
El gos “Bonic”, a la seva nova casa després de set mesos abandonat.

Gairebé un de cada tres nascuts a 
Igualada és de mare estrangera

  Pàgines 10 i 12

A la comarca, el percentatge de 
nadons de mare no catalana és del 
20%, però a la Segarra ja és del 51%

La taxa de natalitat es manté 
estable, però l’edat a tenir el primer 
fill és la més alta d’Europa: 31 anys

Festa del Vi 
i Rec.0,  cap 
de setmana 
comercial 
intens a 
Igualada

Festa Major a 
Sant Martí de 
Tous

  Pàgina 18

  Pàgina 27

Final feliç a la història 
del “Gos de la Farinera”
A finals de maig, algú va 
abandonar un gos al Pla 
de la Massa d’Igualada, al 
costat de l’antiga Farinera. 
Amb el pas de les setma-
nes, la història d’aquest gos, 
a qui molts veïns li diuen 
menjar i fins i tot van cons-
truir-li un petit refugi, va 

fer-se viral a les xarxes so-
cials perquè no es deixava 
agafar per ningú, romania 
impassible cada dia en el 
mateix lloc on el van deixar, 
com esperant al seu propie-
tari. Fa pocs dies, la histò-
ria ha tingut un final feliç.

  Pàgina 33

La crisi i també els costums socioculturals han fet variar els darrers 10 anys, l’edat de tenir el primer fill i la fecunditat de les mares.
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L’EDITORIAL

Tolerància a la diversitat
Aquesta setmana hem conegut, a través de les dar-
reres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
que la taxa de natalitat a l’Anoia continua esdevenint 
dins de la mitjana catalana, malgrat que l’edat d’in-
corporació a la maternitat continua essent la més 
alta de la Unió Europea. Molts factors tenen a veure 
amb aquesta darrera dada, especialment la situació 
econòmica producte de 
la crisi, però aquest ex-
trem sembla que no és 
suficient en països que 
es troben en pitjors con-
dicions que el nostre. És 
llavors quan s’hi incor-
poren qüestions cultu-
rals i de costums socials, 
també importants.
Es consolida la incor-
poració a la demografia 
comarcal d’una part im-
portant de nous anoiencs producte de la immigra-
ció estrangera dels darrers anys. Avui, gairebé un de 
cada tres igualadins és ja fill de mare estrangera, la 
major part procedents del Magreb, especialment el 
Marroc. A la comarca, el percentatge és menor. 
Tot i això, és evident que, amb el pas dels anys, tots 
aquests avui infants, catalans, s’incorporaran a la 

societat madura amb tots els drets i deures, com 
qualsevol ciutadà. Estem davant, si és que ja no hi 
som immersos, en un canvi social definitiu i impa-
rable, just quan a Europa, i també a Catalunya i Es-
panya, trobem reaccions intolerants i denunciables 
cap als nouvinguts amb un creixement preocupant 
de l’extrema dreta. 

Aquestes actituds in-
tolerants es troben 
entre les més greus 
amenaces contra la 
dignitat i llibertat hu-
manes i les societats 
no podem tolerar el 
racisme sense posar 
en perill la pau i la 
justícia. Cal seguir 
insistint en no per-
metre que la diversitat 
de races i cultures es 

converteixi en un factor limitador i a entendre-la, 
en canvi, com una possibilitat d’enriquiment mutu. 
Tots els ciutadans, nascuts lliures i iguals en dignitat 
i drets, estan dotats de la possibilitat de contribuir 
constructivament al desenvolupament i al benestar 
de les seves societats. També la nostra. No ho obli-
dem mai. 

Es consolida la incorporació a 
la demografia comarcal d’una 

part important de nous anoiencs 
producte de la immigració 

estrangera dels darrers anys.
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Oriol Junqueras, exvicepresident de 
la Generalitat, tancat a la presó de 
Lledoners, va escriure una carta on 
deia. “Cada dia que ens mantenen 
a la presó, el nostre moviment es fa 
més gran, més fort, més creïble i més 
invencible. Hem guanyat tota la legi-
timitat i credibilitat davant del món. 
Ara ja saben, com els havíem dit tan-
tes vegades, que estem disposats a 
absolutament tot, sempre de manera 
pacífica, per defensar la democrà-
cia i que els ciutadans de Catalunya, 
tots, puguin decidir el futur del país”. 
I seguia. “Per tant, la presó no només 
és que pugui acabar sent útil, és que 
segurament és indispensable perquè 
el món obri els ulls i se n’adoni del 
tipus d’estat al qual ens enfrontem.”

Jordi Cuixart, president d’Om-
nium Cultural, va escriure “Us ben 
asseguro que, des de la presó, em 
sento ben deslliurat de qualsevol 
por i prenc la màxima consciència 
que el que està en joc és d’una gra-
vetat extrema i és per això que, mo-
destament, des d’Òmnium fem una 
crida a la població a actuar amb tota 
la determinació del món.”

Carme Forcadell, expresidenta del 
Parlament de Catalunya, tancada a 
la presó del Mas d’Enric, ha enviat 
una carta a la resta de presos polí-
tics on, entre altres coses, els deia 
“tinc l’esperança que, més aviat que 
tard, la veritat, la justícia i la demo-
cràcia s’acabarà imposant”

Dolores Delgado, ministra de Jus-
tícia, ha dit “Tots sabem que exis-
teix un debat jurídic sobre el que va 
passar a Catalunya”, però ha justifi-
cat els escrits presentats per Fisca-
lia i Advocats de l’Estat dient que 
“estan basats en els criteris estricta-
ment jurídico-tècnics de professio-
nals competents.” 

Carmen Calvo, vicepresidenta del 
govern espanyol, ha dit que “els de-

lictes comesos pels independentistes 
són molt greus”, però no ha volgut 
anar més enllà i ha afegit “Respec-
tarem la fase en què entra el procés 
judicial” i ha insistit en “el respecte 
escrupolós del poder judicial.” 

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, 
va fer una declaració institucional di-
ent “les peticions de penes responen 
més a la voluntat de venjança que no 
a la de fer justícia. Som davant un 
evident retrocés de l’estat de dret.” 

Pere Aragonès, vicepresident de la 
Generalitat, ha dit que “avui l’Estat 
espanyol ha escrit la seva sentència. 
Aquest procés és imparable i no ens 
pararan. El sistema judicial espanyol 
continua alimentant la farsa i vol 
condemnar la voluntat democràtica 
de tot un poble.”

Carles Puigdemont, ha reclamat a 
Europa que “reaccioni davant aquest 
abús i venjança de l’Estat espanyol. 
La vostra veu és més necessària que 
mai. Europa corre el risc de perdre 
credibilitat como espai que protegeix 
les llibertats i els drets polítics de 
tots”, i ha continuat “Europa no pot 
ser còmplice amb el seu silenci.”

Never surrender
Hi ha personatges en les etapes històri-
ques de tots els països que, en moments 
puntuals, han tingut clar el camí que calia 
emprendre. Darrere tots els èxits -ja si-
guin polítics com empresarials- sempre hi 
ha un visionari. Algú que ha sabut posar 
per davant de tot l’objectiu final.  
Cadascun de nosaltres té uns referents 
històrics. Uns exemples que, passades 
moltes dècades, segueixen sent per una o 
altra raó un model de trajectòria i de de-
cisió. 
Com tothom jo també tinc els meus refe-
rents polítics que no sempre coincideixen 
amb la meva opció ideològica personal. 
Valoro especialment les persones que en 
un moment històric han sabut orientar al 
seu poble. I, creieu-me, molts d’aquests 
referents estan molt allunyats de la meva 
forma de pensar.
Un d’aquests personatges és l’anglès 
Winston Churchill, el polític conservador 
–molt conservador- que en el moment 
en què els anglesos estaven profunda-
ment deprimits per les derrotes militars, 
els bombardejos a Londres, Manchester i 
les principals ciutats del sud d’Anglaterra 
i per l’avenç de l’exèrcit alemany, va saber 
motivar els ciutadans amb un parell de 
frases brillants que, sense cap mena de 
dubte, varen modificar el curs de la histò-
ria en donar ànims i valor a la ciutadania 
britànica. 
És molt coneguda la promesa de Churc-
hill de donar al país dies de: “sang, treball, 
suor i llàgrimes”, en referència als dies ter-
ribles de la II Guerra Mundial on Angla-
terra va ser el més important adversari del 
nazisme. Un perill que Churchill va ser el 
primer i més decidit adversari des de l’ar-
ribada d’Hitler al govern d’Alemanya.
Hi ha una altra frase motivadora de 
Churchill que des de fa tres anys tinc en 
la ment: “Mai cedirem davant del poder 
aparentment abassegador de l’enemic. 
Mai ens rendirem”. Mentre Churchill, pri-
mer ministre, deia això, el rei d’Anglater-
ra hi afegia el seu conegut discurs que va 
motivar milions de britànics per resistir 
els atacs de l’exèrcit d’Hitler.
Si un Rei i una persona d’origen aristo-
cràtic varen saber veure en un moment 
de patiment social, quin era el rumb que 
calia prendre com a país, penso que avui 
a Catalunya, hi ha prou persones en els 
diferents àmbits institucionals que tenen 
capacitat per unir els catalans de totes les 
ideologies, per lluitar en contra d’un po-
der tan abassegador com el de l’Estat es-
panyol, per a assolir l’objectiu final.
Com també va dir Churchill: “Victòria 
per més que ens costi, perquè sense victò-
ria, no hi ha supervivència”. 
En tot cas, i mentre no arriba la indica-
ció –col·lectiva o personal-, tinc clar que 
MAI EM RENDIRÉ.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA
@jaumesingla



N o m’ha sorprès la petició de 
penes molt altes per als presos 
polítics encausats. M’hauria 
sorprès, en canvi, una actitud 

diguem més “conciliadora” perquè és una 
cosa que no entra en els esquemes men-
tals d’alguns jutges, a no ser que es trac-
ti d’amics o coneguts. Mostres en tenim 
a manta i no cal insistir-hi; la llista seria 
massa llarga.
La forma com s’ha dut a terme la instruc-
ció i tota l’actuació judicial m’han recor-
dat els escarafalls del darrer franquisme: 
aquell Procés 1.001 contra dirigents sin-
dicalistes com Marcelino Camacho o els 
molts judicis –alguns militars, com el de 
Salvador Puig Antich- contra membres de 
l’oposició política. Aleshores, com ara, es 
tractava d’escarmentar, d’infondre la por 
de manera que els adversaris desistissin de 
fer oposició al règim. Però aquest estava 
tocat de mort i cada acció seva comportava 
una reacció popular més decidida. 
Actualment, cada dia que passa l’estat es-
panyol fa un pas més en la direcció del 
seu desprestigi. El govern, la justícia, la 
corrupció, la monarquia, les estafes... Tot 
plegat és com una màfia camuflada, molt 
lluny dels principis democràtics que hau-
rien de regir una societat que es volgués 
digna d’aquest nom.
No és estrany, doncs, que cada dia siguin 
més  les persones i els grups que es mos-
tren crítics amb aquesta manera de gover-
nar, basada en la parcialitat, la corrupció 
i l’amiguisme. Per això, per mantenir el 
discurs de la por, els que detenten el poder 
toleren –si no fomenten- accions de grups 
neonazis que fomenten la violència i l’odi i 

volen imposar per la força unes idees ba-
sades en la uniformitat. No hi ha lloc per 
a la discrepància, tolerància, pluralitat... 
els mateixos objectius que vol assolir el go-
vern, encara que sigui amb vessament de 
sang. 
Davant aquest panorama, és evident que 
bona part de la societat desitja un canvi. Ja 
no es tracta només dels independentistes 
que volen veure reconegut el dret a l’auto-
determinació; també els  demòcrates s’es-
garrifen d’haver de parlar encara avui de 
presos polítics, tractats com a delinqüents.
Com a mitjans dels 70, tinc la impressió 
que estem vivint els darrers escarafalls d’un 
règim que s’està ensulsiant per moments. 
Només hi ha la diferència (i no és menor) 
que en els esgarips finals del franquisme 

Europa desitjava el canvi. Es varen posar 
les bases de la democràcia, però el període 
que coneixem com a Transició es va assem-
blar més a una llei de punt final (“atado y 
bien atado”) que no a la instauració d’un 
estat plural (i plurinacional, com propug-
naven molts socialistes). Cada dia hi ha 
més gent que s’adona que aquell carro ja 
no va ni amb rodes i que el burro està ma-
lalt. Catalunya globalment ja n’ha baixat. 
Si no hagués estat tan gran l’estupidesa dels 
que detenten el poder, avui possiblement el 
problema estaria resolt, però l’enrocament 
(potser caldria dir “enrucament”) i la pre-
potència han trencat tots els ponts de dià-
leg. L’estat espanyol és un gegant amb peus 
de fang. I ja comencem a sentir com bufen 
els vents que el faran caure.  
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#L’enquesta de la setmana

Què et sembla que l’antic Escorxador es destini a 
espai firal?
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Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 
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LLEGIM...? LLIBRERIA

La llibreria igualadina, un dels referents cultural de la ciutat, enceta 
aquest mes de novembre un seguit d’actes per celebrar el seu 15è 
aniversari, duraran tot l’any

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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UN EMPRESARI 
EMPRENYAT PERÒ 
ESPERANÇAT
Josep Oriol Jorba Costa

Serveixi com prolegomen dir que tota 
relació ja sigui personal, mercantil, 
d’ordre social o institucional ha d’es-
tar regida pel esperit sinal·lagmàtic.  
Aquesta particularitat comporta reci-
procitat, bilateralitat, responsabilitat i 
benefici compartit. Contràriament si 
una relació no està fonamentada amb 
aquesta important qualitat, resulta 
ser un frau, una contradicció i al cap 
de vall un perjudici mutu.
Dit això, vull testimoniar, com ad-
ministrador de Neteges i Abrillantats 
Oriol, SL. I Naturnet, SL.,  que la rela-
ció entre la primera societat mercantil 
i l’Ajuntament d’Igualada no ha estat, 
malauradament per nosaltres, imbuï-
da pel esperit sinal·lagmàtic. Aquesta 
afirmació pot semblar, a priori, frívo-
la o fins i tot demagògica però al res-
pecte he de dir que no ho és, ans al 
contrari, com empresa portem patint 
els avatars derivats de licitacions poc 
diàfanes des de fa anys.  Àdhuc dir 
que poso a disposició de tothom que 
vulgui, sempre sota el marc del que 
preveu la Llei de Protecció de Dades, 
informació que justifica el que vaig 
dir a la convocatòria de premsa del 
passat divendres dia 2 a les portes del 
Museu Comarcal i que ara sintetitzo. 
Neteges i Abrillantats Oriol, SL dis-
posa de la concessió del servei de 
neteja conservació del conjunt mu-
seístic Museu de la Pell i “Cal Grano-
tes” pertanyents al Museu Comarcal 
de l’Anoia des de l’any 1991 per la via 
de la tàcita contractació;  27 anys de 
servei. Doncs bé, el passat 11 d’octu-

bre rebem un comunicat de l’empresa 
SIRSA de Granollers on se’ns deia que 
a partir del 1 de novembre  dita em-
presa seria la nova adjudicatària del 
servei i que per a tant procedíssim, a 
facilitar-los la documentació per fer 
la subrogació del personal. Nosaltres 
no teníem cap informació oficial del 
nostre client, l’Ajuntament d’Iguala-
da, amb la qual cosa els hi vàrem dir 
que no procedia passar cap mena de 
informació. Uns dies després, el 17 
d’octubre, rebem un correu electrò-
nic de Salvador Gibert, cap de Serveis 
Municipals de l’Ajuntament, a través 
del qual se’ns diu que per “normalit-
zar” la situació s’ha previst ampliar un 
contracte de neteja existent amb l’em-
presa SIRSA i que aquesta empresa es 
posarà en contacte amb nosaltres (ja 
ho havia fet feia 6 dies) per acordar les 
subrogacions. 
Considerant desafortunat el proce-
dir de l’Ajuntament, el dia 22 d’octu-
bre vaig adreçar una carta al alcalde 
d’Igualada el M.I. Marc Castells, carta 
que encara ni hi tingut resposta, ex-
posant els fets i apel·lant a la seva au-
toritat per a que revisi el cas. Al no 
tenir resposta i davant la proximitat 
de la consumació dels fets anunciats 
també es va procedir a fer una Recla-
mació Prèvia Administrativa.
27 anys de servei impecable no es po-
den liquidar sense preavís; 27 anys de 
bon servei no es poden menystenir;  
27 anys de relació a través d’una con-
cessió amb contracte tàcit mereixen 
tenir un comportament  sinal·lagmà-
tic i escoltar l’esperit del Dret Consu-
etudinari. No hi ha cap pressa, ni per 
part de la Generalitat ni per part de 
la Diputació, per a incloure, a corre 
cuita, un edifici dins d’un altre con-
tracte més ampli existent.  Per tant la 

nostra empresa demana que aquesta 
concessió es mantingui tal qual és fins 
el termini del Contracte que disposa 
SIRSA, moment per a treure Licitació 
participativa.
Àdhuc faig un elenc d’interrogants 
que conformen, de manera resumi-
da,la casuística: 
1. Com és possible que l’Ajuntament 
no ens hagi comunicat res de forma 
expressa i institucional?
2. Per què és el senyor Salvador Gibert 
qui ens adreça, fora vol, un e-mail i en 
qualitat de què?
3. Per què, a diferència de les presses 
del cas Museu Comarcal, l’Ajunta-
ment d’Igualada en diferents ocasions 
no és gens diligent, ni té presses da-
vant dels contractes (aprovats a través 
de Licitació Pública) caducats en el 
temps i anys, en tant aquestes conces-
sions sí que efectivament estan molt 
acotades en la durada i en les possi-
bles pròrrogues?  Cas del Contracte 
pel servei de neteja dels CEIPs i es-
coles bressol d’Igualada, que del 30 de 
novembre del 2010 fins l’1 d’abril de 
2014 l’empresa LD Limpieza y Desin-
fección, SA (que ja tenia la concessió 
des del juny de l’any 2002 amb un al-
tre nom, CATSER) facturava a l’Ajun-
tament sense cap mena de cobertura 
regulada per la Llei de Contractes del 
Sector Públic; per a tant va estar quasi 
tres anys i mig al seu lliure albir. 
4. Per què les puntuacions de les nos-
tres propostes tècniques de les licita-
cions per la via del Concurs Públic 
valorades sota criteris de valor o sub-
jectius han estat regularment infra-
valorades, per exemple: Licitació de 
tretze edificis sota expedient 24/2009 
del 14 de juliol del 2009 que es va pu-
blicar, després de varis desistiments, el 
mes de setembre de 2014 i finalment 

aprovar l’adjudicació a ATYSA, tot i 
havent fet, nosaltres, la millor oferta 
econòmica amb una baixa  anual de 
-56.460,-€  vers un preu de sortida de 
226.000€ ? 
5. I  per què quan obtenim la màxi-
ma puntuació tant en les qüestions 
subjectives (sobre 2) com en les ob-
jectives (sobre 3): Licitació del expe-
dient 31/2012 per a la contractació 
del servei de neteja dels CEIPS i Es-
coles Bressol, modificat pel expedient 
26/2013 on vàrem haver d’intervenir i 
demanar en diverses ocasions l’atura-
da de la publicació (DOGC, BP, BOE) 
per tenir raó en que hi havia moltes 
incongruències i hores desmesurades 
la nostra proposta és exclosa de la li-
citació tot i havent guanyat el concurs 
públic amb màxima puntuació i amb 
una baixa econòmica de -40.046,39€ 
anuals vers un preu de sortida de 
398.000€?
Acabo demanant a l’alcalde Marc 
Castells: 
Que aprofundeixi amb diligència i so-
brietat el tarannà dels tècnics munici-
pals que intervenen en les valoracions 
i adjudicacions de serveis per veure si 
s’atenen a criteris justos i realitzen les 
seves tasques sota la llum de hones-
tedat.
Que mesuri i comprovi el nivell d’apo-
derament dels seus tècnics.
Que faci d’autèntic batlle de la ciutat, 
dedicant el temps que aquest munici-
pi, capital de comarca, requereix. 
Finalment li recordo i li transmeto, 
des del respecte a la seva autoritat 
i potestat,  el darrer paràgraf de la 
seva presentació a la pàgina web on 
vostè diu textualment el següent:  
“Aquesta és casa vostra i en aquest 
Ajuntament trobareu sempre un ali-
at” (Marc Castells).
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La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions 
d’euros per preservar el patrimoni arquitectònic 
de la demarcació

Coincidint amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, que se celebra 
aquest any, la Diputació de Barcelona destina 23.586.642,43 € a preservar 
el patrimoni arquitectònic de la demarcació, mitjançant obres de conso-

lidació, reforma i rehabilitació d’edificis monumentals i jaciments arqueològics. 
Aquesta és la inversió més important feta, en un sol any, per la Diputació de 
Barcelona en actuacions de l’SPAL.

Pel president de la Diputació, Marc Castells, aquesta és una «aposta sense pre-
cedents, de les més importants a nivell econòmic», una inversió que repercutirà 
a tot el territori de la demarcació de Barcelona i «permetrà un retorn econòmic 
i social en base a la generació d’activitat econòmica, vinculada a la recuperació 
arquitectònica, però alhora també permetrà, en base a la identitat local dels mu-
nicipis, crear rutes, crear relats que permetin fer arribar, en aquests municipis, 
gent d’arreu del territori que els vulgui conèixer i visitar».

A més, assegura que aquesta inversió generarà economies vinculades al món 
del turisme i «provocarà un benefici colateral extraordinari» pel fet «que molts 
d’aquests béns que la Diputació ajudarà a restaurar podran ser utilitzats».

• El president de la Diputació, Marc Castells, presenta una «aposta sense precedents, de les més importants a nivell econòmic», 
una inversió que repercutirà a tot el territori de la demarcació, amb més de 200 projectes, i «permetrà un retorn econòmic i social»

Més de 200 projectes
El programa dona suport econòmic a 
201 actuacions de les 12 comarques de 
la demarcació, donant una subvenció 
del 100% de l’import sol·licitat. El su-
port té la finalitat de garantir la pervi-
vència del patrimoni arquitectònic i ar-
queològic local per tal de poder-lo usar 
o millorar-ne l’ús actual.

Aquest programa, inclòs dins del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
també ha comptat amb un reconeixe-
ment específic als petits municipis, de 
fins a 1.000 habitants, i que consisteix 
en assistència tècnica i jurídica especi-
alitzada.

El suport de la Diputació de Barcelona 
al patrimoni arquitectònic no és nou. 
Fa més de cent anys (1904), Enric Prat 
de la Riba va crear el Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic Local (SPAL), conegut 
antigament com a Servei de Cataloga-
ció i Conservació de Monuments. 

Avinyonet del Penedès Adequació a la visita pública del Jaciment de la Font de la Canya. Diputació de Barcelona.

