarà una 
missa en el seu record el dissabte 27 a les 12h a la Sagrada Família d’Igualada

Igualada 1944 - Barcelona 2018 
Ens ha deixat a l’edat de 74 anys.

Igualada, abril de 2015

A.C.S

Igualada, octubre de 2018

Joan Vives Queraltó
8è. aniversari del traspàs de:

que morí el dia 2 de novembre de 2010

La seva esposa, Assumpta, 
prega una oració per ell
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El Domund és una jornada 
que se celebra cada any a tot 
el món, el penúltim diumen-
ge d’octubre, per recolzar els 
missioners en la seva labor 
evangelitzadora, desenvolu-
pada entre els més pobres del 
planeta.
El Domund és una crida a 
la responsabilitat de tots els 
cristians en l’evangelització. 
És el dia en què l’Església 
llança una especial invitació 
a estimar i abonar la causa 
missionera, ajudant els missi-
oners amb la nostra pregària 
i amb la nostra col·laboració 
econòmica. El lema del Do-
mund d’enguany és «Canvia 
el món!».
Els missioners donen a conèi-
xer a tothom el missatge de 
Jesús, especialment en aquells 
llocs del món on l’Evange-
li està en els seus comença-
ments i l’Església encara no 
és present o consolidada: els 

territoris de missió.
L’activitat pastoral, assistencial 
i missionera dels territoris de 
missió depèn dels donatius del 
Domund. Aquest dia és una 
crida a la col·laboració econò-
mica dels fidels de tot el món.
Les necessitats en la missió 
són moltes. Mitjançant el 
Domund, l’Església tracta de 
cobrir aquestes mancances i 
ajudar els més desfavorits, a 
través dels missioners, amb 
projectes pastorals, socials i 
educatius. 

Gairebé 5.000 euros d’apor-
tacions el 2017
L’any passat els igualadins van 
aportar un total de 4.911,30 
euros per al Domund. Distri-
buits de la següent manera: 
92,97 (Carmelites); 105,50 
(Fàtima); 340 (Montserrat); 
1524,18 (Sagrada Famí-
lia), 642,24 (Santa Maria) i 
2206,41 (Soledat).

Domund 2018: canvia el món!



              

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

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

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 26: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  27: BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 28:  CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 29: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 30: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 31: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 1: BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22h)
LA CREU

Pl. de la Creu, 7 

(22:00- 9h)



                 de JOSEP Mª TERMENS  
Fundador i director general de l’empresa  Aperitius Catalans

Divendres, 26 d’octubre de 2018

“Quan tens un negoci  MAI 
s’ha de tenir un NO

 a reinventar-se” 
Soc el fundador i propietari de l’empresa Aperitius Catalans. 
Fundada el 1965. Estem ubicats a Ca n’Aguilera. Ara mateix som 
l’empresa del sector dels fruits secs amb més referències del món.

Com està el sector dels fruits secs? 

La gent cuida molt el seu benestar i la bona alimentació. 
Per segons què no escatima en preu i valora  el producte 

de qualitat.

Quina facturació té la vostra empresa?

La nostra empresa ara mateix factura 1,5 milions d’euros l’any, 
dels quals 600.000 corresponen a l’exportació.

A quants països exporteu?

Exportem a molts països: el Regne Unit i Alemanya, Cuba, Japó, 
Portugal, França, Xile, entre altres.

Quantes persones treballen a l’empresa? 

Doncs només som vuit treballadors fent molta feina.

Vuit persones a l’empresa i amb aquesta facturació i movi-
ment. Com ha arribat fins aquí?

Quan tenia catorze anys anava a Reus amb el meu avi a vendre 
ametlles i avellanes de les nostres terres. Als anys seixanta, vaig 
començar a comprar fruits secs dels veïns, els torrava des del 
garatge de casa meva. Amb els anys, amb constància, exigència 
i perseverança  he arribat a poder fer l’empresa que avui tots co-
neixeu. 

Té molt mèrit, la veritat...  i quina conclusió en treu de tot 
plegat? Quina seria la seva clau de l’èxit? 

Quan tens un negoci  mai s’ha de tenir un no a reinventar-se. 
Sempre s’ha d’escoltar al client, conèixer les seves necessitats i 
gustos i esforçar-se en millorar. 

Fruits Secs Termens té un gran èxit i acollida a nivell interna-
cional. Com s’ha aconseguit aquest reconeixement?

La primera vegada que vaig veure que havia de fer un salt i ex-
portar va ser a través d’una revista que buscaven a gent que fes 
productes artesanals. Jo anava a fires internacionals sense saber 
idiomes. Ja em feia entendre ja...avui dia exporto a molts països 
i vaig a fires internacionals. 