El Pont de Vilomara Restauració de l’església de Santa Maria de Matadars. Diputació de Barcelona

Estació de Palautordera. Diputació de Barcelona

Sant Pere Sallavinera Restauració del Castell
 de Boixadors. Diputació de Barcelona

Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, a la presentació de la inversió

Castellgalí Projecte executiu Torre del Breny. Diputació de Barcelona



El mite d’Èdip ha traves-
sat els segles i encara 
avui continua fasci-
nant milers d’especta-

dors i lectors d’arreu del món. 
Com a postmoderns podem 
llegir –des d’una òptica que 

òbviament no és la que li donarien els grecs 
antics- l’obra de Sòfocles amb un altre prisma. 
Des de la debilitat de Freud, que va veure en 
Èdip el pecat original de l’home, o amb el biaix 
alliberador de Carl Jung que va veure en el jove 
rei de Tebes un, i no pas l’únic i inevitable, dels 
molts arquetips que habiten la ment infantil. 
Freud va matar Déu per crear una nova religió: 
la psicoanàlisi. Una religió laica i molt cara de 
la qual ell n’era el profeta. Jung va trobar un pou 
i no va erigir-hi a sobre cap temple que n’esgo-
tés l’aigua. Es va limitar a convidar a la gent a 
beure.  
El drama d’Èdip no és haver-se’n anat al llit amb 
la mare després de matar el pare. Al cap i a la fi 
ell no sabia qui era, havia succeït com li perto-
cava el seu pare al tron de Tebes i havia tingut 
una descendència magnífica. Antígona és, com 
a exemple, un paradigma de perfecció ètica. És 
una filla exemplar com s’explica en una obra 
posterior. Admirat pel poble cau del pedestal 
per voler saber qui és l’assassí de l’antic rei. O 
sigui ell mateix. L’error d’Èdip és no haver ac-
ceptat el seu monstre interior, el costat fosc de 
les seves accions. En cedir a la culpa deixa el 
poder als mediocres com Creont, el seu oncle 
despòtic, i s’ensorra davant dels fills. Això pro-
voca la lluita pel poder entre germans que els 
durà a la mort i a la tragèdia de la família. Si 
en comptes d’optar per l’exili hagués fermat el 
poder amb un cop de puny sobre la taula hauria 
pogut regnar fins al final dels seus dies. Accep-
tar els nostres dimonis ens fa més lliures i forts 
si som capaços de resoldre la prova de l’Esfinx. 
Cercar la veritat no és dolent si som capaços 
d’acceptar-la. Més covard, i potser més feliç, és 
no buscar-la i fabricar-se un món a mida a base 
de mentides, encara que siguin pietoses. I això 
val tant per la vida individual com per a la dels 
pobles.
Potser la tragèdia de Sòfocles ens revela perquè 
quan l’home tracta d’enfrontar-se racionalment 
a la terribilitat del misteri femení, encarnat per 
l’oracle de Delfos i els poders de vidència de 
Tirèsies, fracassa en caure en la literalitat. Re-
cordem que Delfos prové de la paraula “matriu” 
i que la muntanya on es trobava té un nom re-
lacionat amb el sexe femení, prova inequívoca 
que era un lloc relacionat amb antics cultes ma-
triarcals. Només la metàfora pot salvar l’abisme 
insalvable entre el Mite i el Logos, entesos aquí 
com a energia femenina i masculina respectiva-
ment. Freud va llegir unilateralment Èdip i no 
com una metàfora més del problema de l’amor i 
les relacions humanes. Si l’amor permet arribar 
a la veritat és perquè hi ha una mentida que la 
cobreix i perquè aquesta mentida ha estat en-
gendrada pel mateix amor que la pot desvelar. 
Potser l’amor no té cura, però és la cura de tots 
els mals. Èdip podria haver estimat tot el què 
havia construït, però cau devorat per les forces 
inconscients, la culpa i els instints de mort.  

F.R.A., periodista

Èdip rei
Recuperem la màgia del foc de Sant Joan! 

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Una de les festes més nostres i a la qual més 
estima li tinc és la nit de Sant Joan, la fes-
ta del foc. Suposo que us deveu pregun-
tar perquè trec el tema ara, quan encara 

falten tants mesos per a la celebració. Doncs només 
us puc dir que seguiu llegint l’article i trobareu la res-
posta. 
En la meva infantesa, jo vivia a la part nord-oest del 
barri del Poble Sec. Era cap a mitjans dels anys vui-
tanta i en aquell sector encara podíem jugar al carrer. 
Als voltants tot eren descampats i alguns blocs de pi-
sos en construcció. Quan els paletes no treballaven, 
amb la colla, entràvem a les obres per tafanejar els 
treballs, per jugar a fet i amagar o per saltar des del 
primer pis sobre el munt de sorra que tenien prepa-
rada per barrejar amb el ciment i l’aigua. 
Cap a final de curs, com que en aquella edat no calia 
estudiar per als exàmens, passàvem tota la tarda fora 
de casa, vestits amb una samarreta qualsevol i amb 
pantalons curts. També era en aquelles dates quan 
ens movíem per les obres agafant fustes que pensà-
vem que els paletes ja no farien servir (si això és de-
licte, espero que ja hagi prescrit), anàvem a buscar 
troncs al descampat que nosaltres ja sabíem (el tronc 
més llarg servia de pal de paller per a la foguera), re-
collíem trastos vells que trobàvem pels camps rasos, 
arreplegàvem cartrons dels comerços i fèiem les mil 
i una per muntar la foguera de Sant Joan.
Recordo que un any la vam fer al camp on ara hi 
ha Correus; un altre, a l’esplanada on anys després 
es va construir l’ampliació de l’església de la Sagrada 
Família; un altre, al descampat enclotat que hi havia 
al carrer de Calaf, just davant de l’estanc; un altre, al 
terreny particular on ara hi ha l’edifici del bar Ni-
cols i del club Dos (disculpeu la publicitat, és només 
perquè us situeu); etc. De camps no en faltaven en 
aquells anys. Érem tan feliços i despreocupats que 
ni tan sols sabíem que s’havia de demanar permís al 
propietari del terreny i a l’ajuntament. Suposo que 
algun dels nostres pares —més responsables i asse-
nyats— es preocupaven de fer aquests tràmits. Òb-
viament a la ciutat s’hi feien altres fogueres: al sorral 
de l’Estació Vella, al carrer del Bruc, al barri dels Set 
Camins... Però, per a nosaltres, la millor era la nos-
tra, està clar!

Fruíem d’allò més amb els petards i els coets els dies 
previs a la revetlla, però sobretot durant la nit més 
curta de l’any. L’afició per la pólvora se’m va acabar 
ara no sé si era l’any 1986 o el 1987, quan va explotar 
un quiosc de venda de coets que hi havia en un camp 
ras de darrera de l’Escola Pia. Desgraciadament, hi 
va morir un jove. Allí, com deia, també hi vaig deixar 
la passió pels petards, però no la fascinació pel foc i 
les fogueres. 
D’això fa una pila d’anys i Igualada no és la mateixa. 
Els infants ja no poden jugar al carrer —a no ser 
que sigui als parcs—, els pares ens hem tornat cada 
vegada més porucs i sobreprotectors, els pocs ter-
renys que queden sense construir estan tapiats... En 
definitiva, ara és impossible muntar una foguera de 
Sant Joan. De fet, fa anys que no se n’encén cap a la 
ciutat.
O, calla... Potser sí que encara és possible fer-ne 
una... Proposo que l’any que ve es munti una gran 
foguera en algun dels dos camps que hi ha al costat 
del Parc Central. Des d’aquestes línies faig una pe-
tició formal perquè l’impulsi l’Ajuntament d’Iguala-
da. No és una tasca difícil, només cal bona volun-
tat per recuperar aquesta màgica tradició d’anys i 
panys. Com que en els propers mesos tots estaran 
esvalotats per les properes eleccions municipals, 
proposo aquesta idea amb temps suficient, ja que 
—en l’hipotètic cas que l’ajuntament trobi que és 
una bona idea— s’han de prendre decisions.
Cal decidir si animar els veïns perquè portin els 
seus trastos vells a l’avinguda de Catalunya o bé si 
posar-los-hi més fàcil amb deixalleries mòbils que 
recorrin els barris els dies previs a la revetlla. Serà 
necessari quadrar horaris, de manera que l’encesa 
de la foguera no se solapi amb l’inici dels correfocs 
i les altres propostes festives. La foguera, evident-
ment, s’haurà d’encendre amb el foc de la Flama 
del Canigó... Els igualadins i anoiencs que vulguin 
podran utilitzar la foguera per fúmer al foc tot allò 
vell, per desfer-se dels apunts d’aquella assignatu-
ra tan odiada i per fi aprovada, per desprendre’s 
d’aquelles coses que ja els fan nosa a la seves vides, 
per cremar una etapa i començar-ne una de nova... 
La nit de Sant Joan és màgica! Què us sembla la 
idea? Espero que jo no sigui l’únic nostàlgic... 
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@crossroads1815
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Finançament subjecte a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant. NRI: 2691-2018/09681 

Dedicat als qui tenen un desig, als viatges llargs i al que sempre està 
dormint. A la generació X, les selfies, les stories i els techies. Amb 
Family il·lusions, ara i fins al 31 de desembre, tens tot el finançament 
que necessites per a un mòbil, un televisor, un cotxe, etc. Informa-te’n 
a la teva oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat

Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.

Dedicat a les selfies
i els xats de grup

LA VEU DE L'ANOIA 250 370 CAT.indd   1 30/10/18   15:18
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La “plaça dels Porcs”, 
que canviarà la seva 
fesomia per complet, 

tindrà en el seu 
paviment grans 

dibuixos que simulen 
fulles dels arbres

La memòria del projecte inclou aquest extraordinari plànol de la ciutat, a color, de l’any 1859, en el qual s’observen els primers indicis del 
què seria la plaça, llavors al llindar del final de la trama urbana d’Igualada. Observi’s que ja existia el Passeig, llavors Paseo de la Alameda.

L’any que ve la plaça d’Espanya tindrà una nova imatge

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament ha posat 
a exposició pública fa 
uns dies el projecte 

bàsic i executiu de les obres 
de reurbanització de la plaça 
d’Espanya d’Igualada, redactat 
per l’arquitecta Gemma Vidal 
Carner, de la companyia Bina-
ri Arquitectes SLP. Les obres, 
que podrien començar a l’en-
torn de febrer, superats tots els 
tràmits administratius, tenen 
un pressupost de 225.487 eu-
ros, i duraran un màxim de 
tres mesos. 

Un espai que no ha patit gai-
res canvis en molts anys
Les obres, si bé no són es-
pectaculars, passarien més 
desaparcebudes si no fos per-
què la “plaça dels Porcs”, com 
tothom la coneix, és un espai 
emblemàtic de la ciutat i pràc-
ticament no ha patit canvis al 
llarg de les últimes dècades. 
Habitualment és també un 
lloc de força trànsit que arriba 
del passeig Joan Maragall en 
direcció a la Rambla St. Fer-
ran, a través del carrer Sebas-
tià Artés. 
Fa més de seixanta anys –pot-
ser amb algun parèntesi– que 
la plaça dels Porcs es diu ofi-
cialment plaça d’Espanya. El 
nom de “plaça dels porcs” va 
sorgir quan durant molts anys, 
fins a mitjans del segle passat, 
en aquesta plaça cada dime-
cres es realitzava un mercat de 
bestiar. 
El projecte que ara és a expo-
sició pública compta amb una 
referència històrica a aquesta 
zona de la ciutat, i inclou al-
guns plànols històrics que aju-
den a tenir una idea de l’urba-
nisme igualadí en els darrers 
dos segles. 
Així, s’explica que “la configu-
ració de la plaça, al llarg del 
temps ha tingut diverses eta-
pes; des de les inicials en les 
que era límit del teixit urbà 
d’Igualada, i formava part de 
l’estructura de camps; passant 
per l’adaptació al nou entorn 
urbà, fins a sorgir la configu-
ració actual. L’àmbit urbà que 
defineix aquest espai, ha estat 
plaça, però també ha albergat 
una rotonda, que ha acabat 
annexant-se a una de les fa-
çanes, per així tornar a confi-
gurar l’espai plaça que tenim 
actualment”.
Es publica en la memòria del 
projecte un interessant plànol  
a tot color de 1859, en el qual 
s’aprecia com l’indici de la fu-

tura plaça ocupa just el llindar 
del final de la trama urbana de 
la ciutat. També s’observa el 
llavors Paseo de la Alameda, 
acabat d’inaugurar en el seu 
primer tram, entre el que seri-
en avui carrers de Sta. Cateri-
na i Cardenal Vives.

Un nou espai de trobada
Segons l’arquitecta Gemma 
Vidal, les obres que es faran 
a la plaça d’Espanya inclouen 
“les actuacions necessàries 

per a recuperar i posar en 
valor l’espai que conforma la 
plaça Espanya dotant-la de 
identitat pròpia dins de la 
trama urbana i adequant-la 
a les necessitats actuals del 
municipi.  Es vol recuperar 
l’espai públic com a un espai 
de trobada, segur, igualitari; 
accessible i dissenyat per a 
tots els seus usuaris; flexible, 
comprensible i funcional, on 
s’hi puguin produir diversi-
tat d’usos, amb l’objectiu de 

fomentar la cohesió social a 
partir del sentiment de per-
tinença al barri”.
Es posarà vegetació amb es-
pècies mediterrànies que ne-
cessiten poca aigua, es canvi-
arà la il·luminació actual per 
una més eficient de leds, i es 
pavimentarà amb materials 
de gran durabilitat, poc man-
teniment i de baix impac-
te ambiental, amb l’objectiu 
d’aconseguir un disseny efici-
ent i sostenible.

Eliminació 
dels aparcaments
Les obres comportaran l’eli-
minació dels aparcaments si-
tuats a l’interior de la plaça, i 
ampliació de l’espai destinat 
al gaudir i descans del veïns. 
Es pavimentarà tota la plaça 
“unificant criteris estètics per 
tal que la plaça es percebi vi-
sualment com un únic i gran 
espai dins del teixit urbà, tot 
incorporant un paviment amb 
textura i geometria diferenciat 
respecte els carres veïns”.
Un dels aspectes visuals més 
importants de les obres és 
que es crearan “noves zones 
d’estada i jardineres seguint 
el llenguatge de “fulles”, que 
permetrà acollir usos comple-
mentaris i diferenciats: zona 
de jocs infantils, zona per la 
terrassa del bar, zona de bancs 
rodons, zona de banc-tarima 
de fusta, i zones enjardinades 
amb diferents espècies”. La 
font existent a la plaça es res-
taurarà, i s’eliminaran els ar-
bres malmesos.

Així serà l’aspecte de la plaça d’Espanya, una de les més emblemàtiques de la ciutat.
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Al mateix temps, Igua-
lada Comerç ofereix 

una promoció de les bo-
tigues de la ciutat amb 
el Made.IGD al pati del 

Museu de la Pell

La festa del vi tindrà lloc demà dissabte durant tot el dia, a la Rambla St. Isidre.

Cap de setmana amb La Festa del Vi i amb l’Slow Shooping

L’Igualada Slow Shopping 
arriba aquesta setmana a la 
seva novena edició amb una 
proposta comercial de quatre 
dies de durada, entre el 7 i el 
10 de novembre. 
Al voltant de vuitanta comer-
ços, bars i restaurants pren-
dran part en aquesta iniciati-
va que, novament, impulsen 
conjuntament l’Ajuntament 
d’Igualada i les associacions 
de comerciants locals amb 
l’objectiu de promocionar la 
capital de l’Anoia i el seu tei-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç torna 
a portar al bell mig de 
la Rambla d’Igualada La 

Gran Festa del Vi. Després de 
l’èxit aclaparador de les últi-
mes edicions, aquesta activitat 
arriba amb força demà dissab-
te, dia 10 de novembre. La ciu-
tat es tornarà a engalanar per 
tal de celebrar la seva setena 
edició, reunint els millors pro-
ductors de vins de proximitat 
i d’altres productes gastronò-
mics i de la comarca com a 
protagonistes.
Ara, quan la festa està total-
ment consolidada, es pretén 
que La Gran Festa del Vi creixi 
més encara en qualitat. L’orga-
nització també vol explorar les 
vies que permetin una major 
vinculació de la festa amb les 
botigues de la ciutat i que La 
Gran Festa del Vi repercutei-
xi en les vendes del comerç en 
general.
Hi haurà també activitats pa-
ral·leles. Per exemple, dues  
xerrades relacionades amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 19 d’octubre 
va tenir lloc a la Bibli-
oteca Central d’Igua-

lada l’acte de presentació de 
la nova edició del Voluntariat 
per la llengua (VxL), un pro-
grama per practicar català a 
través de la conversa. 
En aquesta trobada es van 
poder conèixer un total de 27 
noves parelles lingüístiques 
formades per un voluntari, 
que parla habitualment ca-
talà, i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics i vol ad-
quirir fluïdesa. Tots dos com-
partiran una hora a la setma-
na de conversa en català.
Cal destacar la variada pro-
cedència dels participants, 
ja que hi ha persones de Ca-
talunya, la resta de l’Estat 
espanyol, Mèxic, el Marroc, 
Colòmbia, Bolívia, Portugal, 
Guinea, la República Domi-

el món del vi. Per un cantó, 
“Passeig per la Història del Vi 
Cooperatiu” a càrrec d’Anna 
Berenguer i Badia, enginye-
ra agrícola especialitzada en 
Enologia a les 13.00 hores, i, 
d’altra banda, a les 19.00 hores 
“L’Olivera, projecte coopera-
tiu, social i de territori” a càr-
rec de Carles Ahumada direc-
tor de L’Olivera Cooperativa, 
cooperativa de Vi, compro-
mesa amb la Integració Social. 
Les dues xerrades es faran en 
un escenari habilitat a la ma-
teixa Rambla.
També hi haurà música en di-
recte de 21.00 a 23.00 hores a 
càrrec del músic  Albert Gà-
mez Enrich.
L’organització valora molt po-

sitivament l’èxit de les darreres 
edicions, així mateix, es segui-
rà amb l’horari establert: de 
12.00 h a 23.00 h.

Museu de la Pell
Igualada Comerç organitza 
també el mateix dissabte dia 
10 el MADE.IGD al pati del 
Museu de la Pell. Aquesta ac-
tivitat té com a objectiu pro-

moure les botigues d’Igualada 
Comerç i el comerç de proxi-
mitat, en un entorn inusual 
ambientat amb les zones de 

descans, música en viu, acti-
vitats infantils i altres contin-
guts. L’horari serà de 9.00 fins 
a 21.00 hores.

xit comercial entre els visi-
tants que arribaran a la ciutat 
durant el Rec.018.
La proposta, que convida 
a passejar pel centre urbà i 

gaudir les compres, proposa 
una experiència lúdica, co-
mercial i gastronòmica amb 
ofertes i promocions espe-
cials de tots els locals parti-
cipants, que es poden con-
sultar en detall al web www.
comerçigualada.cat. Aquí 
també s’hi pot trobar el di-
rectori d’establiments que en 
formen part, incloent les da-
des bàsiques de geolocalitza-
ció, el detall de la promoció 
que proposa i l’enllaç als seus 
perfils a les xarxes socials. 

Bones ofertes comercials
de comerços, bars i restaurants

La proposta convida a 
passejar pel centre urbà 

i gaudir les compres, 
amb una experiència 

lúdica, comercial i gas-
tronòmica singular

Nova edició del 
Voluntariat per la llengua

nicana, Romania, el Perú, 
el Brasil i el Regne Unit. En 
aquesta edició comptem amb 
voluntaris que ja havien par-
ticipat en la convocatòria an-
terior, però també hi ha per-
sones que ho fan per primera 
vegada.
A l’acte de presentació es van 
donar les informacions i ori-
entacions necessàries perquè 
les trobades siguin tot un èxit. 
També es van donar a conèi-
xer un seguit d’activitats rela-
cionades amb l’Any Fabra.
El Voluntariat per la llengua 
és un programa impulsat per 
la Direcció General de Políti-
ca Lingüística que gestiona el 
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. Totes aque-
lles persones interessades a 
inscriure-s’hi ho poden fer a 
www.vxl.cat o al Servei Local 
de Català d’Igualada (carrer 
Lleida, 78). Les inscripcions 
estan obertes tot l’any.
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Premsa Comarcal

Redacció
En el procés de trans-

ició energètica cap a una 
economia descarbonitza-
da, o en altres paraules, 
baixa en emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, 
la participació més activa 
del consumidor guanya 
terreny progressiva-
ment. És per això que el 
desplegament de xarxes 
intel·ligents i els nous 
comptadors de telegestió 
hi juguen un paper clau, 
ja que els usuaris dispo-
saran de més informa-
ció sobre el seu consum 
en temps real i podran 
conèixer millor els seus 
hàbits i adaptar-los, si 
és necessari, perquè els 
siguin més beneficiosos. 

En aquest context, en 
els últims anys les empre-
ses distribuïdores d’ener-

El comptador digital,  
un aliat estratègic a les llars

gia –seguint les directives 
de la Unió Europea– han 
treballat en la instal·lació 
de nous comptadors digi-
tals i intel·ligents, una 
mesura que està regula-
da per l’estat espanyol i 
que estableix l’obligació 
de substituir els tradici-
onals comptadors analò-
gics de tota la vida –els 
que acumulaven les da-
des i requerien que una 
persona prengués nota 
perquè li poguessin fac-
turar– per altres de te-
legestió, sempre i quan 
la potència d’aquests 
equips sigui menor o 
igual a 15 kW, és a dir, 
pràcticament a tots els 
habitatges. El canvi ha 
d’estar fet abans del 31 
de desembre d’enguany. 

Entre altres funcio-
nalitats, amb el compta-

dor digital intel·ligent 
el consumidor pot co-
nèixer via web (https://
zonaprivada.endesadis-
tribucion.es/ca-es/) les 
dades del seu consum 
elèctric de forma quasi 
instantània i aporta in-
formació constant sobre 
el comportament de la 
xarxa. Així, per exem-
ple, ofereix informació 
útil a l’hora de detectar 
incidències i, en cas de 
produir-se’n, permet 
reduir el temps d’inter-
rupció. Carles Lafoz, di-
rector d’Operació Nord 
d’Endesa Distribució, ex-
plica que “amb la lectura 
telemàtica dels compta-
dors es posa fi a les lectu-
res estimades i podem no 
només facturar al client 
pel consum real amb da-
des horàries, sinó saber 

també en temps real, en 
cas de produir-se una 
avaria, si aquesta és a la 
instal·lació particular 
del client o a la xarxa 
de distribució. Així, po-
dem comprovar la resta 
de comptadors de la zona 
per saber si la incidència 
afecta a més clients o no, 
anticipant-nos d’aques-
ta manera a les trucades 
dels usuaris”. A més, el 
client disposa de més in-
formació per augmentar 
la seva eficiència energè-
tica i optar pels contrac-
tes que millor s’adaptin 
al seu perfil de consum. 
I, de fet, si es volen fer 
canvis, com per exemple 
en la potència contra-
ctada o altes i baixes, es 
poden realitzar sense la 
necessitat que un opera-
ri es traslladi al domicili. 

MÉS SEGURETAT: ACTIVACIÓ 
DEL CONTROL DE POTÈNCIA

Els comptadors di-
gitals tenen també inte-
grada una nova funcio-
nalitat que augmenta la 
seguretat i protegeix els 
habitatges, comunitats de 
veïns, locals i comerços, 
entre d’altres, de possi-
bles sobrecàrregues. Es 
tracta de l’Interruptor 
de Control de Potència, 
un dispositiu compatible 

amb el diferencial dels 
quadres elèctrics que es 
troben a les llars, però que 
permetrà realitzar modifi-
cacions de contracte que 
el client vulgui de forma 
remota. La seva funció és 
interrompre puntualment 
el subministrament elèc-
tric quan es detecta un 
consum superior a la po-
tència contractada, situa-
ció que posaria en risc la 
seguretat dels espais d’ús 
dels usuaris.

Aquest dispositiu, que 
es troba dins dels comp-
tadors intel·ligents, que-
darà activat en tots els 
immobles a finals d’any, 
respectant així la regula-
ció, que estableix que la 
distribuïdora té la obli-
gació de controlar la po-
tència dels consumidors. 
Tot plegat es fa amb una 
voluntat fonamental: la de 
preservar la seguretat de 
les persones. En aquest 
sentit, és molt important 
que els usuaris verifiquin 
si la demanda de potència 
habitual coincideix amb 
la contractada. Per fer-ho, 
existeixen calculadores 
de potència molt senzilles 
que, aportant dades sobre  
els metres quadrats de la 
casa, els seus electrodo-
mèstics instal·lats i el 
tipus de calefacció, per-
met que el consumidor 
verifiqui ràpidament si 
necessita una potència su-
perior o no. Un exemple el 
trobem en la calculadora 
d’Endesa, a la que es pot 
accedir mitjançant la web 
https://www.endesaclien-
tes.com/llars/calculado-
ra-de-potencia.html 

A Catalunya, el 96,3% 
del parc de 4,14 milions 
de comptadors que hi 
ha ja són intel·ligents i, 
d’aquests, el 98% ja es-
tan connectats amb l’al-
tre component clau del 
sistema de telegestió: el 
concentrador. Aquest úl-
tim se situa, a la majoria 
dels casos, en els centres 
de transformació elèc-
trica que alimenten una 
zona concreta. Abasta 
una àrea determinada 
(per exemple un carrer 
o un barri),  emmagatze-
ma les dades de cadascun 
dels comptadors que hi 
estan connectats i permet 
transmetre la informació 
al Sistema Central de te-
legestió. 

En definitiva, ens 
apropem a un moment 
clau, el 31 de desembre, 
que suposa l’inici d’una 
nota etapa en què la fle-
xibilitat, la comoditat i 
la seguretat seran eixos 
claus en els hàbits ener-
gètics dels consumidors.

Els usuaris disposen 
de més informació 
sobre el seu consum 
elèctric en temps real 
i poden conèixer millor 
els seus hàbits.  
Així els poden adaptar 
perquè el siguin  
més beneficiosos
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El Rec.0 ha tingut força visites, com cada edició, des del primer dia. / MARC VILA

Més d’una vintena de 
concerts i actuacions i 

35 food trucks amb una 
oferta gastronòmica 

d’arreu del món com-
plementen l’oferta del 

Rec.018

El Rec.0 espera rebre 120.000 visitants amb la presència de 
més marques i una destacada oferta musical

Divendres 9 de novembre
Sessió Dj: La Cara B
12:00h. Escenari Rec El Bandarra.
Sessió Dj Miquel Llansana Jr.
13:00h. Espai DJ Estrella Damm.
Sessió de DJ: Albeta Franklin
17:00h. Espai DJ Estrella Damm.
Contes per a nens amb Mònica Torra
18:00h. RecKids.
Concert: Mar Gabarre
18:00h. Escenari Estrella Damm.
Sessió de DJ: PD Efa
18:00h. Escenari Rec El Bandarra.
Sessió de DJ: Andreu Presas / Flaixbac
19:00h. Espai DJ Estrella Damm.
5th Recmeeting: L’esport, una filosofia de vida
19:00h. Restaurant Somiatruites.
Concert: Old Shanela
19:00h. Escenari Rec Creueta.
Concert: Beth
20:00h. Escenari Estrella Damm.
Dissabte 10 de novembre
Taller infantil Inquiet: Treballem amb pell

REDACCIÓ / LA VEU 

M ilers de persones 
ja han visitat des 
de dimecres l’edi-

ció d’hivern del Rec.0, que 
aquesta vegada es denomina 
Rec.018. Com en la majoria 
d’ocasions, moltíssims dels 
potencials clients de les mar-
ques presents al Rec eren gent 
vinguda de diferents punts 
del país. Hi ha un centenar de 
marques per a tots els gustos, 
edats i estils.
Entre les velles adoberies del 
barri del Rec s’hi troben pop-
up stores de moda amb mar-
ques com Levi’s, New Balance, 
Adidas, Mango, Camper, Bi-
llabong, Reebok o Pepe Jeans, 
que ja han participat al Rec.0 
en anteriors edicions, junta-
ment amb noves incorporaci-
ons com Volcom, DC Shoes, 
Beatriz Furest, Indi & Cold, 
Acosta, Miintoday o Superdry. 
L’oferta de roba esportiva creix 
en aquesta edició i els aficio-
nats als esports d’hivern no 
es poden perdre les botigues 
efímeres de Haglöfs, Rossig-
nol o Tsunami, Spyder i Peak 
Performance.

Èxit de l’espai Reckids, 
que s’estrena
Un dels punts amb més aflu-
ència ha estat l’espai Reckids, 
situat a la placeta Granotes, 
un espai que obria per pri-
mera vegada l’adoberia de Cal 
Segall, del segle XVII, i que 
ha atret a molts curiosos que 
volien conèixer aquest patri-
moni amb quatre segles d’his-

Actes i concerts per avui i demà

12:00h. RecKids.
Sessió de Dj: Discommon
12:00h. Escenari Rec El Bandarra.
Ballem Swing
12:00h. Pati Martí Enrich.
Concert: Albert Gàmez
13:00h. Escenari Rec Creueta.
Concert: Miss Loopita
13:00h. Escenari Estrella Damm.
Sessió Dj Xavi Rítmic
15:00h. Espai Dj Estrella Damm.
Sessió de DJ: Jepi Dj
17:00h. Espai DJ Estrella Damm.

Concert: Banda Milton Salazar
18:00h. Escenari Estrella Damm.
Sessió de Dj: Subterrani
18:00h. Escenari Rec-El Bandarra.
Actuació de dansa Hip Hop amb Kousinz
18:30h. Espai DJ Estrella Damm.
Sessió de DJ: Dj Brown
19:00h. Espai DJ Estrella Damm.
Concert: Anaïs Vila
19:00h. Escenari Rec Creueta.
Concert: Root Diamoons
20:00h. Escenari Estrella Damm.

Andreu Presas (Dj Flaixbac).

Beth.

tòria. El Reckids ha comptat 
amb firmes com Boboli, Tiny 
Cottons, Little Creative Fac-
tory, Chico, Picnik i 1+ in the 
family que es sumen a Bean’s 
Barcelona, yporqué, Micu 
Micu, Mon Marcel o Little Lia 
by Beth. I passen pel Pop Up 
Day RecKids marques com 
Suindiatic, Cokoté, Anguè 
Anguè i Tresxics.

Espai de dissenyadors 
emergents
El pati Martí Enrich, on s’hi 
troba la zona de dissenyadors 
emergents Rec Pop Up Day 
Estrella Damm, ha estat tam-
bé un dels llocs més concorre-
guts, on els visitants han pogut 
conèixer les propostes dels 
nous talents del món de la 
moda. Firmes com Colmillo 
de Morsa, Nona BCN, Heidi 
Soto, Batech, Mireia Playà o 
Micuxu entre d’altres, com-
parteixen aquest espai amb el 
talent ja consolidat de mar-
ques com Carlotaoms, Ssic 
and Paul, Who, Gorni Kramer, 
David Valls, Susi Sweet Dress, 
Jordi Rafart o Pau Esteve.
Fins demà dissabte el barri del 
Rec també s’omple d’activitats 
que es realitzen de manera 

paral·lela a la venda radical 
d’estocs: més d’una vintena 
de concerts i sessions de Dj es 
convertiran en la banda sono-
ra del Rec. 
En els propers dies, hi veurem 
passar grups i artistes com 
Red Rombo, Mar Gabarre, 
Beth, Miss Loopita o Root Di-
amonds. Una oferta musical 
que es complementa amb els 
escenaris DJ Estrella Damm, 
l’escenari Rec-El Bandarra o 
l’escenari Rec Creueta, on po-
drem escoltar-hi sessions de 
Dj al llarg de tot el dia.
La gastronomia també hi és 
present amb Rec Street Food, 
amb una oferta gastronòmica 
variada que pretén reflectir di-
verses cuines d’arreu del món, 
amb especialitats molt dife-
rents: cuina oriental, italiana, 

americana, mediterrània... 
a més d’una oferta vegana i 
també per a celíacs. Hi ha un 
total de 35 food trucks i 1 pop 
up bar repartits en 5 zones del 
circuit del Rec.018.

Núria Picas, avui 
al Somiatruites
També hi ha un espai gas-
tronòmic d’Ametller Origen, 

amb l’espai de El Bandarra, 
que oferirà un concert vermut 
diari, una barra dels mixers 
de Fever-Tree on degustar di-
ferents combinats, i l’espai de 
xocolates Simon Coll on pro-
var la millor xocolata desfeta. 
A més dels tres espais Estrella 
Damm, patrocinador oficial 
del Rec.0.
L’esport centrarà el Recmee-
ting amb una xerrada sobre 
l’esport com a estil de vida. Se-
ran la corredora Núria Picas i 
la nutricionista Sandra Sardi-
na les que ens oferiran aques-
ta conversa, moderada per la 
periodista Maria Almenar. La 
xerrada tindrà lloc avui diven-
dres dia 9 de novembre a les 
19h al restaurant Somiatruites 
i compta amb la col·laboració 
d’Ametller Origen i Buff.
 

Divendres a les 19h 
tindrà lloc el 

Recmeeting sobre l’es-
port com a estil de vida 
amb la corredora Núria 
Picas i la nutricionista 

Sandra Sardina



Atenció exclusiva i 
personalitzada en un 

Showroom Privat 
ubicat al carrer 

Bellprat 12 d’Igualada. 
Un model de comerç 
inèdit a la comarca, 
resultat de 34 anys 

d’experiència a l’Anoia

Priority Baby, la revolució en productes per al nadó a l’Anoia
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Una forma diferent i inèdita 
de comprar a l’Anoia
Els temps canvien i les formes 
de comprar també. Les noves 
tecnologies han ajudat a can-
viar els hàbits de compra i les 
botigues tradicionals deixen 
pas a noves maneres d’enten-
dre el comerç. Priority Baby, 
ubicat al carrer Bellprat 12 
d’Igualada, ofereix una forma 
diferent i inèdita a l’Anoia, de 
poder comprar articles per al 
nadó amb unes condicions 
preferencials.

Atenció personalitzada i ex-
clusiva en Showroom Privat
El que primer fa diferent a Pri-
ority Baby és l’atenció perso-
nalitzada als pares i mares que 
desitgin assessorament sobre 
els productes necessaris del 
futur nadó, en un espai molt 
confortable, en prop de 300 
metres quadrats de Showro-
om Privat. Priority Baby no 
estarà obert al públic de forma 
permanent, només s’obrirà en 
visites exclusives a hores con-
vingudes. 
Els preus són molt competi-
tius, de manera que els clients 
no necessitaran adquirir pro-
ductes per Internet. Priority 
Baby garanteix poder com-
prar al costat de casa, amb un 
servei tècnic professional i de 
tota confiança.

Resposta ràpida i eficient 
després de la compra
La filosofia de Priority Baby és 
no oferir cap producte online. 
Just al contrari, volem que els 

clients puguin veure perso-
nalment els articles, tocar-los, 
comprovar les seves caracte-
rístiques. Es poden provar les 
cadiretes de cotxe, o la como-
ditat i pes dels cotxets. Creiem 
molt en els nostres clients i 
cerquem la seva satisfacció, 
més encara després de la com-
pra, amb una resposta ràpida 
i eficient davant de qualsevol 
problema. 
Una part de les nostres instal-
lacions compta amb una habi-
tació que es pot fer, al mateix 
moment, a la mida de la que 
tindrà el futur nadó, de mane-
ra que el client pot veure  com 
queda situat tot el mobiliari.
També oferim la possibilitat 
de fer arribar els productes a 
domicili i muntar-los, si els 
clients ho demanen. 

Llistes de Naixements
Oferim la possibilitat de fer 
les clàssiques llistes de naixe-
ments, la “Priority Baby List”.  
La relació de productes selec-
cionats pels clients es pengen 
a la xarxa i, a través d’una con-
trasenya, els familiars, amics 

Priority Baby, que 
encapçala Aida Patró, 
ofereix total garantia 

del millor preu 
del mercat.

i coneguts podran accedir-hi 
per poder fer els regals, amb 
total seguretat i privacitat. Els 
pares podran, en tot moment, 
consultar l’estat de la llista.

Tradició familiar 
en puericultura
Priority Baby és el resultat 
d’una llarga experiència fa-
miliar, de 34 anys, en venda 
de productes per al nadó a la 
comarca. Un model de venda 
que s’estrena a Igualada, amb 
Aida Patró, llicenciada en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses i des de fa molt temps 
formant-se en el sector de la 
puericultura. 
PRIORITY BABY
TEL. 690 836 017



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

Dades rellevants sobre l’ocupació tecnològica a CAT. En els darrers 
10 anys els llocs de treball d’alt nivell tecnològic incrementen un 26% 
(12% a la UE). No podem ser complaents però sí optimistes sobre el 
futur tecnològic de Catalunya.

Pienso que la demografía poco tiene que ver. Los problemas: 
no existe una EUR sino, al menos dos; una baja productividad 
por baja inversión; un creciente excedente de factor trabajo. 

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

Marca Corporativa i l’alta rotació: 
una mala parella de ball

STEPHANIE MARKO

Avui tot es comenta i no només en el 
món real, sinó en el virtual també.

La felicitat personal 
depèn del “benestar subjectiu”

Recordo que fa un temps vaig sentir a un Director Comercial dir: 
“És igual, sinó està content que se’n vagi; total hi ha cua esperant per 
entrar ... ni que fos el millor del món. Què s’haurà cregut aquest?” I 
així pensen alguns i així ens va...
Em volia morir. Vaig pensar que era una bona decisió que aquesta 

persona hagués decidit tocar el dos d’aquí, una empresa en què la frivolitat del seu 
management supera la ficció, on, indubtablement, no val la pena treballar.
Existeixen empreses on l’alta rotació és ja una qüestió gairebé cultural. Empreses 
que un dia aposten per algú i li obren les portes però que, caient en la contradicció, 
a la mateixa velocitat que s’enamoren d’aquest candidat se’n desencanten. És a dir, 
proven, sembla que aposten per aquest nou talent, es comprometen amb ell, però al 
final segueixen quedant-se amb el que tenen, amb “els de sempre” que no diuen ni 
piu. Són empreses amb un problema de desconfiança enorme en “el nou” i això és 
el que fa que es produeixi un sentiment de perill, infundat en la majoria d’ocasions, 
que no poden suportar.
S’instaŀlen i es retroalimenten en una fidelitat mal entesa, lloant en secret les accions 
d’aquests altres”, els de sempre, els que saben què han de dir, regalant l’oïda i que 
normalment inciten i encoratgen, des dels seus comentaris i accions, a la decisió de 
prescindir de la nova incorporació. Aquells que necessàriament no són ni de lluny 
els més talentosos, ni els millors per al negoci, ni els que més venen, però per les 
seves accions de lleialtat i presentisme innecessari, sí se’ls consideren així.
Ningú “és bo” de la nit al dia quan s’incorpora (necessita conèixer l’entorn) i molt 
menys “dolent dolentíssim” en aquest mateix curt espai de temps.
Un altre cas molt habitual que es dona en aquest tipus d’empreses és quan es con-
tracta una persona amb una empremta digital potent, amb una marca personal re-
coneguda i amb certa influència a la xarxa. Volen aquest perfil, saben que és rendi-
ble, però que brilli el just, si pot ser menys que qualsevol de la cúpula actual, perquè 
en cas contrari, és mort. La lluita d’egos i enveges està servida i es convertirà en 
l’excusa perfecta per desfer-se’n d’ell/ella. Quan al final es torna al mateix de sempre, 
és perquè mai hi va haver una aposta inicial sòlida ni un interès real, és perquè no 
s’està disposat o preparat a canviar res però si a fer que ho sembli.
Quan es vol a algú i s’aposta, cal deixar-lo créixer, demostrar. Si se’l deixa, és possible 
que li doni una mica més de valor al que es fa ajudant a trencar o replantejar aquesta 
endogàmia tan nociva i perillosa per a negocis, aliances, projectes i organitzacions.
Abans, la teva empresa tenia una alta rotació i no s’assabentava ningú. Avui, en un 
món híper connectat això ja no és així. Avui tot se sap. Avui tot es comenta i no no-
més en el món real, sinó en el virtual també.
És una inutilitat invertir en accions de employer branding extern quan la casa està 
així de malalta per dins. L’Employer Branding depèn sempre primer de les accions 
que es posin en marxa a intern, perquè els seus coŀlaboradors estiguin contents i 
se sentin compromesos i tinguin confiança en la Marca, en el producte per al qual 
treballen i, sobretot, en els que els dirigeixen.
Sense això, res passa. El veritable talent només amb fer una volta per Internet o els 
canals i xarxes socials d’aquestes empreses ja ho saben, saben que no és un bon lloc 
on desenvolupar-se professionalment. 

De fet, ni la teva felicitat, ni la del meu equip de treball, ni la 
del meu marit i ni tan sols la felicitat dels meus fills és la meva 
responsabilitat.  No m’interpretis malament, sens dubte, de-
sitjo tota la felicitat del món a tothom, incloent-te a tu, al meu 
equip de treball, al meu marit i als meus fills. Vull que siguem 

tots feliços perquè cada vegada més, el factor de felicitat és essencial per al 
benestar de la nostra societat. 
I cada vegada més, els països, les organitzacions i les empreses s’adonen de 
la importància de la felicitat. Ho veiem amb la publicació de dades com els 
índexs bruts de la felicitat nacional, la llista de països més feliços del món 
(Finlàndia 2018), la felicitat a la feina, la creació de caps oficials de felicitat 
(Chief Happiness Officers) i “jefes” que es converteixen en “Gefes” (gestors de 
la felicitat). 
Però aquests conceptes tenen en compte la felicitat del coŀlectiu, no la dels 
individus. Per confeccionar  la llista de països més feliços, The World Happi-
ness Report fa servir sis variables: PIB per persona, suport social, esperança 
de vida sana, llibertat per prendre decisions, generositat i que estigui lliure de 
corrupció. Aquests factors depenen de la societat i de les organitzacions de la 
comunitat.  
Quan la gent mesura la felicitat a la feina, miren factors com: la bona relació 
entre els treballadors i amb la gerència, la flexibilitat, les oportunitats d’apren-
dre i créixer, els valors de l’empresa, l’estabilitat, la retribució econòmica, el 
reconeixement de la feina i uns espais de treball agradables.  Aquí és on entro 
jo com a empresària. La meva responsabilitat és crear aquestes oportunitats 
i oferir mitjans perquè la gent pugui ser feliç. En fer-ho, el meu objectiu és 
la felicitat coŀlectiva de l’equip (o del matrimoni o de la família) però no de 
l’individu.  
Per què? Perquè la felicitat personal depèn del “benestar subjectiu”. No hi ha 
una llista universal de valors o factors que es puguin fer servir per a mesurar la 
felicitat d’un individu. L’única persona que sap com fer-te feliç ets tu. Per tant, 
l’única persona que et pot fer feliç i l’única persona que té la responsabilitat 
de la teva felicitat, ets tu. No podem dependre dels nostres “Gefes”, ni de les 
nostres parelles, ni les nostres mares perquè ens facin feliços. Perquè quan la 
nostra felicitat depèn d’un altre som emocionalment vulnerables i correm el 
risc de ser molt infeliços.  
Així doncs, com a “Gefe” (i com a mare) sempre explico al meu equip (i als 
meus fills), que jo desitjo que tothom sigui feliç i que jo treballaré perquè tot-
hom tingui l’oportunitat de ser-ho. Però la responsabilitat de la teva felicitat 
és teva, no meva.  

La teva felicitat no és la meva responsabilitat. 
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Més indústria, més ocupació, més internacionalització:
Vira Brands inverteix 2 milions d’euros a la fàbrica de Marto-
rell. L’empresa, que dona feina a un centenar de persones, ex-
porta el 60% de la seva producció a 25 països d’arreu del món

STEPHANIE MARKO
Empresaria Stikets
@StephanieMarko

STEPHANIE MARKO

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

EVA COLLADO 

EVA COLLADO
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P #latevaveu

Albert Mateu @almateu

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Mireia Prat @suellenieta

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

marta ribaudí  @martaribaudi

Pau Ortínez Martí @pauortinez

iaia Toneta  @iaia_toneta

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni

Col·legi Monalco @colmonalco

Esquivar el debat educatiu sobre el TIPUS d’oferta 
a la ciutat parlant només sobre la QUANTITAT. 
Quan el debat no és aquest, evidentment. Deu-
nidó el nivell dels responsables de la planificació 
educativa: pilotes fora, cap proposta al respecte i 
anar fent.

A veure quin organisme de la Generalitat de Ca-
talunya escorcollaran demà, per a tapar l’escàndol 
del Tribunal Supremo de España

Això d’entrar a les 11h a l’hospital, per una cirur-
gia menor, en dejú, i que a les 20:10h segueixis 
aquí, i només t’hagin donat 4 (sí, 4) galetes i un 
suc, què tal? #emsemblafatal

Jo també he signat el manifest de la plataforma 
’Som el 80%’. Som-hi!  #somel80 

Operación Mario Embargas Llosa
#Hacienda

Otegi condemnat sense un judici just i Forcadell a 
la presó, sense condemna, per permetre un debat 
parlamentari. Si no hi ha via democràtica cap a la 
independència...  Fent camí cap a la independèn-
cia aconseguirem democràcia, justícia i llibertat 
#FreeThemAll

Avui #igualada s’omple de públic d’arreu gràcies 
al fantàstic @RECstores  vindreu? 
Aprofiteu també per fer #anoiaturisme visitant la 
ciutat, i per tastar els #productesdelanoia als esta-
bliments del centre!

Per aquest #capdesetmana tenim TRES (3), sí tres 
castells per visitar!! Us hi animeu? Queda clar que 
#AnoiaTerradeCastells

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#50 Manel Burón Peñalba

Amb la visita a la biblioteca d’Igualada, donem el 
tret de sortida al projecte “Supercòmics”.
Durant aquests dies ens endinsarem en l’art d’es-
criure a través del còmic i els superherois. 
 Llegir i escriure ens fa grans.
#projectetots #naveguemjunts #cicleinicial

FOTO: Cesc Sales
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ÚLTIMA HORA!
La fiscalia demana trenta anys de presó per Gan-

dalf el Gris per utilitzar l’expressió ”No passaràs!”

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La Veu dedicarà la 
“Revista Solidària” a la 
Llar del Sant Crist 

L’administració de La 
Rambla reparteix el 1r 
Premi de la Loteria d’aquest 
dissabte; 60.000€ per dècim

Talls a la C-15 entre Cabrera 
i l’enllaç amb la N-II 

Instants de La Veu             @veuanoia

El REC.0 obre aquest dimecres la 
seva 19a edició

#Igualada #Anoia #veuanoia 
#recstores @recstores #moda 

#fashion #outlet

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

Experiodista. Treballo Ajuntament d’Igualada i sóc el president de l’Igualada Rigat Hoquei 
Club i enamorat de la vida que és meravellosa.  Des del 31 de març de 2010 soc el president de 
l’Igualada Rigat Hoquei Club i des d’aquell moment vaig deixar de treballar a l’emissora muni-
cipal per fer altres tasques dins de l’Ajuntament d’Igualada.

M’agrada molt el món de l’esport (defecte professional) i vaig tenir la sort de poder explicar per 
la ràdio tots els èxits esportius de l’Igualada HC, des de la primera lliga a l’abril del 1989 a La 
Corunya fins el darrer títol al desembre del 1999 la Supercopa d’Europa també a Riazor.

M’agrada la música, la natura per carregar bateries i gaudir de tot el que tenim al nostre abast. 
La vida és curta i tot i els entrebancs és meravellosa i cal saber gaudir-la.

En tinc unes quantes...

Un remei que permeti curar una malaltia que 
s’ha emportat molta gent estimada com és el 
càncer (sigui del tipus que sigui).

Que l’Igualada HC torna a guanyar un títol en 
el segle XXI.

Que l’Igualada HC eixuga el deute que vam 
trobar el 2010 a l’arribar al capdavant del club.

Que els governants aprovin una llei del 
mecenatge quer permeti al món de l’esport i 
la cultura tenir maneres de poder-se finançar 
a través de patrocinadors que també puguin 
sortir guanyadors fiscalment.
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La taxa de natalitat a 
l’Anoia es manté 

similar a la de la resta 
del país

La major part de les mares estrangeres són del Magreb.