Aperitius Catalans ha rebut diferents reconeixements i guar-
dons, no és així?

Sí, Aperitius Catalans ha rebut dues medalles d’or del Regne Unit 
com a reconeixement de la seva qualitat amb ametlla marcona 
salada i ha estat  guardonada amb els London Taste Awards. 

Cada país té els seus gustos i normatives sanitàries?

I tant! Costa molt que segons quins països puguin entrar en els 
seus mercats ja que tenen normatives i controls de qualitat molt 
exigents i diferents uns dels altres. També passa amb els gustos, 
cada u té el seu amb la influència de la cultura i història del seu 
país.

Quina quantitat diària de producte feu?

Nosaltres produïm dues tones diàries de fruits secs.

La matèria primera, els fruits secs, tots són de Catalunya?

Molts d’aquests productes són de la zona, però alguns són es-
trangers com els anacards o les nous de macadàmia que aquí 
no es produeixen. Però intentem que tots siguin de proximitat.

Sou la primera empresa d’Espanya en fer caramel·litzats? 

Sí, tenim la capacitat de poder fer 2.000 kg diaris! 

El seu logo es veu molt català. Una avellana amb un barretina 
catalana, unes set penques i un porró. Amb tota la situació 
política li  ha portat algun problema? 

En segons quines zones del mercat espanyol sí però a aquí i a 
l’estranger cap ni una, al contrari. Genera curiositat i respecte. 
Molts volen saber d’on venim i com treballem. 

Josep Mª sou l’empresa de més referències del sector. De quin 
nombre estem parlant?

Sobrepassem les vuit-centes referències. L’especialització és en el 
producte de la nostra terra, com l’ametlla, l’avellana, la nou o el 
pinyó.

Expliqui’ns quina és la darrera novetat que tingui recentment 
a l’empresa?

La darrera novetat és el trinxat de fruits secs, l’ametlla marcona 
daurada, entre d’altres que us convido a provar. 

Josep Ma, té pàgina web, pot afirma de que el món digital ha 
canviat la seva forma de vendre i distribuir el seu producte?

I tant que sí, totalment. La web fa que gent de tot el món em pu-
gui comprar. No hi ha fronteres. Tot i així, nosaltres també tenim 
botiga a Ca n’Aguilera, que em va molt bé per a tenir contacte 
directe amb el client, saber la seva opinió, veure la seva manera 
de fer, de comprar... la seva opinió! i així veure i entendre perquè 
el producte es ven o no i saber el  per què. 

S’han presentat dues candidatures. La nova Entesa, recuperant aquella plataforma de Jordi Aymamí, parla de despertar la ciutat. 
ERC, acompanyat d’Antoni Dalmau que, quan va presentar-se com a cap de llista pel PSC, també volia despertar aquella ciutat que ell 
contemplava des del cim de la Tossa de Montbui, diu que s’ha d’acabar amb la Igualada d’anar fent. Han passat forces anys des que 
aquests dos significats referents polítics fessin les seves propostes. Però malgrat que la dinàmica del país ha fet replantejar moltes 
posicions i afiliacions polítiques, es continuen repetint els mateixos missatges. La conurbació Conca d’Òdena ha de cercar un camí 
que la faci recuperar posicions capdavanteres. Avui ni Igualada, ni Montbui, ni Vilanova, ni Òdena han pogut aconseguir-ho. No 
sembla culpa dels partits, ja que n’hi ha de tots colors. Tampoc de manca de dedicació dels elegits. El nostre territori i el país sencer, 
demanen projectes creïbles i clars, objectius ben definits i com es pensen assolir. Accions ben plantejades, persones compromeses i 
precisos calendaris d’execució. Més realitats i menys fum. Veurem què diuen les altres candidatures que es presentaran. Sinus plau. 
No calen grans presentacions amb boniques paraules i cuidats escenaris. Millor bons programes.

 

 

  32.687 Km
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 85 kW (116 CV)  

Oferta: 14.800 €
Audi A4 2.0 TDI ultra Advanced Edition 110 kW (150 CV)

Oferta: 27.300€

        7.486 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 85 kW (116 CV)

Oferta: 20.600 EUR

Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro Advanced 
edition 130 kW (177 CV)

Oferta: 20.900€

Audi Q3 2.0 TDI Quattro Advance 103 kW (140 CV)
Oferta: 21.500€

Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Tronic Advance 130kW (177CV)
Oferta: 31.200€

 87.132 Km125.378 Km   61.364km

  22.141 Km

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

Pia Prat Jorba @Pia Prat