Els metges dels CAP 
convoquen vaga del 26 
al 30 de novembre

El PDeCAT inaugura dijous vinent nova seu a 
l’avinguda Barcelona

El sindicat Metges de Cata-
lunya ha cridat a la vaga els 
5.700 metges dels Centres 
d’Atenció Primària (CAP) en-
tre el 26 i el 30 de novembre. 
La convocatòria de vaga, que 
feia dies que es plantejava, res-
pon a les queixes dels metges 
de manca de personal, i de 
l’excés de feina i condicions la-
borals precàries que compor-
ta. Els facultatius assenyalen 
que tot plegat repercuteix en 
la qualitat del servei.
El sindicat, majoritari en el 
sector, reclama la reposició 
de 920 professionals “perduts 
amb les retallades”, i la dismi-
nució de càrregues assistenci-
als, limitant-les a 28 visites di-
àries per consulta. Demanen 
igualment la recuperació del 
poder adquisitiu “arrabassat 
des del 2010” i que xifren en 
prop d’un 30%.
També en relació a les retalla-
des posteriors a la crisi de fa 
10 anys, reivindiquen incre-
mentar el pressupost sanitari 
destinat al nivell bàsic assis-
tencial. Els convocants criden 
a secundar l’aturada davant 
d’una situació que qualifiquen 
“d’extremament crítica”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l mapa demogràfic 
d’Igualada i l’Anoia 
està canviant. I més rà-

pidament del què ens pensem. 
Els canvis socioculturals, la 
crisi i la globalització compor-
taran en els propers decennis 
importants modificacions en 
la vida quotidiana, que s’haurà 
d’adaptar encara amb més for-
ça als nous temps, amb criteris 
més generalitzats de toleràn-
cia i diversitat. 
Un cop d’ull a les últimes da-
des proporcionades per l’Ins-
titut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat) sobre la taxa de 
natalitat al país ens ajuda a 
veure més clarament la situ-
ació. La taxa bruta de nata-
litat (nombre de naixements 
per 1.000 habitants) se situa 
a l’Anoia en 9,0, dues dèci-
mes només per damunt de 
la mitjana catalana. La xifra 
és similar a la majoria de co-
marques, tot i que s’observen 
d’altres paràmetres interes-
sants. 

Dos anys més a tenir el pri-
mer fill que abans de la crisi
Així, en els darrers 10 anys 
s’ha mantingut la tendència 
a l’hora de decidir quan te-
nir fills per primera vegada. 
En el cas de Catalunya, l’edat 
és de 31 anys en el cas de les 
mares nascudes aquí, i d’un 
any menys en les estrangeres. 
Abans de la crisi (2008) les do-
nes catalanes tenien el primer 
fills als 29 anys, i les estrange-
res, als 28. 
És interessant també obser-
var que, contràriament al que 
molts puguin pensar, la crisi 
ha afectat més encara la fecun-
ditat de les mares estrangeres. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dijous 15 de 
novembre a les 20:00 
hores es celebrarà 

la inauguració del local del 
Partit Demòcrata a l’Anoia, 
situat al l’Avinguda Barcelo-
na número 68. El nou local, 
que lluirà la imatge pròpia 
de la formació i també la de 
la marca amb que es vol con-
córrer a les properes elecci-
ons municipals, esdevindrà 

L’estudi de disseny de 
Miquel Gleyal, premi 
Liderpack

El dissenyador igualadí Mi-
quel Gleyal, ha estat guardonat 
amb els premis LiderPack al 
millor packaging de producte 
per la llar i amb el premi espe-
cial del jurat de sostenibilitat, 
ambdós guardons pel disseny 
de l’embalatge del Pack 100% 
biodegradable i compostable 
pels detergents FLOPP. A més 
a més, MgComunicació tam-
bé ha estat seleccionat per a 
representar Espanya als Wor-
ldStar Packaging Awards, els 
premis internacionals orga-
nitzats per World Packaging 
Organisation (WPO). 

la seu comarcal i local del 
partit, i nou epicentre de l’ac-
tivitat d’aquest espai polític 
que conforma el govern de la 
ciutat.
Serà un acte obert on es con-
vida a participar a tota la ciu-
tadania, i on es tindrà una 
especial atenció als presos po-
litics i exiliats amb la presen-
tació d’una bústia permanent 
al nou local per la tramesa de 
cartes i missatges de suport a 
tots els que estan patint la re-

pressió de l’estat per seguir el 
mandat democràtic del poble.
L’acte comptarà amb l’assis-
tència i parlaments d’en David 
Bonvehí, President del PDe-
CAT, d’en Santi Broch, Presi-
dent Comarcal de l’Anoia, 
d’Àngels Chacón, Consellera 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, 
d’en Marc Castells, President 
de la Diputació de Barcelona i 
Alcalde d’Igualada, i d’en Da-
niel Roig, President local del 

partit a Igualada.
Es clourà la vetllada oferint 
un piscolabis a tots assistents, 
amb la voluntat de compartir 
la celebració d’aquest esdeve-
niment amb associats, sim-
patitzants i ciutadans que ho 
desitgin.
Durant més de tres dècades, 
el partit, abans Convergèn-
cia Democràtica, ha tingut 
la seu al carrer Capellades, 
en uns baixos de l’edifici “La 
Pineda”.

Gairebé un de cada tres nadons nascuts 
a Igualada és de mare estrangera

Taula 8. Nascuts vius per nacionalitat de la mare. Municipis de més de 20.000 habitants. 2017

Mare de 
nacionalitat 

espanyola

Mare de 
nacionalitat 
estrangera Total % de mare estrangera

IGUALADA 279 107 386 27,7

Vilafranca del Penedès 264 120 384 31,3
Martorell 169 107 276 38,8
Manresa 483 262 745 35,2
Sitges 140 45 185 24,3
Vilanova i la Geltrú 410 105 515 20,4
Esparreguera 162 36 198 18,2

Nascuts vius per nacionalitat de la mare. 2017

Mare 
espanyola

Mare 
estrangera Total

% mares 
estrangeres

ANOIA 857 214 1.071 20,0

Alt Penedès 727 236 963 24,5
Conca de Barberà 128 41 169 24,3
Bages 1.170 408 1.578 25,9
Garraf 886 244 1.130 21,6
Osona 988 453 1.441 31,4
Segarra 88 95 183 51,9
Catalunya                47.985 18.510 66.495 27,8

Avui, les catalanes tenen una 
mitjana d’1,2 fills,  que s’ha 
mantingut gairebé invariable 
en els darrers 10 anys, men-
tre que les estrangeres la xifra 
actual puja a 1,6, i en canvi el 
2008 era més alta: 2,03 fills per 
cada mare nouvinguda. Res-
pecte les mares estrangeres, 
gairebé la meitat són d’origen 
africà. 
Una altra de les dades interes-
sants respecte el nombre de 
naixements és el percentatge 
de fills de mares estrangeres, 
en tots els casos superior al  
de la població no catalana. A 
l’Anoia van néixer l’any passat 
1.071 nens, dels quals el 20% 
eren fills de mare estrangera, 
la xifra més baixa en compa-
ració amb les comarques del 
voltant. A la veïna Segarra, és 

del 51,9%. 
Respecte ciutats de més de 
20.000 habitants, a Igualada 
la xifra de nens nascuts de 
mare estrangera era l’any pas-
sat del 27,7% (gairebé un de 
cada tres), més de set punts, 
doncs, per damunt de la mit-

jana de l’Anoia, però d’acord 
amb la mitjana catalana, que 
és del 27,8%. Igualada, però, 
té una xifra més baixa que 
Vilafranca, Martorell o Man-
resa, si bé més elevada que 
Sitges, Vilanova i la Geltrú o 
la propera Esparreguera.

Font: Idescat (Generalitat).



Amb cinc metres 
d’altura i 20 metres 

de llarg, el tobogan de 
plàstic sintètic simula 
gel i la quitxalla s’hi 

llença amb uns 
flotadors gegants

La plaça de Cal Font tindrà un tobogan com aquest, corresponent al darrer Nadal a Lleida.

La plaça de Cal Font tindrà per les festes de Nadal 
una pista de gel més ampla i un tobogan de grans dimensions
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A igua de Rigat ha efec-
tuat la passada nit de 
dijous a avui diven-

dres d’un tall del servei de sub-
ministrament d’aigua potable 
que ha afectat a determinades 
zones d’Igualada i Òdena. El 
tall ha finalitzat avui a les 6 del 
matí, i era degut a les tasques 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a plaça de Cal Font 
tindrà més atractius 
per les properes festes 

de Nadal. A més de l’habitu-
al pista de gel per a patinar, 
aquest any aquesta serà més 
àmplia, però la novetat serà 
un tobogan de plàstic blanc 
-que imita la neu- de grans 
dimensions. 
El tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament Jordi Pont ha explicat 
que “la pista de gel recupera 
les seves dimensions del pri-
mer any, ja que no hi ha obres  
a l’entorn. Anirà complemen-
tada amb un  tobogan, però 
que no finalitzarà a la pista 
de gel, sinó que estarà ubicat 
a part”. 
El tobogan serà “de plàstic 
sintètic, que simularà el color 
del gel, i dins del qual la quit-
xalla es podrà llençar assegu-
da en un neumàtic. Estarà si-
tuat al costat de la pista de gel, 
més a l’interior de la plaça”. 
L’Ajuntament d’Igualada in-
vertirà un total de 75.000 
euros en aquestes dues atrac-

cions, després d’efectuar un 
concurs públic que va guanyar 
l’empresa N-ice Skating SLU. 
Aquesta cobrarà 150.000 eu-
ros, ja que el contracte és per 
aquest any i el vinent. “Portar 
aquestes dues atraccions val 
més diners, però s’ha efectu-
at una previsió de taquillatge 
i el preu final és el que s’ha 
aprovat. El consum elèctric és 
a part”, explica Pont. També el 
cost dels agents de seguretat 
i el consum d’aigua necessari 
per a la pista de gel.
Les atraccions funcionaran 
entre el 30 de novembre i el 
13 de gener de l’any vinent. 
Els preus seran de 6 euros per 
cada 30 minuts a la pista de 
gel i 4 euros per tres baixades 

al tobogan.
La novetat d’aquest any a 
Igualada ja s’ha vist en al-
tres poblacions del país. A 
Lleida, l’any passat, ja es va 
poder veure aquest tobogan 
sintètic, i va tenir notable 
èxit. Es tracta d’un tobogan 
sintètic i ecològic, que si-

mula un de gel, però sense 
els elevats costos que té el 
manteniment d’un aparell 
d’aquestes característiques 
amb gel real. 
Té una alçada de 5 metres 
per 20 metres de llarg, amb 
fins a tres carrils i s’hi baixa 
amb uns flotadors d’1,40 cm 

de diàmetre, idèntics als que 
s’usen en els parcs aquàtics. 
No es coneix encara si Igualada 
Comerç o d’altres entitats oferi-
ran algun tipus d’avantatges als 
seus clients, com ha succeït en 
anteriors campanyes de Nadal 
amb vals de descomptes per a 
la pista de gel. 

L’enderroc de la torre d’aigua de les Comes provoca talls de 
subministrament a mitja Igualada i a Òdena

a realitzar prèvies al desmante-
llament del dipòsit elevat situ-
at al Polígon Industrial de Les 
Comes. L’empresa ha de dur a 
terme la connexió d’una nova 
canonada. Les actuacions s’han 
fet durant la nit per tal de mini-
mitzar les molèsties a la ciuta-
dania així com les afectacions.
Els motius pels quals es cessa 
l’ús d’aquest dipòsit són la di-

ficultat tècnica dels manteni-
ments reglamentaris associats 
a aquesta infraestructura, així 
com per millorar les condi-
cions de seguretat dels treba-
lladors i optimitzar la qualitat 
del servei. La companyia prega 
que els ciutadans disculpin les 
molèsties per qualsevol afecta-
ció que el tall de subministra-
ment hagi pogut causar. Afectació del tall d’aigua de la passada matinada.
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L’Ajuntament recollirà 
el guardó el proper 27 

de novembre a Oviedo. 
Abans, el 25 de novem-

bre, el Parc Central 
acollirà el Dia dels 
Drets dels Infants

La Diputació fa un estudi sobre com 
optimitzar l’energia a La Masuca

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament i Cáritas 
Arxiprestal Anoia-Se-
garra han formalitzat 

aquest dimecres, 7 de novem-
bre, la cessió durant 20 anys 
d’un immoble de propietat 
municipal situat al c/ Nards. 
En aquest edifici, Cáritas pre-
veu desenvolupar-hi projecte 
social, d’acord amb el depar-
tament municipal d’Acció So-
cial. 
L’entitat, segons les necessitats 
socials detectades a la ciutat, 
va plantejar al consistori la ne-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona ha realitzat un 
estudi d’optimització 

energètica del mercat muni-
cipal La Musaca d’Igualada, 
un treball que té com a objec-
tiu avaluar el comportament 
energètic de l’edifici i definir 
propostes d’estalvi passives i 
actives valorades a nivell tèc-
nic, energètic i econòmic. El 
treball analitza el cost de les 
propostes plantejades i el perí-
ode de retorn de la inversió, 
que varia segons els escenaris 
i que se situa entre 20.000 i 
130.000 euros, amb períodes 
de retorn que oscil·len entre 
cinc i vuit anys. Amb aquest 
treball el municipi disposa 
d’un document de guia per 
aconseguir un equipament 
més eficient energèticament i 
amb més confort tèrmic per 
als usuaris.
L’edifici del mercat es com-
posa de planta baixa, planta 
altell i dues plantes amb usos 
diversos, com són les parades 

del mercat  i espaís auxiliars, 
oficines, zona d’aparcament 
i magatzems. Les mesures 
d’estalvi energètic proposa-
des contemplen mesures en 
l’enllumenat, substituint les 
lluminàries actuals per tecno-
logia LED i instal·lant control 
d’enceses, millores en la clima-
tització actual i el seu control, 
instal·lació de més coberta fo-
tovoltaica i per últim millores 
associades amb el manteni-
ment i la gestió, com l’ajust de 
la potència contractada.
L’estudi fa referència al fet que 
es preveu una reforma inte-
gral del mercat per al 2023, 

per  la qual cosa estableix dos 
escenaris, un a curt termini i 
un segon, a mig termini. L’es-
cenari a curt termini, amb un 
període de retorn inferior als 
cinc anys, contempla la mesu-
ra d’optimització de potència, 
la substitució de lluminàries 
actuals per tecnologia LED 
i la instal·lació del nou siste-
ma de control en el sistema de 
climatització actual. L’escenari 
a mig termini inclou mesures 
com el control d’enceses, la 
nova instal·lació de fotovol-
taica a coberta i la millora de 
manteniment en les instal·la-
cions de climatització.

L’Ajuntament cedeix 
a Càritas una casa del 
carrer Nards

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha rebut el segell 
de Ciutat Amiga de la In-
fància, atorgat per UNI-

CEF, i l’ostentarà, com a mí-
nim, fins l’any 2022. Aquest 7 
de novembre l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i la tinent 
d’Alcalde d’Acció Social, Igual-
tat, Infància i Joventut, Carme 
Riera, han donat els detalls 
d’un guardó que es recollirà el 
proper dia 27 en un acte que 
tindrà lloc a Oviedo. Altres 
ciutats catalanes també han re-
but la distinció, com Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Sitges o Martorell. Ara ja són 
274 els governs locals de l’Es-
tat integrats en aquesta xarxa, 
que s’estén per una trentena de 
països dels cinc continents.

Què significa?
Una Ciutat Amiga de la In-
fància és aquella ciutat, po-
ble, comunitat i sistema de 
govern local compromès amb 
el compliment dels drets de 
les nenes, els nens i els ado-
lescents, seguint la Convenció 
sobre els Drets dels Infants, i 
promovent també una ciuta-
dania democràtica amb i per 
la infància.

cessitat de disposar d’un espai 
per a impulsar-hi un projecte 
de caràcter residencial adre-
çat a persones en situació de 
vulnerabilitat: en concret, un 
habitatge compartit tempo-
ral per a acollir homes sols 
en situació d’exclusió que no 
disposin de recursos econò-
mics per assumir el cost d’un 
lloguer i que no tinguin un 
vincle social o familiar pro-
per. La signatura del conveni 
l’han fet efectiva avui l’alcal-
de, Marc Castells, i la màxima 
representant local de Cáritas, 
Montserrat Roca.

 

El compromís dels governs 
reconeguts es fa palès en el fet 
que cadascun d’ells ha disse-
nyat un Pla Local d’Infància 
amb la finalitat de contribuir 
als cinc objectius marc de la 
iniciativa: cada infant és va-
lorat, respectat i tractat justa-
ment dins la seva comunitat; 
les veus, necessitats i prioritats 
de cada nen i nena són escol-
tats i considerats en les nor-
matives i polítiques públiques, 
els pressupostos i les decisions 

Unicef declara Igualada “Ciutat Amiga de la Infància”

que els afecten; tots els infants 
tenen accés als serveis essen-
cials de qualitat; tots els nens i 
nenes viuen en entorns segurs 
i nets; i tots ells tenen l’oportu-
nitat de gaudir de la vida fami-
liar, el joc i l’oci.

Els infants, protagonistes 
Segons han destacat Riera i 
Castells, aquest reconeixe-
ment posa en valor la tasca de 
l’Ajuntament, en coordinació 
amb les entitats locals i amb 

els propis nens i nenes, a l’ho-
ra de liderar un procés conti-
nu d’implementació de políti-
ques i mesures que millorin el 
benestar dels més petits.
Entre altres accions, s’ha creat 
el Consell Municipal dels In-
fants –format per escolars en-
tre 9 i 12 anys i que renovarà 
els seus membres la setmana 
vinent– i s’ha elaborat també 
del Pla Local d’Infància i Ado-
lescència.
També s’està apostant per con-

vertir els infants de la ciutat en 
protagonistes amb capacitat 
de decisió, involucrant-los en 
processos participatius com el 
que està definint actualment 
com ha de ser la futura ampli-
ació del Parc Central.
En aquesta línia, precisament, 
el proper 25 de novembre i 
també al Parc Central, se cele-
brarà la segona edició del Dia 
dels Drets dels Infants, una 
jornada lúdica que situa els 
infants i les seves famílies com 
a protagonistes.
L’Ajuntament ha mostrat la 
seva voluntat de “desenvolu-
par un projecte de gran abast 
que pugui optar a ser premiat 
al Certamen de Bones Pràcti-
ques de la UNICEF, que reco-
neix aquelles iniciatives exem-
plars sempre enfocades cap a 
la infància i l’adolescència.



Lídia Monteagudo, Sira 
Abenoza i Montse Duch 

seran les ponents de 
l’acte, que tindrà lloc el 
proper 21 de novembre 

a Sesoliveres

Paula Arias i Stephanie Marko, durant la presentació del III Meeting Igualada Inquieta.

El lideratge de les dones anoienques serà l’eix central 
del proper Meeting de la UEA Igualada Inquieta
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E mpoderar les dones i 
mostrar-los eines per 
poder liderar les seves 

iniciatives. Aquest és l’objectiu 
del col.lectiu Igualada Inqui-
eta, de la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA), format ín-
tegrament per dones, i que 
el proper 21 de novembre al 
migdia celebrarà la seva ter-
cera cita anual, el Meeting de 
la Comissió. L’escenari serà 
el restaurant Sesoliveres, i les 
protagonistes, tres dones que 
ja coneixen el què és liderar 
les seves empreses. 
Sota el lema Experiències de 
lideratge de dones anoienques,  
participaran en una taula ro-
dona Lídia Monteagudo, Di-
rectora Corporativa de Rela-
cions Humanes de CL Grupo 
Industrial; Sira Abenoza, pro-
fessora del Departament de 
Ciències Socials d’ESADE Bu-
siness & Law; i Montse Duch, 
gerent de Nova Mevir, S.L., i 
també regidora d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Igualada. La 

taula la moderarà el periodista 
Victor Costa, del diari digital 
empresarial Via Empresa, i la 
intenció és que s’exposin i de-
batin opinions i reflexions so-
bre el lideratge.
“Els grans canvis han arribat 
sempre al llarg de la història 
recent per iniciativa de les do-
nes”, assenyala la presidenta de 
la comissió, la nord-america-
na resident a Igualada Stepha-
nie Marko. “Això és així, però 
les dones només ocupen el 5% 
dels alts càrrecs empresarials 
que hi ha a tot el món. S’han 
d’obtenir eines per a empode-
rar les dones, i que la societat 
se n’adoni”. Marko afegeix que 
“volem trencar l’estigma i la 
distància que tu no ho pots fer, 
però l’altra sí. Totes podem! A 

Estats Units diuen que és l’any 
de la dona, però ha de ser l’any 
de la dona a tot el món i si vo-
lem fer canvis, hem de comp-
tar amb la dona”. 
Paula Arias, membre d’Igua-
lada Inquieta i alhora gerent 
de la UEA, creu que el paper 
que està fent la comissió aviat 
donarà els seus fruits. “Jo era 

l’única dona de la junta direc-
tiva de la UEA, i ara ja en som 
tres, i  volem ser més. A Igua-
lada Inquieta cada any hem 
demostrat l’èxit de les activi-
tats organitzades i realitzades i 
aquest cop, no en serà l’excep-
ció. Volem encoratjar i con-
vidar a totes les que vulguin 
formar part de la comissió. 

Aquesta comissió la formem 
empresàries, directives i pro-
fessionals. Totes són benvin-
gudes”.
Per a participar en la tercera 
edició del Meeting d’Igua-
lada Inquieta, que tindrà un 
format de dinar, cal trucar al 
938052292 o bé enviar un cor-
reu a ueainquieta@uea.cat.
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Els grups unionistes 
GLP arrenquen 
estelades i cartells de 
Capellades, la Pobla i 
Castellolí

Demà, primer aniversari de Música 
per la Llibertat davant el Kursal
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte dia 10 
el col.lectiu Músi·
ca per la Llibertat a 

Igualada farà un any que es 
troben ininterrompudament 
cada dia a 2/4 de nou del ves·
pre davant els antics cinemes 
Kursal.
Des d’aquest col.lectiu expli·
quen que “per molt contradic·
tori que sigui, en aquest ani·
versari no tenim res a celebrar, 
però si molt a agrair. Agrair a 
tota la gent anònima que dia 
rere dia ha fet cap al carrer 
Sant Magí per fer visible la 
indignació cap un fets que, en 
una societat democràtica, no 
haurien d’haver passat mai, fer 
visible i no oblidar que en una 
societat, suposadament de·

mocràtica, tenim presos i pre·
ses, exiliats i exiliades polítics”.
Afegeixen que és també “un 
dia per agrair a tota la gent 
que un dia o altre ha estat can·
tant, tocant o acompanyant els 

cants per la llibertat que hem 
llençat a l’aire per demanar 
que els volem tots a casa. Han 
estat 365 dies de tossudesa i 
n’estaran els que calguin fins 
que siguin a casa”.
 

Endavant una moció de la CUP per 
regular els migdies a l’escola pública
REDACCIÓ / LA VEU 

L a CUP Igualada ha pre·
sentat  en el darrer ple 
una moció al Ple de 

l’Ajuntament per aturar l’apro·
vació de l’actual proposta de 
decret sobre menjadors es·
colars públics que proposa el 
Departament d’Ensenyament. 
La moció, que sorgeix d’una 
demanda de FAPAC i del col·
lectiu SOS Menjador, té com 
a objectiu obrir un nou cicle 
de debat amb la comunitat 
educativa per tal de crear con·
sensuadament un nou marc 
regulatiu integral de l’espai del 
migdia. 
En aquest sentit, el col·lectiu 
SOS Menjador insta al De·
partament d’Ensenyament a 
trobar la fórmula legal o acord 
polític amb tots els Consells 
Comarcals per fer possible 
que les AMPA que ho desit·
gin i tinguin el suport del seu 
Consell Escolar de Centre, pu·
guin continuar fent una gestió 
pública dels menjadors esco·
lars. El PDeCAT, ERC, el PSC 
i Decidim s’han sumat a la 
moció de l’Ajuntament, que·
dant aquesta aprovada, tot i 
que ha estat rebutjada al Con·
sell Comarcal. A la Diputació 
de Barcelona la moció de SOS 
Menjadors també ha estat re·
butjada amb els vots contraris 
del PDeCAT i ERC.
La moció presentada al Ple 
de l’Ajuntament defensa que 

“l’espai del migdia als centres 
educatius representa un terç 
de la jornada diària, un temps 
prou ampli i amb grans po·
tencialitats pedagògiques que 
a dia d’avui el Departament 
d’Ensenyament encara no 
ha entomat i l’ha relegat al, 
desafortunadament anome·
nat, servei de menjador”. En 
aquest sentit, el text assenyala 
“la necessitat urgent de trac·
tar aquest terç de la jornada 
com a temps educatiu sota la 
tutela del Consell Escolar del 
centre per tal que sigui uni·
versal i gratuït, on l’alimenta·
ció a càrrec de l’administració 
sigui veritablement de quali·
tat i garanteixi l’atenció edu·
cativa”. 
La Plataforma SOS Menja·
dor considera que durant el 
temps del migdia es podrien 

treballar aspectes com l’ali·
mentació, els valors humans i 
la democràcia, tres qüestions 
transcendents que el Depar·
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya no 
està incloent de forma inte·
gral a l’espai del migdia. 
A banda, l’esborrany emès 
per el Departament d’Ense·
nyament es limita a regular el 
sistema d’externalització dels 
menjadors a través de con·
cursos públics, deixant fora la 
capacitat dels centres de deci·
dir autònomament, motiu pel 
qual els cupaires consideren 
que “aquest és un altre em·
bat contra el sistema públic 
d’ensenyament i l’autogestió 
que afavoreix els interessos 
mercantils per sobre de les 
necessitats dels infants i les 
famílies”. 

Si fa dues setmanes arrencaven 
la pancarta a favor de l’allibe·
rament dels presos polítics del 
balcó de l’Ajuntament d’Igua·
lada, ara, el Grupo Liberación 
Penedés ha tornat a fer accions 
semblants en altres poblacions 
anoienques. En aquest cas, ho 
han fet a Capellades, La Pobla 
de Claramunt i Castellolí. 
En un vídeo penjat al seu 
compte de Twitter, aquest 
grup unionista ensenya com 
arrenquen les pancartes en 
favor de la República i per la 
llibertat dels presos i exiliats 
d’aquestes poblacions, a més 
d’arrencar alguns dels llaços 
grocs que es troben pel carrer.

Tallers i sessions 
pràctiques de Robòtica 
Col.laborativa per a 
tothom a Tic Anoia

L’Ajuntament acaba de ratificar 
per ple el contracte amb la Ge·
neralitat per programes de ser·
veis socials sense increments 
de partides pressupostàries per 
al 2019. Decidim Igualada con·
sidera que “és un continuisme 
del tot insuficient” per les ne·
cessitats socials que té la ciutat, 
i lamenta que el govern no ac·
tuï amb més fermesa per acon·
seguir més pressupost.
Per les dades que té, el portaveu 
de la plataforma de confluèn·
cia ciutadana, Dario Castañé, 
confirma que “les necessitats 
i l’emergència socials són més 
greus” actualment.
El regidor de Decidim ho ar·
gumenta amb tres factors clau 
que apunta que no s’han tingut 
en compte per l’addenda del 
contracte amb la Generalitat i 
que són els següents: la pobla·
ció s’envelleix, tenint en compte 
que la piràmide poblacional fa 
anys que està invertida caldrà 
major despesa en dependència; 
hi ha més precarietat laboral, 
ja que s’observa un increment 
de l’ocupació però també un 
increment de la població en 
risc d’exclusió, fet que indica 
ocupació en pitjors condici·
ons; i creix el percentatge dels 
ingressos que les famílies han 
de destinar a l’habitatge, amb 
lloguers que poden representar 
fins a un 65% dels ingressos en 
persones menors de 35 anys.
Des de la plataforma d’esquer·
res es mostra preocupació per 
l’estancament pressupostari del 
programa per al proper any. 
Castañé afirma que “ens dóna 
la impressió que es limiten a 
complir l’expedient del que els 
hi ve dictat”. Afegeix que “es·
tem convençuts que collarien 
més al Govern i no li perdo·
narien bona part dels incom·
pliments que succeeixen avui 
en dia, com els de les escoles 
bressol, que s’està resolent per 
via judicial”.
El portaveu de Decidim 
recorda que l’Ajuntament 
d’Igualada fa anys que rea·
litza un sobreesforç en l’àm·
bit social precisament per 
l’incompliment de la Gene·
ralitat. Sobreesforços que 
per altra banda Castañé creu 
que “es queden a mig camí, 
com la última convocatòria 
de les beques menjador, que 
vostès mateixos han hagut 
de revisar perquè era irraci·
onal deixar 27 infants sense 
cap tipus d’ajut”.

Decidim creu que el 
pacte municipal de 
Serveis Socials amb 
la Generalitat es 
queda curt

Tic Anoia organitza uns ta·
llers i sessions pràctiques de 
Robòtica col·laborativa, per 
a tothom, a l’Adoberia Bella. 
Serà el dimarts 27 de novem·
bre, de 9.30 a 13.30. És una ac·
tivitat gratuïta prèvia inscrip·
ció a ticnoia.cat.
De la mà del fabricant de ro·
bots col·laboratius Universal 
Robots, aquesta jornada abor·
darà els principals reptes de 
la indústria 4.0 i presentarà 
solucions pràctiques que per·
meten a les companyies, auto·
matitzar els seus processos de 
fabricació i ser més competi·
tives. L’automatització indus·
trial a l’abast de tots: simple, 
flexible i assequible. L’agenda 
és la següent:
09:30 · 10:00 · Presentació 
10:00 · 10:45 · Introducció 
pràctica a la robòtica col·la·
borativa a càrrec de UNIVER·
SAL ROBOTS · Jordi Pelegrí, 
Business Development Mana·
ger (Spain & Portugal)
10:45 · 11:30 · Coffee break 
· Cobots disponibles per a 
demostració i prova pels as·
sistents
11:30 · 12:00 · Demostració 
pràctica de funcionament 
d’un robot Universal Robots 
per Guillermo Garcia·Comte
12:00 · 12:30 · Casos pràctics i 
experiències de clients en sec·
tors com metal·lúrgic, paper, 
gràfic o packaging i adober
12:30 · 13:30 · Conclusions.
Durant la jornada es comptarà 
amb robots col·laboratius de 
demostració.
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En el marc de la Set-
mana de Ciència, l’ac-

tivitat proposa una 
conferència prèvia al 
Museu de la Pell per a 

descobrir com funciona 
la depuradora

Demà es presenta al 
barri de Xauxa la 
cooperativa de vehicles 
elèctrics compartits 
Som Mobilitat

Els propers dos diumenges, visites gratuïtes 
a la depuradora dels blanquers

Demà dissabte 10 de novem-
bre a les 11 del matí al Local 
del Barri de Xauxa (Sant Ig-
nasi 57) presentem Som Mo-
bilitat. Es tracta d’una coope-
rativa d’usuàries que impulsa 
accions o projectes que con-
tribueixin a que tots els des-
plaçaments dels seus socis/es 
siguin més sostenibles i conta-
minin menys el medi ambient, 
reduint el número de vehicles 
acumulats a les nostres ciutats. 
Som Mobilitat ofereix tota 
mena de vehicles compartits 
elèctrics tant per particulars, 
empreses o administracions. 
Demà dissabte, a part de la 
xerrada, podreu provar un 
dels cotxes elèctrics i compar-
tits de Som Mobilitat. La pre-
sentació acabarà amb un ver-
mut musical a ritme de jazz, 
bossa, pop i balades del Duet 
Motius.
L’acte està coorganitzat per 
Som Energia, El Local del Bar-
ri, la Coordinadora de Xauxa i 
Coop de Cap.

REDACCIÓ / LA VEU 

D ’on prové l’aigua que 
bevem o que utilitza 
la indústria? Com 

funciona una depuradora d’ai-
gües residuals? Un any més el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia se suma 
a la celebració de la Setmana 
de la Ciència i ho fa el dia 11 
de novembre, amb una acti-
vitat doble que repetirà en el 
mateix format el següent diu-
menge, dia 18.

Conferència al Museu 
de Miquel Vila
Primer, a les 11h i al mateix 
Museu, es durà a terme una 
conferència a càrrec de l’ado-
ber Miquel Vila, per donar 
resposta a aquestes preguntes 
i a d’altres relacionades amb la 
depuració de l’aigua que prové 
del tractament dels cuirs que 
fa la indústria igualadina. I, 
tot seguit, es visitarà la Igua-
ladina de Depuració i Recu-
peració, la planta depuradora 
dels blanquers de la ciutat, 
una instal·lació pionera a Eu-
ropa pel que fa al tractament 
d’aigües residuals.
La durada total de l’activitat 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passats dies 24 i 26 
d’octubre va tenir lloc 
el curs Claus pel dis-

seny i la implementació de 
polítiques públiques LGTBI 
(Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals), organitzat per la 
regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament amb la col·laboració 
de la Diputació. L’any 2017 es 
va impartir aquest curs a caps 
de servei i a representants a la 
comissió municipal d’Igualtat 
i enguany s’ha fet extensiu al 
personal municipal que tre-
balla en l’atenció directa a la 
ciutadania.
Des del 18 d’octubre de 2014, 
Catalunya compta amb una 
llei que garanteix els drets de 
persones lesbianes, gais, bi-
sexuals, transgèneres i inter-
sexuals (LGTBI). L’objectiu 
d’aquesta llei és desenvolupar i 
garantir els drets de les perso-
nes LGTBI, evitar situacions 
de discriminació o violència 
i que les administracions lo-

serà de dues hores i cal ins-
cripció prèvia al telèfon 93 804 
67 52, especificant quin dia es 

vol participar en l’activitat. La 
inscripció és gratuïta i les pla-
ces limitades.
Aquesta activitat està orga-
nitzada pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada i el Museu 
de la Pell, Igualadina de De-
puració i Recuperació SL i el 
Leather Cluster Barcelona, en 
col·laboració amb la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la 
Innovació.

La Setmana de la Ciència se 
celebra des de fa més de vint 
anys, impulsada per la Funda-
ció Catalana per a la Recerca 
i la Innovació, amb l’objectiu 
d’apropar a la ciutadana l’es-
perit científic i els resultats 
de les recerques que es fan en 
els àmbits més diversos de la 
ciència i de la tècnica. Es pot 
trobar més informació a www.
fundaciorecerca.cat/setmana-
ciencia.

L’Ajuntament es forma en els drets del col.lectiu 
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

cals facin millor intervenció, 
precisament des d’una mirada 
LGTBI, per tal que la diversi-
tat sexual i la identitat de gè-
nere és pugui viure lliurement 
al territori.
La mateixa Llei estableix que 
“les administracions públi-
ques de Catalunya han de ga-
rantir a les persones LGTBI 
que pateixen o es troben en 
risc de patir qualsevol tipus 
de violència o discriminació, 

el dret a rebre de manera im-
mediata una protecció inte-
gral, real i efectiva”. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament d’Igua-
lada vol fer arribar a aquells 
professionals que atenen la 
ciutadania els coneixements 
necessaris dels drets de les 
persones lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i interse-
xuals. El curs va comptar amb 
l’assistència d’unes quaranta 
persones, repartides en dues 

sessions.
La voluntat de l’Ajuntament 
és crear el Servei d’Atenció In-
tegral a la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere (SAI), des 
d’on es pugui donar resposta 
a qualsevol demanda o queixa 
relacionada amb drets de les 
persones LGTBI, coordinada-
ment amb la Direcció General 
d’Igualtat del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat.

Dimarts, conferència 
sobre el tracte amb les 
persones grans 
i el fenomen 
de “l’edatisme”

L’edatisme és un fenomen des-
crit per la OMS com la terce-
ra forma de discriminació al 
mon (darrere del masclisme 
i el racisme). Sustenta tot un 
conjunt de idees distorsiona-
des sobre la vellesa i fomenta 
un tracte inadequat a les per-
sones grans que són en ocasi-
ons formes de maltractament 
a persones grans.
A mesura que la població 
envelleix van prenent prota-
gonisme diferents problemà-
tiques relacionades amb la 
vellesa, una d’elles el maltrac-
tament a les persones grans 
entès com: “Qualsevol acte 
o omissió que causa dany o 
angoixa a una persona gran 
i que es produeix en el marc 
d’una relació de confiança” 
En aquesta xerrada es parlarà 
d’aquest fenomen i del preju-
dici que el sustenta: L’edatisme
L’acte l’organitza l’APPA (As-
sociació de Psicòlogues i Psi-
còlegs de l’Anoia) i l’imparteix 
la psicogeriatra Glòria Fité 
Guarro. Dimarts vinent a les 
19 h a la Biblioteca Central. 
Entrada lliure.



El Consell organitza una jornada sobre com distribuir els 
productes de primera necessitat
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ben-
estar Social i Atenció 
a la Ciutadania del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
va organitzar el 23 d’octubre 
una jornada sobre la distribu-
ció equitativa de productes de 
primera necessitat entre les 
persones en situació de vul-
nerabilitat de la comarca a les 
instal·lacions del Campus Mo-
tor de l’Anoia. El vicepresident 
responsable de l’Àrea d’Aten-
ció a les Persones del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Xavier 
Pérez, es va encarregar de pre-
sentar la jornada.

Bones pràctiques
Un dels objectius de la trobada 
va ser presentar bones pràcti-
ques en relació a la recollida, 
emmagatzemament i distribu-
ció dels productes alimentaris 
i no alimentaris. La ponència 
inaugural va anar a càrrec del 
director de la Fundació Banc 
dels Aliments de Barcelona 
(FBA) Lluís Fatjó-Vilas, que 

va remarcar la necessitat de 
conscienciar la ciutadania, les 
empreses i les institucions per 
fer front al malbaratament 
alimentari així com l’impacte 
mediambiental que suposa la 
destrucció dels aliments consi-
derats no aptes per al consum 
alimentari.
Respecte a la comarca, a la jor-
nada es va presentar un con-
veni segons el qual la comarca 
podrà començar aquest any 
a ser receptora de productes 
procedents de L’Associació La 
Nau, un banc de productes no 
alimentaris. L’entitat recull i re-
distribueix excedents de fabri-
cants, majoristes i comerços, 
entre d’altres, en qualsevol dels 
àmbits no destinats a la nutri-
ció humana, com gel de bany, 
xampú, dentífric, productes 
d’higiene femenina, bolquers 
per a nadons o productes per a 
la neteja de la llar.

Acord amb el Magatzem 
Logístic d’Aliments Anoia
El conveni s’ha fet amb el Ma-
gatzem Logístic d’Aliments 

Anoia, que recull, registra 
emmagatzema i organitza els 
lots i fa arribar els productes 
als punts de distribució de la 
comarca adherits al projecte. 
El Magatzem el gestiona l’en-
titat Artesanas de Corazón, 
amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal, ajuntaments 
de la comarca, Diputació de 
Barcelona, la Fundació Banc 
dels Aliments, i entitats com 
Càritas o la llar del Sant Crist 
d’Igualada i l’Obra Social “la 

Caixa”.
La treballadora social del Con-
sell Comarcal de l’Anoia Fina 
Ortínez va explicar el Projecte 
d’Optimització del Menjar Es-
colar per a la recuperació del 
menjar no servit en els centres 
educatius de la comarca que 
compten amb cuina pròpia, 
que serà congelat i repartit als 
punts de distribució d’aliments 
comarcal a través del magat-
zem logístic de l’Anoia.
La jornada també va inclou-

re la presentació de les noves 
delegades de la FBA a l’Anoia, 
seguida d’una taula d’experi-
ències. Lucía Caram hi va pre-
sentar un projecte de solidari-
tat alimentària a la Catalunya 
central i va fer èmfasi en la 
necessitat d’empatia cap a les 
persones receptores d’aliments 
i d’altres productes per garantir 
la preservació de la seva digni-
tat, destinant temps a la seva 
acollida i oferint-los el tracte 
necessari. 
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Renovació de la junta 
de l’Associació de Veïns 
del Barri de Montse-
rrat, amb Juan Manuel 
Marín com a president

Bona participació en la presentació del taller 
La Felicitat, un estat natural

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Anoia 
organitza una activi-
tat compartida a través 

del servei TDIC Jove (Tècnics 
Dinamitzadors Informadors 
Compartits de Joventut) amb 
l’objectiu de teixir xarxes de 
relació amb joves de diferents 
municipis de la comarca que 
disposen del servei TDIC Jove.
Es tracta d’una sortida d’un dia, 
totalment gratuïta, a Port Aven-
tura, el 18 de novembre i en la 
que hi participaran 50 joves de 
16 a 21 anys (ambdós inclosos) 
dels següents municipis de la 

El passat 19 d’octubre es va 
fer l’Assemblea Ordinària de 
l’associació de veïns del barri 
de Montserrat, renovant-se la 
Junta directiva per acabament 
del seu mandat. 
Deixen el càrrec el el Presi-
dent Miguel Santano Mora-
les, el Tresorer Joan Gutiérrez 
Doménech i els Vocals Fedor 
Ferrer Bozzano i Lorenzo Po-
zón Guerrero. A tots ells se’ls 
va agrair el seu compromís en 
els diferents càrrecs ocupats 
en aquests tres anys i mig, així 
com la seva dedicació a l’Asso-
ciació i amb especial menció i 
rellevància pel seu President 
sortint. 
Accedeixen a la Junta els socis 
Ma .José Andújar García i José 
Manuel Marín Castillo, reno-
vant el seu mandat la resta de 
membres. Així la nova Junta 
directiva, queda constituïda 
de la manera següent:
- José Manuel Marín Castillo 
com a President; Javier García 
Verdugo com a Vicepresident; 
Pere Santano Martínez com 
a Secretari; José Manuel Cid 
Hernández com a Tresorer, i  
Ma.José Andújar García, Cris-
tina González Amaro i Joan 
Guilella Pérez com a Vocals
La ja actual Junta intentarà 
realitzar una política que per-
meti als veïns i veïnes involu-
crar-se més amb l’Associació, 
alhora que incrementar el 
nombre dels associats i asso-
ciades. Per altra banda, l’As-
sociació seguirà involucrada 
i centrada en les necessitats 
del Barri i els seus residents 
i seguirem realitzant les per-
tinents denúncies i reclama-
cions davant l’Ajuntament o 
d’altres organismes. 

REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles Consul-
toria va organitzar el 
passat dia 26 d’octu-

bre de 2018, al Centre d’Inno-
vació de l’Anoia, una xerrada 
informativa per presentar el 
taller “La Felicitat, un estat na-
tural”, que tindrà lloc el proper 
divendres 16 de novembre, du-
rant tot el dia, a l’entranyable 
Castell de Tous. La iniciativa de 
la consultora igualadina va te-
nir una molt bona acceptació, 
donat que el públic assistent, va 
poder conèixer quins aspectes 
es tractaran en el proper Taller 
del mes de novembre i, alhora, 
va poder fer un tastet de cadas-
cun dels tres blocs en què es 
dividirà. 
La sessió va començar amb la 
intervenció d’en Llorenç Tus-
sal, director i coordinador del 
proper Taller, Economista, for-
mador en Tècniques de Pensa-
ment Creatiu, Màster en PNL i 
expert en EFT, qui explicà que 
hi ha moltes preguntes entorn 
a la felicitat, la resposta de les 
quals no sempre és fàcil de tro-
bar. 
Tussal insistí en què es tracta 
d’un taller en el qual fa molt 
de temps que hi està treballant, 
un taller que estarà ple d’ex-
periències enriquidores i sor-
prenents, que juntament amb 
els conceptes que presentaran 
els ponents, ajudarà els par-
ticipants a trobar el seu propi 
camí de felicitat, perquè estem 
en aquest món per ser feliços, 
malgrat que les circumstàncies 
que ens envolten sovint ens ho 
facin oblidar.
La sessió continuà amb la in-

tervenció d’en Martí Pinyol, 
psicòleg, consultor responsable 
de la gestió de persones a Grup 
Carles, que explicà com el fet 
de treballar per a la prepara-
ció d’aquest Taller l’ha ajudat a 
enfocar la vida des d’una altra 
perspectiva, la de la relativitat, 
entenent com n’és d’important 
i necessari gaudir de les petites 
coses que ens envolten cada 
dia, imperceptibles sovint per 
a molts de nosaltres, aprenent 
a relativitzar les circumstànci-
es adverses, perquè cadascuna 
d’elles amaga un aprenentatge 
vital.
Júlia Salat, psicopedagoga, 
continuà amb una  interessant 
intervenció que començava 
explicant quina era la definició 
habitual dels seus petits alum-
nes quan els preguntava què és 
per a ells la felicitat. Salat cons-
tatava que dissortadament els 
petits relacionen el fet de ser 
feliços amb el fet de posseir, i 
convidava el públic assistent 
a reflexionar sobre el motiu 

d’aquesta resposta. 
La jove psicopedagoga enfo-
cava, també, la felicitat des del 
punt de vista del perdó, ente-
nent-lo com l’acceptació de les 
coses que ens passen, indepen-
dentment que siguin bones o 
no ho siguin, perquè està a les 
nostres mans poder-ne canviar 
la percepció que en tenim.

Com mesurar la quantitat 
de felicitat?
La sessió finalitzà amb la in-
tervenció de Marta Alsinella, 
Economista, responsable de 
l’àrea de Consultoria de Grup 
Carles, qui va explicar que po-
dem mesurar la quantitat de 
felicitat que arribem a sentir en 
un instant o també al llarg de 
tota una vida, indicadors que 
s’explicaran en el proper Taller, 
dins del marc de l’Economia 
de la Felicitat i la relació que hi 
ha entre la felicitat i els diners, 
aplicable tant a la persona, com 
a l’empresa, entenent que les 
persones felices treballen mi-

llor, fet que augmenta expo-
nencialment la seva producti-
vitat.
La xerrada va comptar tam-
bé amb la presència de l’actor 
Toni Poch, que va posar una 
nota divertida a l’acte, amb la 
intenció, per part de la consul-
tora igualadina, de fer veure als 
assistents que es poden orga-
nitzar actes diferents entorn al 
tema de la felicitat, on es com-
plementin ponències, amb ex-
periències i vivències que aju-
din a interioritzar conceptes, a 
ser més feliços i, en definitiva, 
a trobar el propi camí de la fe-
licitat.
Grup Carles reitera, una vega-
da més, el seu compromís en 
la voluntat d’aportar coneixe-
ment a la comarca de l’Anoia, 
en aquesta ocasió amb l’orga-
nització d’un acte molt diferent 
als que acostuma a organitzar, 
però amb la mateixa voluntat 
de sempre, la de contribuir en 
la millora de les empreses i les 
persones.

El primer premi de la 
Loteria Nacional 
deixa 120.000 euros a 
Igualada
La Loteria Nacional va dei-
xar el passat 3 de novembre 
120.000 euros a Igualada 
corresponents a dos dècims 
del primer premi del número 
14.809, que van ser venuts a la 
Loteria Abadal de la Rambla.
El passat 9 d’octubre, la matei-
xa administració va segellar 
una butlleta del segon premi 
de la Bono Loto, premiada 
amb gairebé quatre mil euros.

L’Oficina Jove de l’Anoia sorteja 50 entrades 
a Port Aventura

comarca de l’Anoia: El Bruc, 
Calaf, Capellades, Carme, Cas-
tellolí, Copons, Els Hostalets de 
Pierola, La Llacuna, Sant Martí 
de Tous, Sant Martí de Sesguei-
oles, La Torre de Claramunt, 
Vallbona d’Anoia i Vilanova del 
Camí.
La inscripció, s’ha de fer emple-
nant el formulari que es troba 
a la web anoiajove.cat fins el 
dia 13 de novembre. Pot ser de 
manera individual o en grup. 
En aquest cas, cal que cada jove 
empleni el formulari de mane-
ra individual indicant els noms 
de tots els membres del grup. 
La selecció de participants es 

farà mitjançant un sorteig que 
es durà a terme en directe a tra-
vés del compte d’Instagram (@
oficinajove_anoia) el dimecres 
14 de novembre a les 13h. Els 
guanyadors del sorteig que si-
guin menors d’edat caldrà que 
enviïn una autorització firmada 
abans del dia 16 de novembre 
al següent correu electrònic: 
anoia@oficinajove.cat i portar 
l’original el dia de la sortida. 
Per més informació o dubtes 
sobre l’activitat podeu consul-
tar les bases que trobareu en el 
formulari d’inscripció o bé es-
criure’ns a anoia@oficinajove.
cat o al 679.964.669. 



El gos “Bonic” ja té una família.

Les Dones de Tardes 
dels Dimecres visiten 
Sant Martí de Tous
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JOSEFINA GASSÓ / DTD

E l passat dia 24 d’octu-
bre de 2018 les Dones 
de les tardes dels dime-

cres vam visitar Sant Martí de 
Tous.
A l’arribada al poble ens espe-
rava el Dani que ens va guiar 
en la visita per els carrers, 
algun amb més de mil anys 
d’història, sota la protecció del 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

F a unes setmanes us in-
formàvem a través de 
les pàgines de La Veu 

de la trista història d’un gos 
que fou abandonat abans de 
l’estiu a la zona de l’antiga Fa-
rinera del Pla de la Massa. El 
gos, malgrat que molts veïns 
li duien menjar i intentaven 
apropar-s’hi, es mostrava molt 
recelós i no es deixava aga-
far per ningú, però cada dia 
s’acostava al punt on va ser 
abandonat i s’hi quedava ho-
res, com esperant al seu propi-
etari, fins que buscava un lloc 
on passar la nit. Uns veïns van 
alertar de la situació a Face-
book i també es van posar en 
contacte amb La Veu. 
Bé, doncs la història ha tingut 
un final feliç. Hem rebut una 
carta d’una lectora que ho ex-
plica detalladament.
“El Bonic és el gos que ha estat 
voltant pel Pla de la Massa du-
rant 5 mesos i que finalment 
una persona amb bon cor ha 
aconseguit fer-se seu. Molta 
paciència ha tingut aquest veí 
d’Igualada, que l’anava a veure 
matí, tarda i nit, li parlava i li 
feia companyia. Primer d’un 
tros lluny i després ja al seu 
costat. La resta de figurants 
de la història anaven i venien 
amb bols de menjar, aigua, 
tovalloles, mantes i palets per 
fer-li un bon niu i després, 

Castell es va formar el prime-
renc nucli de Tous documen-
tat el 960 passant a ser conegut 
al 1916 com a Sant Martí de 
Tous. Tot caminant arribem al 
Castell i a l’Església parroquial 
de Sant Martí, on destaca el 
retaule del Roser i el sepulcre 
de Bernat de Tous. Acabem 
amb un audiovisual. Un antic 
poble de llegendes, carame-
lles, ball de faixes i festes. 

Castanyada solidària 
del grup de Pla de 
Transició al Treball

REDACCIÓ / LA VEU

L ’alumnat del PTT 
d’Igualada, malgrat la 
pluja va muntar una 

parada, el passat dimecres 31 
d’octubre, en motiu de la casta-
nyada on han venut productes 
realitzats prèviament a l’aula. 
El perfil d’Auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic ha 
fet un treball emmarcat dins el 

currículum enfocat a col·labo-
rar en el projecte solidari de la 
Marató de TV3..
Al llarg del curs escolar 2018-
2019, es faran diferents actua-
cions on tots els diners recollits 
seran donats a la investigació 
científica en aquesta edició, 
contra el càncer. S’ha fet una 
important tasca de sensibilitza-
ció a l’aula i l’experiència ha es-
tat molt enriquidora i positiva.

La història del gos abandonat de la 
Farinera, amb final feliç

quan van veure que les nits 
ja eren més fredes i les pluges 
més continuades, un matí van 
organitzar una expedició per 
fer-li una caseta amb totxos 
i tot i que no ho havien fet 
mai, van fer pasta i amb més 
o menys gràcia li van fer un 
bon aixopluc. També hem 
d’esmentar a les protectores 
i voluntaris que s’han deixat 
caure pel barri i s’han pas-
sat nits sense dormir inten-
tant agafar el Bonic. Però el 
Bonic no es deixava agafar. 
Penso que encara tenia l’es-
perança que la mestressa que 
el va abandonar allà tornaria 
a buscar-lo. Cansat d’esperar 

i veient que era absurd espe-
rar el que no arribaria mai, 
el diumenge al migdia es 
va deixar agafar. Net i polit 
passejava aquest dilluns de 
la corretja del seu nou amo 
pendent de visitar aquella 
mateixa tarda el veterinari 
que li faria la revisió.
Han estat tants els que s’han 
mogut per aquest animal que 
no els podríem pas esmentar 
a tots. Sempre en quedaria 
algun al tinter. Gràcies a tots 
ells.  Encara queden molts 
Bonics per ajudar, però si 
tothom es comprometés no-
més amb un, potser en que-
darien molts menys”.

El guanyador del
 sorteig de la panera 
gentilesa d’Aperitius 

Catalans Termens 
ha estat en

Eduardo Montivero

Moltes 
felicitats!

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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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Diumenge la Torre de 
Claramunt celebrarà 
la seva festa dedicada 

a la Cassola de Vinya i l’Olla 
de Murri. La matinal tindrà 
lloc de les 10 del matí a les 2 
del migdia al nucli de Vilano-
va d’Espoia. Enguany serà la 
cinquena edició d’una festa 
que cada cop pren més prota-
gonisme en el calendari local 
i que pren l’atenció no només 
dels torredans i torredanes 
sinó també d’altres municipis 
veïns.
Amb aquesta celebració, La 
Torre de Claramunt fa un 
homenatge a les seves arrels 
i al llegat de tots aquells que 
durant molts anys van treba-
llar a la vinya, posant en valor 
elements tradicionals com la 

cuina de vinya i les barraques 
de pedra seca.
Un dels principals atractius 
de la fira és la degustació de 
la Cassola de Vinya i de l’Olla 
de Murri, una reivindicació 
de la cuina pagesa feta amb 
productes de la terra i de mà-
xima qualitat. L’Olla de Mur-
ri era el menjar d’hivern dels 
pagesos de la zona que treba-
llaven a les vinyes i estaven 
tot el dia fora de casa, està 
feta amb carn dels corrals de 
pagès i productes de la terra 
de l’època.
Per a participar de les degus-
tacions caldrà adquirir un ti-
quet, al preu de 8 euros, que 
donarà dret a un tast d’olla de 
murri, tast de cassola de vi-
nya, acompanyat de vi o cava 
de la terra i també bombons 
i coca de postres. A més, al 

Vilanova d’Espoia celebra la 5a Festa de l’Olla 
de Murri i de la Cassola de Vinya 

llarg del matí totes les perso-
nes interessades podran tas-
tar el vi i el cava dels produc-
tors de proximitat. 
Paral·lelament, mentre es va-
gin coent les cassoles al foc de 
llenya, hi haurà activitats que 
amenitzaran la jornada. Du-
rant tot el matí hi haurà un 
mercat de pagès amb parades 
amb productes alimentaris i 
de proximitat, parades rela-
cionades amb els oficis del vi 
i de la vinya com cistellers, 
bufador de vidre i ferrer i ac-
tivitats infantils relacionades 
amb la pagesia com una gran-
ja de gallines i el corral de la 
vaca. També per als més pe-
tits, de les deu del matí a l’una 
del migdia, trobarem un ta-
ller de pintura al vi, un taller 
de dibuix de mandales i un 
taller de manualitats del vi. 

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia amb el suport 
de la Diputació de Bar-

celona ha editat la guia “Tops 
turístics de l’Alta Anoia”, com 
ja ho va fer anteriorment amb 
Igualada i l’Anoia en general. 
El nou catàleg, una guia tu-
rística d’activitats de turisme 
cultural i de turisme actiu i 
de natura, presenta els atrac-
tius de la zona; castells, patri-
moni, nuclis rurals, visites, 
activitats, ..., complementats 
per altres propostes d’interès 
a la comarca. El seu objectiu 
és promocionar l’Anoia com 
a destinació de turisme d’in-
terior i molt concretament la 
zona de l’Alta Anoia.
Amb aquesta iniciativa es 
posa de manifest l’aposta del 
Consell Comarcal per la pro-
moció del turisme a l’Anoia i 
concretament per l’Alta Ano-
ia, una font de riquesa que 
cal explotar i conservar com 
a important patrimoni de la 
comarca. Així, ho ha mani-
festat el conseller de turisme 
de l’ens comarcal Joan Carbó: 
“aquesta guia és una eina més 
per ajudar-nos a posicionar 
el nostre territori i fer-nos un 
espai merescut en l’oferta tu-
rística catalana”.

Situada al nord de la comarca 
de l’Anoia, aïllada del soroll 
de les grans aglomeracions i 
immersa a la serenitat de la 
vida rural, l’Alta Anoia ens 
ofereix un panorama decorat 
amb pobles plens de carrers 
estrets que amaguen un munt 
de llegendes que ens expli-
quen com havia estat el seu 

passat. Les seves planes, alti-
plans i el caràcter de la seva 
gent converteixen l’Alta Ano-
ia en un territori acollidor 
que ha sabut mantenir les se-
ves tradicions i la seva singu-
laritat conservant la capacitat 
de sorprendre els visitants.
La guia “Tops turístics de 
l’Alta Anoia” és una publica-

El Consell Comarcal edita una guia sobre 
els “Tops turístics de l’Alta Anoia” 

ció de 20 pàgines i s’ha editat 
en quatre idiomes; una versió 
català/anglès i una altra ver-
sió castellà/francès. La infor-
mació està organitzada pels 
següents apartats: castells, 
patrimoni, activitats, nuclis 
per descobrir i allotjaments 
rurals i conté un mapa de la 
comarca amb la ubicació dels 

castells, miradors i gorgs.
El catàleg es distribuirà al 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, als diferents ajuntaments 
i punts d’informació de la 
comarca (hotels, museus, 
allotjaments, restaurants,…). 
També es podrà descarregar 
al web d’Anoia Turisme -ano-
iaturisme.cat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’equip de govern vi-
lanoví no va sumar 
els vots suficients per 

aprovar les ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2019. PSC 
i VA es van quedar sols en la 
proposta de congelació pre-
sentada sense el consens dels 
quatre partits que conformen 
el govern. DECIDE es va abs-
tenir i Veïns amb Veu- Inde-
pendents per Vilanova van 
votar en contra, com la resta 
de grups de l’oposició
Tot i que el portaveu del PSC 
Kilian Tomàs va defensar la 
congelació de les ordenances 
fent una crida a la responsa-
bilitat i fins i tot l’alcaldessa 
va demanar l’abstenció en 
comptes del vot en contra, fi-
nalment el ple va deixar palès 
la discrepància i desconfiança 
en el si de l’equip de govern.
El regidor d’Hisenda Kilian 
Tomàs va defensar la conge-
lació de les taxes amb l’objec-
tiu, deia, d’alleugerir la càrre-
ga impositiva a la ciutadania. 
Sobre el compromís de re-
baixar l’IBI, Tomàs explicava 
que malgrat que s’ha estudiat 
i valorat, la repercussió que 
hagués tingut en el rebut par-
ticular, uns 5 € de mitjana,  
no hagués estat significatiu. 
En canvi, per a l’Ajuntament 
suposava deixar d’ingressar 
uns 100.000 € anuals indis-
pensables per tirar endavant 
serveis municipals de prime-
ra necessitat.
El regidor d’Hisenda exolica-
va  que malgrat no rebaixar 
l’IBI, la congelació de les ta-
xes, suposa que la ciutadania 
pagarà exactament igual al 
que van pagar durant el 2018. 

L’oposició, molt crítica amb 
Trucharte 
Juan Manuel Cividanes va 
parlar directament de traï-
ció i engany, perquè no s’ha 
respectat l’acord promès de 
rebaixar l’IBI. El portaveu de 
VV-IPV ha retirat pública-
ment la confiança a l’alcaldes-
sa Noemí Trucharte i ha estat 
molt crític amb ella, per no 
haver complert amb el pacte 
signat que va condicionar, ha 
dit, la moció de censura i per 
no haver complert tampoc 
amb el veïnat la decisió anun-
ciada, a principis d’any, de re-
baixar els impostos.
En el mateix sentit s’expres-
sava la portaveu de V365 
Vanesa González després de 
considerar que Trucharte 
“va enganyar la gent”, ha dit, 
anunciant que rebaixarien 
els impostos i l’IBI. Ha titllat 
“d’esperpèntic” el fet d’arribar 
al ple de les ordenances, “un 
dels més importants de l’any”, 
sense el consens de tots els 
membres dels govern que la 
van treure amb una moció de 
censura.
Jordi Baron per CiU també 
expressava el vot en contra a 
les ordenances tot assenyalant 
la falta de consens dins l’equip 
de govern i anunciava que no 
es planteja votar res, d’ara 
endavant, quan no hi hagi 
un acord intern de l’equip de 

govern. En aquest sentit, ha 
atribuït tota la responsabilitat 
a l’alcaldessa, Noemí Truc-
harte, com a conseqüència de 
la seva gestió.
En el primer ple de Merit-
xell Humbert com a regido-
ra no adscrita, votava també 
en contra de les ordenances, 
sense acceptar els condicio-
nants que se li volen imposar 
com un xantatge, per aprovar 
aquest punt amb la promesa 
de compensacions que no es 
poden garantir.
Des d’ERC, Marcel·lí Nieto, 
també ha votat en contra del 
punt. 

Vilanova Alternativa dóna 
suport a la congelació de les 
taxes però subratlla que és 
impossible rebaixar l’IBI 
Vilanova Alternativa (VA) 
que va votar a favor del punt, 
es va quedar només amb 
la proposta de congelació i 
subratllava que és impossi-
ble rebaixar l’IBI perquè su-
posarà, ha dit, 100.000 euros 
d’ingressos menys. L’alcaldes-
sa Noemí Trucharte va voler 
deixar clar que les ordenances 
quedaran congelades igual-
ment si no s’aproven, però hi 
haurà  usuaris que sí es veu-
ran afectats. 
Imma González, portaveu de 
DECIDE, va demanar poder 
votar punts concrets de les 
ordenances on hi havia con-
sens, però l’alcaldessa li va 
haver d’explicar que no es po-
den aprovar per separat.
El punt finalment va comp-
tar amb els vots en contra de 
V365, VV-IPV, ERC, CiU i de 
la regidora no adscrita; l’abs-
tenció de DECIDE i el vot a 
favor de PSC i VA.

L’equip de govern vilanoví no pot 
aprovar les ordenances fiscals

PSC i VA s’han quedat 
sols en la proposta de 
congelació presentada 
sense el consens dels 

quatre partits que con-
formen el govern

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit va aco-
llir la tarda de dime-
cres passat, la primera 

edició de la Transcastanyada, 
una festa planificada des de 
Cultura per combinar el mi-
llor de la castanyada i de Ha-
lloween. La pluja va animar a 
les famílies a participar de la 
tarda de màgia i del concurs 
de disfresses a Can Papasseit 
però va deslluir els actes de la 
nit.
Seguint el model del concurs 
de disfresses del Camp del 
Rei, petits i grans van anar 
desfilant per l’escenari de Can 
Papasseit davant l’atenta mi-
rada dels membres del Jurat: 
Pepi Cervera de la Comissió 
de Festes, Mari Pérez i Júlia 
Moreno de la Casa de Anda-
lucía, Mercè Roldán, directo-
ra del Joan Maragall i Anna 
Pulpillo tècnica de Cultura.
Els premis d’aquesta primera 
edició de la Transcastanyada 
consistien en un val de com-

Públic familiar i 
ambient monstruós a la 
Transcastanyada 2018

pres de 15 € per bescanviar en 
diferents establiments locals. 
Els premis per a les millors 
disfresses monstruoses va ser 
per a Leire Cuevas i Martina, 
premis que van rebre de mans 
de Mari Pérez, de la Casa de 
Andalucía i de la regidora 
Imma González, respectiva-
ment.
Mentre que els premis per a 
les millors comparses van ser 
per a les Chiquicatrinas i per 
a las Chicas sangrientas atra-
paesqueletos. En aquest cas, 
el lliurament dels premis van 
anar a càrrec de Pepi Cervera 
de la Comissió de Festes i de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte.
El Mag Enric va ser també 
una peça clau per fer d’aques-
ta festa, una vetllada familiar 
molt agradable i divertida 
que va omplir Can Papasseit.
Al vespre, la pluja no va 
convidar a sortir de casa i 
els actes programats com el 
sopar i el concurs de kara-
oke no van tenir el segui-
ment que s’esperava.
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MONTBUI / LA VEU 

La nit del dimecres 31 d’oc·
tubre, amb un continuat xà·
fec de pluja, va tenir lloc la 
dotzena edició del Passatge 
del Terror. El mal temps va 
fer la guitza, va evitar que es 
pogués realitzar l’espectacle 
pirotècnic d’inici de l’acte al 
Passeig Catalunya, però no 
va ser obstacle perquè més de 
900 persones assistissin com 
a públic a un Passatge espec·
tacular, considerat per molts 
dels visitants, com un dels 
millors dels que s’han realit·
zat fins ara.
Més d’un centenar de volun·
taris i voluntàries van treba·
llar de forma intensa durant 
els darrers mesos perquè tot 
funcionés a la perfecció i 
perquè els visitants trobessin 
l’antic magatzem de Calçats 
Ferrer convertit en un fan·

tasmagòric i tètric espai, ple 
de criatures disposades a fer 
tremolar al més valent. El fet 
de disposar d’un espai ampli, 
de 500 metres quadrats, i amb 
tres nivells, va permetre que 
es creessin diferents zones i 
ambients. Fins el més mínim 
detall es va cuidar i fruit d’ai·
xò va ser un Passatge ple de 
sorpreses i amb caracteritza·
cions i interpretacions excel·
lents per part dels voluntaris 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El passat dia 20 d’octubre es 
va fer a Castellolí una gran 
sesssió grupal de COAC·
HING INTEGRAL a càrrec 
de Manu López. On cada 
participant va aprendre que 
es el COACHING i cadacú 
va fer un aprenentatge de ell 
mateix i trobar els seus propis 
objectius per la seva propia 
millora personal. Agraiments 
a l’Ajuntament de Castellolí.

Taller de millora 
personal a 
Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

Des d’Esquerra Òdena es 
treballa per a ampliar el grup 
de treball i crear un nou pro·
jecte per al municipi; un pro·
jecte obert, integrador, parti·
cipatiu i amb nous aires. 
En aquest sentit, el fins ara 
cap de llista de Junts per 
Òdena – ERC AM, Carles 
Casanova, ha comunicat 
que després de varis anys al 
capdavant de la formació re·
publicana, no repetirà com 
alcaldable a les municipals 
2019. 
Casanova ha fet una gran 
tasca al grup odenenc i con·
tinuarà col·laborant·hi, tot 
fent un pas al costat, mentre 
el grup treballa en una reno·
vació natural de la formació, 
buscant l’obertura i l’amplia·
ció de nous horitzons al mu·
nicipi. 
Així, el grup està ja treba·
llant de cara a les munici·
pals 2019, amb noves incor·
poracions i basant la seva 
dinàmica en la participació 
veïnal i un enfoc totalment 
municipal, més enllà de les 
formacions polítiques.  

Esquerra Òdena 
treballa per ampliar 
horitzons i crear un 
nou projecte

Més de 900 persones assisteixen al Passatge del 
Terror malgrat el mal temps

i voluntàries, que van fer una 
extraordinària tasca i que van 
demostrar, un any més, que 
són un element imprescindi·
ble i fonamental per enten·
dre l’èxit de l’activitat. Durant 
més de 12 hores els partici·
pants en el Passatge van ca·
racteritzar·se (amb maqui·
llatge i efectes especials), van 
col·laborar i assajar les dife·
rents escenes, i, entre les 10 
de la nit i les 3 de la matinada 

van ser els veritables anima·
dors d’un 12è Passatge que va 
aprofitar a la perfecció el nou 
edifici on es realitzava amb 
una gran varietat d’escenes i 
personatges.
Cal destacar que malgrat la 
pluja els assistents van arribar 
a realitzar, per moments, fins 
a prop de tres hores de cua, 
el que demostra que el mal 
temps no va ser obstacle per 
a l’èxit de l’activitat. 

MONTBUI / LA VEU 

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

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

un dels que té els impostos 
més baixos de la conurbació 
actualment, un fet que es tra·
dueix en positiu a la butxaca 
dels ciutadans. 
De cara al proper any es man·
tenen les bonificacions de fins 
a un 50 per cent per a deter·
minats col·lectius com ara ju·
bilats, pensionistes, persones 
a l’atur i també ciutadans amb 
dispacitat. També s’aplicaran 
determinats descomptes a 
determinats serveis com ara 
tallers o cursos culturals. 
Cal destacar que aquest any 
2018 està sent econòmica·
ment positiu per a les finan·
ces municipals, on s’ha con·
tinuat reduint el deute viu de 
l’Ajuntament. Des de l’Equip 
de Govern socialista es vol 
que la institució finalitzi 
aquest 2018 sense deutes amb 
els bancs, un repte a l’abast de 
pocs ajuntaments amb una 
població propera als 10.000 
habitants.

L’ajuntament torna a 
congelar els impostos, 
taxes i preus públics 

MONTBUI / LA VEU 

La matinada del dimarts 
5 de novembre es va 
produir un despreni·

ment parcial de les pedres 
que conformen el mur d’escu·
llera construït l’any 2014 amb 
pedra  i que configura el talús 
del riu Anoia, en el seu marge 
dret, a la zona del barri del Pi.
Aquest despreniment és el 
segon en importància que es 
produeix en aquest espai, que 
ja va cedir parcialment l’any 
2015, i que ha fet que des 
de l’Ajuntament de Montbui 
s’estigui treballant per buscar 
una solució òptima per ga·
rantir la màxima seguretat de 
la zona.  
La composició del terreny, 
combinat amb una tardor 
molt plujosa, podrien ser les 
causes que explicarien que 
una desena de les pedres que 
formen el mur d’escullera 
hagin anat a terra. Des dels 
Serveis Tècnics municipals, i, 
conjuntament amb la Policia 
Local, s’ha fet una inspecció 
de l’incident, s’han tancat els 
accessos de qualsevol persona 
a la zona, i s’estan investigant 
les causes dels fets. Des de 

l’Equip de Govern municipal 
expliquen que “l’ajuntament, 
davant els dubtes que ens do·
nava la seguretat d’ aquesta 
obra, fa setmanes que haviem 
tancat el pas a les persones a 
aquesta zona, i ja haviem de·
manat informes a la direcció 
d’obres que la va dirigir així 
com a una enginyeria externa 
especialitzada, per buscar so·
lucions i depurar·ne respon·
sabilitats”.
Els responsables municipals 
assenyalen que “l’Ajuntament 
de Montbui lamenta aquest 
fet i treballarem per donar·hi 
una solució definitiva, que 
ens eviti fets desagradables 
com aquests. Es tracta d’una 
zona que pateix un desgast 
notable per l’erosió, però vo·
lem que deixi de ser un pro·
blema i per això prendrem 
les mesures correctives que 
calguin, exigirem les respon·
sabilitats a qui correspongui 
i treballarem per garantir la 
seguretat dels nostres veïns 
i veïnes, sense cap cost per a 
l’Ajuntament. Actuarem amb 
tota la determinació, perquè 
volem que es resolguin, de 
forma definitiva, les deficièn·
cies d’aquesta obra”.   

Cedeix una part del mur 
d’escullera, sobre el riu 
Anoia, al barri del Pi

L’Ajuntament de 
Montbui és un dels 

que té els impostos més 
baixos de la conurbació 

actualment
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-
munt va aprovar, en la 

sessió extraordinària del 5 de 
novembre, la congelació de 
les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2019. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor 
del PDeCAT i en contra de 
Participa!, Junts per la Pobla 
i ERC.
El regidor d’Hisenda, Josep 
Aloy, va explicar que les úni-
ques modificacions que es fan 
és el tipus de gravamen de 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) i l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica, en què 
s’incorpora una bonificació 
per als propietaris de turismes 
que produeixin menor impac-
te ambiental. Pel que fa a l’IBI, 
s’ajusta el tipus de gravamen 
al 0,614 per tal de mantenir la 
mateixa quota del 2018.
Quant a l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica s’esta-
bleix una bonificació del 50 
per cent de la quota a favor 
dels titulars de turismes que 
tinguin les condicions se-
güents: vehicles elèctrics, bi-
modals i híbrids o vehicles 
que utilitzin com a combus-

tible biogàs, gas natural com-
primit, metà, metanol, hidro-
gen o derivats d’olis vegetals. 
Per tal de gaudir d’aquesta bo-
nificació caldrà sol·licitar-ho 
a les oficines municipals a 
través d’una instància. La pro-
posta s’incorpora per una mo-
ció que va presentar el grup 
municipal Participa! en el Ple 
ordinari del 23 de maig i que 
es va aprovar per unanimitat.
En el moment de la votació 
de les Ordenances Fiscals, 
des de Participa! es va afirmar 
que aquest punt no el podia 
aprovar el Ple perquè abans hi 
havia d’haver hagut un pro-
cés de participació ciutadana, 
d’acord amb la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
Des de secretària s’ha fet la 
consulta i en un informe vin-
culant de la Direcció Gene-
ral de Tributs del Ministeri 
d’Hisenda es diu: “El tràmit 
de consulta prèvia s’ha de re-
alitzar quan es tracti de l’apro-
vació d’una nova ordenança 
fiscal, mentre que en el cas de 
modificació d’una ordenança 
fiscal ja aprovada amb ante-
rioritat, es pot obviar l’esmen-
tat tràmit en tractar-se d’una 

regulació parcial de la matè-
ria”. Per tant, l’aprovació que 
es va fer és vàlida i compleix 
la legalitat. 

Altres temes del Ple
En aquesta sessió plenària 
també es va aprovar, inicial-
ment, el projecte de reforma 
i condicionament dels serveis 
de la planta de baixa de l’es-
cola Maria Borés. El punt es 
va aprovar per unanimitat. 
L’actuació té un pressupost de 
39.374,34 euros, que es cobri-
ran amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.
A més de les qüestions es-
mentades, en aquest Ple es va 
acordar incoar expedient per 
a la declaració de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) per als 
molins de la Boixera i ca l’Al-
miralló. El punt es va aprovar 
amb els vots a favor del PDe-
CAT i ERC i en contra de Par-
ticipa! i Junts per la Pobla. 
Un altre dels temes que es va 
tractar va ser la implantació 
del sistema de gravació de les 
sessions plenàries i posterior 
reproducció i confecció de les 
actes mitjançant la modalitat 
coneguda com a videoacta. El 
punt es va aprovar per unani-
mitat. 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
congelarà les Ordenances Fiscals

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt va 
organitzar, amb motiu 
de la Castanyada, diver-

ses activitats per a infants, jo-
ves i adults. A la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet i a l’escola 
Maria Borés es van fer diverses 
activitats adreçades a la quitxa-
lla, al Cau Jove es van portar a 
terme dos tallers i l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran va 
tancar l’agenda de propostes 
amb un ball amb el grup A Vi-
ves Veus.
La regidoria de Joventut, a tra-
vés del Cau Jove, va organit-
zar, el dimarts 30 d’octubre a 
la tarda, un taller de panellets 
en què hi van participar vint-i-
dos nois i noies. En van fer de 
diferents gustos, com xocolata, 
coco, ametlla, pinyons, cirera o 
avellanes. Un cop fets els van 

poder tastar. 
I el dimecres 31 d’octubre a la 
tarda, una quinzena de joves 
van aprendre a maquillar-se 
amb motius de Halloween. El 
taller va anar a càrrec de Verò-
nica Vázquez i els participants 
es van poder caracteritzar d’un 
personatge famós o bé pin-
tar-se cicatrius o ferides per 
oferir un aspecte terrorífic. La 
professora va donar les pautes 
i després els joves es van poder 
pintar entre ells.
A la llar d’infants, el dimecres 
31 d’octubre al matí, els nens i 
nenes van rebre la visita de la 
Castanyera, que els va portar 
castanyes i moniatos i junts van 
tastar els panellets que ells ma-
teixos havien elaborat. Els més 
menuts també van treballar 
diversos aspectes relacionats 
amb festivitat i els van explicar 
el conte de la Castanyera.

Activitats per a infants, 
joves i adults amb motiu 
de la Castanyada

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les instantànies són la te-
màtica de la mostra que 
acollirà la Sala Munici-

pal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt, de l’11 al 24 de 
novembre. La col·lecció reco-
llirà fotografies de socis i sòcies 
de l’Agrupació Fotogràfica el 
Castell de la Pobla de Clara-
munt. L’activitat l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.
La mostra està inclosa dins de 
la programació de les Festes 
Culturals, que es va iniciar a 
principi de setembre i que fina-
litzarà aquest mes de novem-
bre. La mostra s’inaugurarà el 
diumenge 11, a la 1 del migdia. 
L’horari de visites serà de di-
marts a dissabte, de 2/4 de 6 de 
la tarda a 2/4 de 8 del vespre. 
L’Agrupació Fotogràfica local 
va néixer el febrer de 2017 i es 
crea de la passió per la foto-
grafia d’un grup de poblatanes 

i poblatans que ja feia temps 
que treballaven en la idea. La 
seu de l’entitat es troba a la Sala 
Celler de la masia de can Ga-
lan, equipament on també està 
ubicat l’Arxiu Fotogràfic Muni-
cipal (AFM). 
La junta de l’agrupació forma-
da per: Neus Aguilera, presi-
denta; Josep Ferrer, secretari; 
Lluís Pérez, tresorer, i Andreu 
Miquel i Jaume Armenteras, 
vocals. Des del seu naixement, 

l’entitat organitza un gran 
nombre d’activitats, com ta-
llers, sortides, concursos o ex-
posicions. 
El preu per associar-se és de 
25 € anuals i per als nois i no-
ies fins a 13 anys, 10 € anuals. 
Per obtenir més informació 
sobre l’entitat es pot fer per 
mail a d’adreça afpobla@
gmail.com, al Facebook AF la 
Pobla de Claramunt o al mò-
bil 607 28 53 58.

Mostra d’instantànies de l’Agrupació 
Fotogràfica local, a la Sala Municipal

ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres 9 de 
novembre, en el marc 
del Vè Cicle de Con-

certs a les Capelles d’Òdena 
que tenen lloc el primer di-
vendres de cada mes, serà 
el torn del concert d’Aupa 
Quartet a les nou del vespre 
a la Capella de Sant Miquel.
El quartet format per Asier 
Suberbiola, violí; Pere No-
lasc, turu i quintón; Felipe 
Es-calada, viola; Martín Me-
lén-dez, violoncel. El quartet 
va néixer fa 8 anys . Han ac-
tuat a Festivals d’Itàlia, Fran-
ça, Alemanya, Brasil i han fet 
5 gires per la Xina. L’aspecte 

clàssic dels seus instruments 
contrasta amb la música que 
surt d’ells, plena de força I es-
pontaneïtat. Les seves com-
posicions tenen una base 
pròpia del Funk I el Rock on 
brillen solos improvisats que 
recorden el Jazz.
Donada la previsió d’afluèn-
cia de públic, s’aconsella fer 
reserva d’entrada trucant al 
Servei de Cultura al 93 801 
74 34 Extensió #1203 o en-
viant un correu a regordosa-
bp@odena.cat indicant com 
a assumpte “concert AUPA 
QUARTET” i en el cos del 
missatge dient quantes per-
sones hi assistiran. L’entrada 
és gratuïta.

Divendres, concert a la 
capella de San Miquel 
d’Òdena
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PIERA / LA VEU 

Aigua és vida Anoia ani-
ma a tota la ciutadania 
de Piera, però també 

a tots els i les anoienques, a 
participar de la manifestació 
que tindrà lloc dissabte 10 de 
novembre a les 18h a Piera. La 
manifestació, convocada per 
la plataforma Piera per l’aigua 
pública i amb el suport d’Aigua 
és vida Anoia, té com a objec-
tiu demanar la gestió pública 
de l’aigua a la vila a la vegada 
que demanarà el compromís 
dels partits polítics per a que 
apostin per la gestió pública 
de l’aigua. La manifestació co-
mençarà al parc del Gall Mu-
llat i finalitzarà a la plaça del 
Peix amb parlaments.
A Piera són diverses les com-
panyies que gestionen el servei 
d’aigua i una d’elles, Anaigua 
que és del grup Agbar i tam-
bé l’empresa que gestiona a 
més pierencs, finalitza el seu 
contracte al 2022. Per aquest 
motiu, la plataforma Piera 
per l’aigua pública convoca 
una manifestació per dema-
nar la gestió pública de l’aigua 
al finalitzar el contracte amb 
l’empresa. La plataforma con-
sidera que “la gestió d’Anaigua 
ha estat nefasta per diversos 

motius, entre ells els encara 
existents aforaments a moltes 
llars, un sistema que l’ACA ha 
definit com injust, i uns rebuts 
del consum de l’aigua exage-
rats, sent aquests un dels més 
cars de Catalunya”. En aquest 
sentit, Piera per l’aigua pública 
també critica les fuites cons-
tants degut al mal estat de la 
xarxa i la manca de pressió 
d’aigua a moltes llars, motius 
pels quals els veïns i veïnes de 
Piera han decidit sumar-se a 
la onada de demanda de la 
gestió pública de l’aigua que 
s’està vivint a la comarca i a 
Catalunya.
El darrer dissabte 27 d’octubre 
es va viure a Igualada una de 
les manifestacions més mul-
titudinàries dels darrers anys 
per demanar la gestió pública 
de l’aigua als municipis ano-
iencs sense contracte, però 
també per aquells municipis 
que finalitzen els seus contrac-
tes com Piera i Masquefa. La 
manifestació va comptar amb 
una participació de quasi un 
miler de persones i s’inscriu 
dintre de l’onada de remu-
nicipalitzacions que s’està 
vivint a Catalunya on ciutats 
com Terrassa o Girona ja 
s’han decantat per la gestió 
pública de l’aigua.

Demà, manifestació 
a Piera per la gestió 
pública de l’aiguaVALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat dimecres 31, 
Vallbona d’Anoia va 
celebrar la castanyada 

i Halloween amb diferents 
activitats, entre elles una de-
gustació de castanyes, pane-
llets i moniatos, la recaptació 
de les vendes de la qual anirà 
destinada a la Marató de TV3 
d’aquest any que té com a 
lema la lluita contra el càncer.
La pluja va obligar a l’orga-
nització a traslladar les acti-
vitats al poliesportiu, on a les 
set de la tarda es van aplegar 
els veïns i veïnes per gaudir 
de la diada. Així, hi va ha-
ver concurs de disfresses 
terrorífiques amb premis de 
diferents categories; el pre-
mi pels petits va consistir en 
un joc per fer llaminadures i 
una bossa de llaminadures, 
el premi individual va ser un 
sopar per a dues persones 

al restaurant Cal Saumell, el 
premi de grup van ser degus-
tacions d’hamburgueses a la 
piscina i el premi a la millor 
família disfressada van ser dos 
pollastres al bar la Brasa. Tot-
hom va gaudir de la festa fins 
a la matinada acompanyats de 
la música i espectacle del grup 
de música Dance Luxury.

Castanyada solidària a Vallbona 
d’Anoia

Per la seva part, l’escola de 
futbol base, va ser l’encarre-
gada del servei de bar i van 
ser ells els encarregats de 
decorar l’espai amb motius 
terrorífics. Tothom va gau-
dir d’una nit de por i a la ve-
gada una nit dolça amb els 
productes típics d’aquestes 
dates.

CARME / LA VEU 

El dissabte 3 de novem-
bre va tenir lloc a la 
sala d’actes del Casal 

de Carme una trobada amb 
els diputats d’ERC Joan Tar-
dà i Carolina Telechea.
Amb una sala plena de gom 
a gom, ambdós van repas-
sar l’actualitat política del 
país. Es va parlar dels presos 
i preses / exiliats i exiliades 
polítiques des d’una vessant 

jurídica, destacant els des-
propòsits que s’estan  pro-
duint i reivindicant la seva 
absolució. Especialment 
emotiu va ser quan es van 
explicar les vivències viscu-
des i compartides amb l’Ori-
ol Junqueras i la resta d’em-
presonats i exiliats, així com 
el seu missatge clar i contun-
dent a favor de no defallir en 
l’objectiu de fer república i 
aconseguir la independència 
de Catalunya.

Joan Tardà i Carolina 
Telechea  a Carme

ÒDENA / LA VEU 

Òdena ha viscut aquest 
pont de Tots Sants 
amb diferents cele-

bracions i activitats relaciona-
des amb la diada: castanyada, 
Halloween i festes de la tardor. 
N’hi ha hagut de tots els gus-
tos i per a totes les edats.
El dimecres 31, l’Associació 
de Veïns del barri Sant Pere 
va celebrar la seva tradicional 
festa de la castanyada al Cen-
tre Cívic. Hi va haver música 
i degustació dels productes de 
la temporada: castanyes, pa-
nellets, moniatos, coca i mos-
catell. Els més petits van estar 
pels carrers disfressats dema-
nant llaminadures per les ca-
ses i fent por a tothom que es 
trobaven pel camí.
Els joves del nucli antic tam-
bé porten tota la setmana 
amb diferents activitats rela-
cionades amb la castanyada i 
Halloween, sobretot tallers de 
cuina. Per la seva part, els jo-
ves del Centre Cívic del Pla de 
la Masia també han fet pastis-
sos temàtics i han decorat les 
instal·lacions amb motius ter-
rorífics durant els darrers dies.
Un dels plats forts, després de 
l’èxit de l’any passat, va ser el 
“Zombiland” una espècie de 
gimcana terrorífica pels car-
rers del nucli antic, on els jo-
ves i petits passant por de ve-

ritat. La previsió de pluja del 
dimecres va obligar a fer un 
canvi de plans i es va ajornar 
pel divendres 2. En el seu lloc, 
el dimecres 31 es va fer una 
festa al Teatre Unió Agrícola, 
amb música, concurs de dis-
fresses i sortejos.
L’Espelt va celebrar la casta-
nyada amb un sopar de ger-
manor, un concert a càrrec de 
l’Ariadna Bonet i un concurs 
de panellets el dimarts 31 al 
centre social. 
Per la seva banda, l’escola i les 
dues llars d’infants celebren la 
castanyada amb les tradicio-
nals cançons i activitats relaci-
onades amb la gastronomia de 
l’ocasió com la cuina de pane-
llets i castanyes.

Òdena celebra la castanyada

El Casal d’Avis del Centre Cí-
vic del Pla el pròxim dissabte 
10, tot menjant castanyes, mo-
niatos i panellets.
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S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Sant Martí de Tous 
viurà els dies més in-

tensos de la seva festa gran, 
amb un seguit d’actes  al gust 
de tothom i oberts a tots.

DIVENDRES 9
- al matí a la pista poliespor-
tiva
Esmorzar amb pa amb oli i 
xocolata en pols, aparició i 
entreteniment de la Pallassa 
Xussa.

- a les 5 de la tarda al local 
municipal
Espectacle per als mes petits 
i amb Set de So.
- a 2/4 de 8 del vespre als Sa-
farejos
Correfoc amb el Grup Dia-
bòlica de Gràcia
- a les 9 del vespre al Sindicat
Sopar popular
- a 2/4 de 12 de la nit
Inici dels Cercabirres. Ti-
bador de cervesa i cercavila 
pels carrers amb la banda 
Bandsonats.
- a 2/4 de 2 de la nit al Local 
Municipal
Concert per als joves amb 
Catrock.

DISSABTE 10
- a partir d’1/4 de 9 del matí 
pels carrers de Tous
Matinades i cercavila a càr-
rec dels Grallers d’Igualada.
- a les 11 del matí a l’església
Missa de Festa Major
- a partir de les 10 del matí a 
la pista poliesportiva
Futbol sala infantil
- En acabar l’eucaristia a la 
plaça de l’església
Ball de faixes, gegants i cap-
grossos de Tous

Sant Martí de Tous està de Festa Major

- a la 1 del migdia a la plaça 
de Fàtima
Sardanes i aperitiu popular 
a càrrec de la Cobla Principal 
de Tarragona.
- a partir de les 5 de la tarda a 
la plaça de l’Ajuntament
Competició de bitlles de 
Tous i tradicionals.
- a les 7 de la tarda al Local 
municipal
Concert de Festa Major 
a càrrec de l’Orquestra 
Supernova

- a les 11 de la nit al Casal
Cinema: Perfectos desconoci-
dos d’Alex de la Iglesia.
- a partir de les 10 del vespre 
al Local Municipal
Ball de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Supernova.

DIUMENGE 11
- a partir de 2/4 de 10 del matí
Concurs de dibuix jove pels 
carrers del poble.
- a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament

Exhibició castellera amb 
la colla de 9 dels Moixigan-
guers d’Igualada
L’AMPA de la Cérvola Blanca 
farà un sorteig durant l’actu-
ació, d’una superpanera.
- Recepció oficial a l’Ajun-
tament i oferiment dels tí-
tols a la vila de tres campions 
molt especials:
Laura Queraltó, campiona 
del món de descens master
Josep Marsal, Xapu, campió 
d’Espanya d’enduro master
Carles Marsal, campió de 
Catalunya de trial aleví
- a les 5 de la tarda, al camp 
municipal de futbol
Trofeu de futbol de Festa 
Major. UE Tous - UE Torre 
de Claramunt
- a les 6 de la tarda, a la Casa 
del Teatre Nu
Concert íntim de la Coral 
Veus de Tous.
- a les 7 de la tarda al Casal
Teatre. La Quarta Via, una 
comèdia de la companyia 
T-Atraco Teatre amb Robert 
Gobern i Joan Valentí.
- a les 7 de la tarda al Local 
Municipal
Ball de cloenda amb el Duet 
David i Pili.

ORPÍ / LA VEU 

L’enregistrament d’un 
concert del grup d’ha-
vaneres la Gingueta va 

convocar a un centenar de 
persones en un espai singu-
lar, l’església de Santa Càndia 
d’Orpí, que es va transformar 
en una festa per als sentits. 
Músiques folklòriques, d’arrel 
ancestral i clàssiques, inter-
pretades amb gran honeste-
dat, van fer que cançons ver-
sionades resultessin úniques.
El director de Latiovisual 
Cultura, Diego Paqué, és un 
músic i productor compro-
mès a convertir espais poc 
freqüentats per la cultura en 
llocs de trobada al voltant del 
gaudi artístic, en una aposta 
d’avantguarda i originalitat 
davant la qual el públic es 
rendeix i agraeix.
Amb un respecte gairebé reli-
giós, ignorats els aparells mò-
bils que tan sovint ens porten

a tractar de capturar el que es 
presencia en lloc de viure-ho 
intensament, els espectadors 
del concert celebrat la nit de 
dissabte a l’església de Santa 
Càndia, aplaudien i felicita-
ven pel talent desplegat a Jor-
di Giralt, Salva Millera, Diego 
Paqué i Pere Regordosa, com-
ponents de La Guingueta.
La música embolcallava 
les parets de tan bell espai, 
acompanyada per una crea-
tiva il·luminació, on la dispo-
sició de l’escena i la manera 
d’interactuar amb el públic, 
va fer que aquest s’aixequés 
emocionat per aplaudir.
La capacitat de Latiovisu-
al Cultura, sigui quin sigui 
l’espectacle que ofereix, un 
concert, la presentació d’una 
novel·la, una congregació da-
vant un festeig o celebració, 
aconsegueix substituir l’espe-
rat o habitual, per sorprendre 
i fascinar.
Dissabte, la genialitat de per-

metre una cosa tan senzilla 
com escoltar els músics entre 
cançó i cançó, els seus co-
mentaris entre ells, com si es-
tiguessin en un assaig, va fer 
al públic sentir-se partícips 
del concert que estava sent 
registrat audiovisualment.
Van destacar els nivells mu-

sicals, molt encertats i cali-
brats en un espai voltat poc 
convencional, amb una Il·lu-
minació senzilla i càlida que 
multiplicaven la bellesa de 
l’església.
Els assistents, amb gran di-
versitat d’edat, es mostraven 
fascinats per l’ús dels instru-

L’església de Santa Càndia va ser un escenari d’excepció 
de l’enregistrament d’un concert

ments, sons, les molt diferents 
veus, en una riquesa que va 
omplir el moment d’emoci-
ons, amb cançons com Petit 
País de Lluís Llach, versiona-
des de manera que van arri-
bar al cor dels congregats.
Un cop més Latiovisual Cul-
tura mostra que la creativi-
tat, la passió i la tenacitat són 
eines de l’artista, que confia 
en la seva tasca i prossegueix 
el seu camí.
Un espectacle dinàmic va 
prosperar a l’església la nit 
de dissabte, en un espai per 
a la mística on el públic es 
va sentir immers en un ritual 
d’emocions, part d’ella, ja que 
tot era escena.
La felicitat dels músics, les 
seves mirades, la seva alegria 
contagiosa es transmetia a un 
públic receptiu de les bones 
vibracions que van més enllà 
de les cordes: la d’éssers hu-
mans congregats davant l’ale-
gria de l’art.
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La biblioteca de Piera 
continua ocupant les 
tardes dels dimecres 

de novembre amb el cicle 
Assaig de cuines. Reflexions, 
estudis i curiositats al voltat 
de la gastronomia. Així, el 
proper dimecres 14 de no-
vembre a les 19h i de la mà 
d’en Pep Nogué conversarem 
al voltant del protagonisme 
que darrerament està pre-
nent el món de la cuina i la 
gastronomia que la fan ac-
cessible a tothom. En Pep és 
un inconformista per natu-
ralesa i pensa que la cuina no 
passa només per cuinar. Re-
corre tot el territori buscant 
les arrels dels productes a 
partir dels artesans, pastors, 
pescadors i pagesos: els au-
tèntics gestors del patrimoni 
natural que cada un té al seu 
territori. 
En Pep Nogué és cuiner, pro-
fessor de cuina i divulgador 
“gastroalimentari”. Actual-
ment dirigeix “La Fonda” de 
Catalunya Ràdio i és mem-
bre del Consell d’Adminis-
tració i Director gastronò-
mic del Culinary Institute of 
Barcelona. 
La tertúlia, serà dirigida per 
en Jordi Parcerisas per donar 
veu a la participació dels as-
sistents i és de participació 
lliure i d’accés gratuït.

Exposicions a Piera durant 
el mes de novembre
Des de primers de mes es po-
den visitar a la biblioteca de 
Piera dues exposicions, una 
amb fotografies d’en Jaume 
Cornellà i l’altra amb dibui-
xos dels germans Nígel, Unai 
i Isau Boada Garcia. 
El dia 2 de novembre comen-
çava l’exposició “Flors de 
l’estimat Pirineu”. Es tracta 

d’una mostra gràfica i audio-
visual de fotografies de flors 
del Pirineu recollides pel pi-
erenc Jaume Cornellà al llarg 
de 10 anys de caminades i 
excursions per aquest mag-
nífic indret del nostre país. 
El mateix divendres els ger-
mans Nígel, Unai i Isau pre-
sentaven a la sala infantil 
d’aquest equipament cul-
tural “Hazte con todos”. En 
aquest cas una mostra de 
dibuixos sobre el famós per-
sonatge Pokémon, un recull 
d’il·lustracions que han anat 
elaborant a partir de la seva 
afició sorgida de la lectura 
d’aquests còmics. 
Aquestes dues exposicions es 
podran veure fins a finals del 
mes de novembre a la Biblio-
teca de Piera.

2a proposta del cicle 
“Assaig de cuines” a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

La tercera edició del passat-
ge del terror, organitzat per 
la colla dels Diables de Piera, 
s’ha tornat a programar per a 
aquest dissabte a les 20 hores. 
El punt d’accés se situa a la 
plaça de Joan Orpí i l’entrada 

al carrer de la Plaça per fer un 
recorregut pel carrer Canigó i 
per l’antic Escorxador.
Si voleu passar por i no per-
dre-us un viatge terrorífic 
podeu comprar les entrades 
el mateix dissabte per un 
preu de 3 € fins a les 23 h 
(darrer passi).

III Passatge del terror

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 4 de 
novembre, a les 12.30 
hores, es va celebrar al 

Bar Foment la primera acti-
vitat per commemorar el Dia 
Internacional per a l’Elimina-
ció de la Violència envers les 
Dones. La trobada va consistir 
en un vermut musical a càrrec 
del grup pierenc Give, que va 
interpretar un ampli reperto-
ri de temes en format acústic. 
El concert ha estat la primera 
activitat de les programades 
amb motiu del 25-N, totes 
impulsades per l’Associació 
de Dones de Piera i amb el su-
port de la regidoria d’Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament.
Els actes commemoratius 

continuaran el divendres 23 
de novembre, a les 19 hores, 
quan s’organitzarà, a la sala 
polivalent del Foment, el taller 
‘Parlem de violència de gène-
re’, on es tractaran temes com 
el trencament de mites, rols de 
gènere o tipus de maltracta-
ments. Les activitats seguiran 
a les 20 hores, al Teatre Fo-
ment, amb la representació de 
l’obra Amor tallada, una peça 
escrita i representada per dos 

joves pierencs sobre l’amor en 
la infantesa.
Per últim, el diumenge 25 de 
novembre, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones, a les 
18.30 hores, a la plaça Jove es 
farà una encesa d’espelmes i 
es procedirà a la lectura d’un 
manifest. L’acte comptarà amb 
l’acompanyament musical de 
l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases.

Un vermut musical al costat de les dones

El concert ha estat el 
primer acte de comme-
moració del Dia Inter-
nacional per a l’Elimi-
nació de la Violència 

envers les Dones 

PIERA / LA VEU 

Aquest dimarts, el Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de 
Piera ha organitzat una camina-
da saludable per celebrar el Dia 
Mundial de l’Ictus. Prèviament, 
els participants han assistit a 
una xerrada informativa durant 
la qual se’ls han donat les pautes 
de detecció d’un ictus i se’ls ha 
explicat què cal fer en cas que es 
produeixi en persones properes 
o en un mateix. També s’ha in-
cidit en la importància d’actuar 
amb rapidesa de cara a la reha-
bilitació de les persones afecta-

des i les possibles seqüeles que 
pot ocasionar la malaltia.
Un cop finalitzada la xerrada, 
s’ha organitzat una caminada 
saludable per l’entorn de la vila. 

Xerrada i caminada per commemorar 
el Dia Mundial de l’Ictus

PIERA / LA VEU 

L’ús de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
(TIC) entre els joves compor-
ta tota una sèrie d’avantatges 
en el seu dia a dia, però també 
va acompanyat d’una sèrie de 
riscos. Amb l’objectiu de que 
els pares i les mares disposin 
de les eines necessàries per a 

Taller per a pares i mares sobre l’ús de 
les noves tecnologies

acompanyar els fills i les filles 
en l’ús d’aquestes tecnologies, 
l’Ajuntament de Piera ofereix 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la col·laboració 
d’Alba Associació, un taller 
sobre el bon ús de les TIC en 
l’àmbit familiar. L’activitat, que 
pretén oferir un espai de refle-
xió i acompanyament, tindrà 
lloc els dies 8 i 15 de novembre 

de 9.30 a 11.30 hores a la Bibli-
oteca de Piera a càrrec d’una 
psicòloga especialista en ad-
diccions entre adolescents.
Les persones interessades a 
participar-hi poden realitzar 
les inscripcions gratuïtament 
enviant un correu electrònic a 
l’adreça labobila.piera@ajpiera.
cat en el qual s’especifiqui nom, 
cognoms i telèfon de contacte.

Les persones participants han 
pujat per la riera de Ca n’Agui-
lera i han fet la tornada per la 
mateixa riera fins a arribar al 
CAP.
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Divendres dia 9 a les 
19,30 a la Sala Petita 
de La Lliga, Docu-

mental Angry Inuk. Les foques 
són un dels principals símbols 
de l’activisme pels drets dels 
animals, però també són un 
dels fonaments de l¡economia 
dels inuits, la cultura indígena 
que habita les tundres del nord 
del Canadà, Alaska i Groenlàn-
dia. Amb aquest  documental, 
la directora inuit Alethea Ar-
naquq-Baril dona per fi al seu 
poble l’oportunitat de defen-
sar-se dels prejudicis culturals 
que envolten el seu estil de vida 
i de plantar cara als grans grups 
ecologistes internacionals que 
mai els han volgut escoltar. 
El documental serà presentat 
per Marta Rico, que dirigirà un 
col·loqui al final de la projecció.     
L’acte és d’entrada lliure. 
Dissabte 10 de novembre a les 
19,30 a la Sala Petita, Teatre: 
Mirall endins. Contes per a 
adults amb música en directe. 
Interpretat per Carlos Morera 
al bandoneó i Elena Codó a la 
veu, de la Companyia Entan-
dem Teatre. La veu dels contes 
tradicionals a la recerca d’un 

nou final més positiu i actual: 
La madrastra i el mirall, Esti-
mar en silenci (La Sireneta) i 
El pèsol. Les notes del bando-
neó junt amb la narració creen 
una atmosfera que convida a 
la reflexió tranquil·la sobre el 
concepte de feminitat que hem 
rebut. Els contes tenen un final 
oberta on cadascú pot projec-
tar la seva pròpia creativitat.  El 
preu és de 6€ pels socis i 8€ en 
general. 
Diumenge 11 a les 6 de la tarda, 
Xarxa Capellades ens proposa 
The Postman amb Xema Màgic. 
Aquest mag ha actuat en més de 
23 països. En escenaris com “Le 
plus Grand Cabaret du Mon-
de” de París, el Magic Castle de 
Hollywood i el NMonday Night 
Magic de New York. A més, ha 
estat premiat amb els Anells 
d’Or de Suïssa amb la Colombe 
d’Or de França. 
Grans, joves i petits tenen ga-
rantida una tarda l’il·lusió al 
mòdic preu de 4,50€ els socis i 
6€ en general, sempre a partir 
de 3 anys.
En resum 5 propostes ben dife-
rents que podrem gaudir a La 
Lliga duran aquesta setmana. 
No les deixeu passar de llarg. 

Què es cou a la Lliga de 
Capellades?

CAPELLADES / LA VEU 

La fàbrica de Capellades, 
històricament conegu-
da com HIMEL i ara 

pertanyent al grup Schneider 
Electric, líder en la transfor-
mació digital de la gestió de 
l’energia i l’automatització, ar-
riba al seu 60è aniversari amb 
tot el prestigi internacional 
que li proporciona la seva àm-
plia experiència en el sector.
La fàbrica va començar la seva 
marxa com a empresa fami-
liar el 1958 a Capellades. La 
seva activitat principal durant 
molts anys va ser la fabricació 
d’embolcalls metàl·lics per a 
instal·lacions elèctriques, pri-
mer sota el nom d’Hispano 
Ràdio i, més tard, com His-
pano Mecano Eléctrica. En 
els anys posteriors, HIMEL, 
motivada pels canvis que ana-
va experimentant la demanda, 
va decidir expandir-se i obrir 
una nova fàbrica a Molins de 
Rei, convertint-se en un refe-
rent del panorama industrial 

nacional i internacional.
Posteriorment, HIMEL va 
passar a unir-se al grup Sc-
hneider Electric i es va con-
solidar com un dels principals 
fabricants de sistemes d’ins-
tal·lació per a material elèc-
tric. En aquests últims anys, 
la fàbrica de Capellades s’ha 
convertit en un dels pilars de 
l’oferta de qualitat de Schnei-
der Electric, comptant amb 
més de 600 empleats.
 “Han estat 60 anys d’activitat 

La fàbrica de Capellades de Schneider 
Electric celebra 60 anys

molt intensa i dinàmica. Grà-
cies a haver-nos esforçat per 
respondre als desafiaments 
del mercat ja haver-nos adap-
tat en tot moment a les neces-
sitats dels nostres clients, hem 
aconseguit posicionar la fàbri-
ca de Capellades com un dels 
referents en el panorama in-
dustrial nacional i internacio-
nal”, afirma Sergio Herrando, 
director de la planta de Cape-
llades de Schneider Electric 
amb motiu de l’aniversari.

ANOIA / LA VEU 

Un total d’11 Agrupaci-
ons de Defensa Fores-
tal (ADF) opten aquest 

any als Premis de prevenció 
d’incendis forestals que convoca 
la Diputació de Barcelona entre 
les ADF de la demarcació de 
Barcelona. La celebració i lliu-
rament dels premis d’aquesta 
22a edició tindrà lloc aquest 
dissabte, 10 de novembre, al 
Teatre Auditori de Llinars del 
Vallès, en un acte presidit pel 
president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, i 
l’alcalde de Llinars del Vallès, 
Martí Pujol.
En aquesta edició s’han con-
vocat el Premi Jordi Peix per a 
un projecte de planificació de 
la gestió per a la prevenció d’in-
cendis forestals, el Premi Ros-
send Montané a un projecte 
d’informació i sensibilització 
de la societat per la preven-
ció dels incendis forestals, i 
el Premi honorífic Joaquim 
Maria de Castellarnau desti-
nat de reconeixement públic 
a la trajectòria d’una persona 
en relació a  la prevenció dels 
incendis forestals.

Els candidats al Premi Jordi 
Peix, al que hi opten quatre 
agrupacions, són l’ADF Alt Ber-
guedà pel projecte “Suport al 
Paral·lel Festival de Cal Com-
panyó”; l’ADF Sant Sadurní, de 
Sant Sadurní d’Osormort, pel 
projecte “El bosc de les escoles”; 
l’ADF Terrassa per “Accions de 
sensibilització en la prevenció 
d’incendis entre la ciutadania 
de Terrassa, i l’ADF Vallbona, 
de Vallbona d’Anoia, pel projec-
te “Motoserres solidàries”.
Pel que fa al Premi  Rossend 
Montané, els set candidats 
d’aquesta edició són l’ADF Lli-
nars del Vallès, pel projecte 
“Elements de prevenció d’in-
cendis”; l’ADF Matadepera pel 
“Projecte ampliació controla-
df.cat”; l’ADF Pla de Bages per 
“Nou protocol d’activació, sorti-
da i actuació de les ADF Bages - 
Moianès”; l’ADF Puigmadrona 
- Olorda, de de Molins de Rei i 
el Papiol, pel projecte ”Localit-
zadors de personal en emergèn-
cies”; l’ADF Teià per “Aprofita-
ment dels recursos naturals de 
la finca del Vedat: aprofitament 
de l’aigua de les sobreeixides de 
les fonts de l’Ajupit”; l’ADF Tor-
dera per “La gestió integrada en 

la prevenció d’incendis a escala 
local” i l’ADF Piera pel Projecte 
local d’autogestió en prevenció 
d’incendis forestals.
Finalment, el Premi honorífic 
Joaquim Maria de Castellarnau 
és un reconeixement públic a 
la trajectòria d’una persona en 
relació a  la prevenció dels in-
cendis forestals, a proposta de 
les diferents ADF del territori, 
es donarà a conèixer en el ma-
teix acte.

Les ADF de Piera i Vallbona opten als 
Premis de prevenció d’incendis forestals 

El dia 20 d'octubre vàrem cele-
brar els 90 anys de la nostre 
mare, la Palmira Queralt Vila, 
amb una festa on ens van 
acompanyar la família i molts 
amics, amb la sorpresa de la 
visita de l'amic i Alcalde Marc 
Castells. Volem agrair a tots els 
que ens ajudeu a cuidar i fer 
feliç la nostra mare. 
S'ho mereix!!!

 Tots som els seus u�s.
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Després d’aprovar les 
actes de les darreres 
sessions es va pro-

cedir a delegar a favor del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
les competències municipals 
per sancionar les infraccions 
que es produeixin en matèria 
de residus. L’Alcalde va expli-
car que prèviament, ja fa uns 
mesos, s’havia cedit la gestió 
dels residus al mateix Consell 
i que ara es cedia la potestat 
sancionadora. A més a més 
va afegir que s’havia establert 
que els diners que es recullin 
d’aquestes sancions es desti-
naran a campanyes informa-
tives sobre aquesta matèria. 
Tant en aquest punt com en el 
següent, l’adhesió de l’Ajunta-
ment a l’ordenança regula-
dora de la gestió dels residus 
municipals del Consell Co-
marcal, es va tirar endavant la 
votació per unanimitat. 
L’ordre del dia va continuar 
també aprovant per unanimi-
tat l’extinció d’una plaça del 
cos de vigilants per traspàs 
del seu titular –Toni Miquel 
Oliva- el passat 4 d’octubre, 
tal com és costum en aquests 
casos.
Després de donar compte dels 
darrers decrets aprovats es va 
continuar amb la creació , per 

unanimitat, del lloc de treball 
de caporal de la Policia Local 
de Capellades, amb les funci-
ons exigides per la llei esta-
blerta, modificant la relació 
de llocs de treball i dotant-la 
plaça dels recursos econò-
mics necessaris. En aquest 
punt l’alcalde, Aleix Auber, 
va explicar que la creació 
d’aquesta plaça era necessària 
per guanyar en la qualitat del 
servei i en la seva flexibilitat, 
fins i tot en períodes on el cap 
de policia no hi sigui per mo-
tius laborals o vacacionals, es 
podria comptar amb un figu-
ra del mateix rang. 
El Ple va continuar amb 
l’aprovació definitiva, després 
d’haver ja tirat endavant la 
provisional, del conveni de 
col·laboració en matèria de 
controls d’alcoholèmia, amb 
aportació d’etilòmetre subs-
crit entre l’Ajuntament de Ca-
pellades i el Servei Català de 
Trànsit.
Abans de passar als habitu-
als precs i preguntes, es va 
aprovar primer una proposta 
d’acord d’adhesió a l’aliança 
Educació 360.
Tal com va explicar la regido-
ra de l’àrea, Susana Moreno, 
“aquesta és una iniciativa im-
pulsada des de 30 institucions 
públiques que té per objectiu 
posar en relleu l’àmbit no for-

mal i de lleure, on sovint es 
fan més paleses les desigual-
tats. Un espai que s’ha treba-
llat a Capellades des de diver-
ses instàncies”.
En el darrer punt es va passar 
a l’aprovació de l’expedient 
de contractació, mitjançant 
procediment obert, del servei 
d’assistència tècnica informà-
tica de la gestió i manteniment 
dels sistemes informàtics i de 
comunicacions, software i 
hardware, de l’Ajuntament de 
Capellades i l’Escola Bressol 
Vailets, convocant la seva li-
citació. El regidor Jaume Solé 
va explicar com “la nova llei 
de contractació ens obliga a 
posar els contractes i submi-
nistres de tercers al dia. Hem 
fet el de la Deixalleria, el de 
la gestoria i al febrer ens venç 
el de la fotocopiadora, entre 
d’altres. Això són recursos 
tècnics i també polítics, però 
els assumim. Avui, resumint, 
aprovem un ´suport global 
a l’administració electròni-
ca´. No és només un asses-
sorament informàtic ja que 
l’administració electrònica és 
un recurs que la nostra ad-
ministració ha de prendre, sí 
o sí. Valorarem no només la 
millor oferta econòmica sinó 
també valors tècnics, socials 
de qualitat i el pla de treball 
que se’ns presenti”.

El ple capelladí aprova la creació de la 
plaça de caporal de la Policia Local

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana ha estat 
la primera en què s’ha 
ubicat la Deixalleria 

Mòbil al carrer del Fossar, can-
tonada Sarrià de Ter. El primer 
dilluns a la tarda i dimarts tot 
el dia, la Deixalleria Mòbil es-
tarà en aquesta ubicació.
Per al tercer dilluns a la tarda 
i dimarts tot el dia, se seguirà 
amb l’emplaçament que hi havia 
fins ara, al Passeig Miquel i Mas, 
cantonada amb carrer d’Oló.
S’ha escollit que els llocs siguin 
diferents per tal de facilitar l’ac-

cés a tots els veïns i veïnes, i no 
sempre afavorir els de la matei-
xa zona.
Tal com es destaca en un banc 
d’alcaldia, “cal recordar que 
els residus s’han de dipositar a 
dins els compartiments selec-
tius de la deixalleria mòbil i en 
cap cas dipositar redius que no 
siguin els indicats. Tampoc es 
poden deixar residus abando-
nats al voltant de la deixalleria 
mòbil, deixar-los incompleix 
l’ordenança de residus i pot ser 
motiu d’una sanció adminis-
trativa que pot anar dels 50 als 
300 €”.

Canvi d’ubicació de la 
Deixalleria Mòbil

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 10 de 
novembre, a la 1 del 
migdia, s’inaugura-

rà la X Biennal Riudebitlles, 
amb molts artistes d’aquesta 
població però també amb au-
tors de tot el món que tenen 
en comú treballar sobre el su-
port del paper.
A Sant Pere de Riudebitlles la 
mostra no s’ha fet a una sala 
d’exposició sinó que ocupava 
cases de veïns del barri vell i 
antics molins paperers que 
conserven la seva maquinà-
ria.
A Capellades, tal com s’ha 
anat fent els darrers anys, s’ha 
escollit una selecció d’algunes 
d’aquestes més de 50 obres 
i s’ha preparat una mostra 
que es podrà visitar al Museu 
Molí Paperer.
En aquest any 2018 la col·la-
boració entre les dues pobla-
cions ha donat un pas més i 
s’ha inclòs un nou premi, «La 
Vietnamita», a iniciativa de 

l’Ajuntament de Capellades.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, considera que “des-
prés d’uns anys de col·labo-
ració més o menys informal 
iniciem aquest any amb la 
signatura d’un conveni en-
tre els ajuntaments de Sant 
Pere de Riudebitlles i el de 
Capellades una relació que 
esperem més estable i fruc-
tífera. El món del paper o la 
voluntat de posicionar l’art i 
la cultura en general com a 
eix de desenvolupament dels 
nostres municipis segur que 
ens farà trobar noves vies de 
col·laboració”.

Demà s’inaugura la X 
Biennal Riudebitlles al 
Museu Molí Paperer 

CAPELLADES / LA VEU 

El 3 de novembre s’ha 
complert 5 anys de la 
inauguració de la Bibli-

oteca El Safareig de Capellades.
Per celebrar-ho en aquest mes 
de novembre s’ha preparat una 
agenda d’activitats encara més 
àmplia del que és habitual.
Per la setmana vinent hi ha 
dues propostes en forma de 
xerrada de cuina saludable. 
El dimarts 13 la Núria Gabri-
el parlarà sobre com “Llegir 
entre línies: l’etiquetatge dels 
aliments” i el dijous 15 sobre 
la “Cuina de temporada per a 
tota la família”. Les dues xer-
rades començaran a les 7 de la 
tarda.
La tercera setmana de novem-
bre, tindrà 3 propostes a es-
collir. El dimarts dia 20, a les 
7 de la tarda, hi haurà l’espec-
tacle “Carme Sansa diu i can-
ta Maria Aurèlia Capmany”. 

El dijous, a dos quarts de 8, la 
Jordina Biosca farà el “Concert 
d’amor i de mort”. Finalment 
el divendres a les 7 l’escriptora 
Núria Esponellà portarà a Ca-
pellades el seu darrer llibre, “La 
filla de la neu”.
La darrera setmana d’octubre 
les nens de més de 10 anys po-
dran fer un taller de robòtica 
en dos dies, dilluns i dimecres 
de 17:30 a 19 hores, anomenat 
“Competició de sumo amb 
robots”. El dimarts 27 també 
hi haurà un nou laboratori 
de lectura sobre “El calaix de 
l’artista” que farà gaudir de la 
pintura a través de l’art. Per les 
activitats de la darrera setma-
na, el taller i el laboratori, cal 
inscripció prèvia.
A tot aquest munt de propos-
tes cal afegir-hi la lectura de 
contes que es fa cada diven-
dres des del Racó de les emo-
cions, amb el “Cada divendres 
Emociona’t”, a les 6 de la tarda.

El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, destaca com “la Bibli-
oteca en només 5 anys ha arri-
bat a ser el motor cultural que 
volíem que fos quan en vam 
decidir que la seva ubicació 
fos l’actual. La volíem cèntrica 
perquè tots els capelladins se 
la fessin seva i l’entenguessin 
no només com un dispensa-
dor de llibres sinó com un 
focus d’activitat, bé impulsada 
per l’Ajuntament, bé per les 
pròpies entitats capelladines. 
L’objectiu s’ha aconseguit i si 
s’ha fet així de ràpid s’ha de 
reconèixer que això només ha 
estat possible perquè sempre 
hem comptat amb un equip, 
dirigit per la Marta Camps, 
que hi ha cregut i hi ha tre-
ballat, sovint en condicions 
francament difícils. El més 
gran agraïment cap a totes les 
persones que al llarg d’aquests 
5 anys han fet gran la nostra 
biblioteca».

La Biblioteca El Safareig compleix 5 anys
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VECIANA / LA VEU 

L’Ajuntament de Veciana 
va aprofitar el passat 1 
de novembre, diada de 

Tots Sants, per fer l’acte de 
presentació de les obres de 
restauració del cementiri del 
nucli de Santa Maria del Camí 
realitzades per l’ens local du-
rant aquests darrers mesos.
L’obra ha consistit en una res-
tauració integral d’aquest re-
cinte funerari construït l’any 
1921 a les afores del nucli amb 
l’objectiu de substituir l’antic 
cementiri annex a l’església 
de Sant Jaume de Castellnou 
que va quedar en desús, l’any 

L’Ajuntament de Veciana restaura el 
cementiri de Santa Maria del Camí

1919, per la construcció del 
nou santuari de la Mare de 
Déu del Camí. Amb la pre-
sent intervenció s’han reno-
vat les teulades i frontals dels 
nínxols, pavimentat els pas-
sadissos de circulació, soluci-
onat l’espai d’enjardinament i 
restaurat la part interior i ex-
terior dels murs perimetrals, 
entre altres tasques.
Durant l’acte de presentació 
l’alcalde de Veciana, Jordi Ser-
vitje, va exposar el conjunt de 
les obres realitzades i va ex-
pressar la seva satisfacció per 
haver acomplert amb bona 
nota l’objectiu prefixat que 
no era cap altre que la recu-

ARGENÇOLA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Argençola 
i Rural Salut organitzen 
un Curs de marxa nòr-

dica que tindrà lloc durant 6 
sessions. Serà els diumenges 11 
de novembre i 16 de desembre 
de 2018 i 20 de gener , 17 de 
febrer, 17 de març i 14 d’abril 
de 2019.
Les sessions començaran a 
les 10h del mati i tindran una 
durada de 2 hores. Si no teniu 
bastons, us els deixarà l’orga-
nització. El punt de trobada 
serà el cementiri d’Argençola. 
L’activitat és gratuïta però cal 
inscripció prèvia, la podeu fer 
mitjançant aquest formulari o 
trucant a l’Ajuntament 93 809 
20 00 (de dimarts a divendres 
de 9:00 a 14:00 ).
La marxa nòrdica és una ac-
tivitat física del tot saludable 
destinada a practicants de totes 
les edats i condicions, i que es 

pot portar a terme a qualsevol 
tipus de terreny. L’Ester Corra-
les de Rural Salut ens proposa 
un programa de sis sessions 

Xino-Xano, nou Curs de marxa nòrdica

per dominar aquesta tècnica, 
mentre ens posem en marxa i 
coneixem alguns dels paratges 
del nostre territori.

RUBIÓ / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, va visitar 

durant diada de Tots Sants, el 
nucli de Sant Martí de Maça-
na, pertanyent al municipi de 
Rubió, acompanyat per l’alcal-
de, Miquel Archela.
Castells va poder conèixer l’es-
glésia romànica de Sant Mar-
tí, construïda entre els segles 
X i XI i que va tenir reformes 
molt importants durant el se-
gle XVIII. El campanar actu-
al va ser construït a principis 
del segle XX, quan l’anterior 
fou destruït per un llamp. L’es-
glésia ha estat objecte de dues 
intervencions de restauració 
més recents (1975 i 1981) i, en 
aquests darrers anys, l’Ajunta-
ment de Rubió ha fet obres de 
pavimentació a l’exterior i de 
manteniment a l’interior.
Durant la visita, el president 

de la Diputació va signar el 
Llibre d’Honor de l’Ajunta-
ment i va elogiar l’aposta que 
ha fet Rubió «per preservar el 
patrimoni, perquè això, enfor-
teix la identitat local i fa que 
el municipi es pugui convertir 
en un territori d’oportunitats».
Castells també es va interes-
sar per la proposta de l’Ajun-
tament de recuperar l’espai de 
la rectoria, situat darrere de 
l’església, actualment en desús. 
En aquest local hi havia hagut 
una casa de colònies.
La visita del president de la 
Diputació de Bqarcelona a 
Sant Martí de Maçana va fina-
litzar a la Masia de Ca l’Escolà, 
rehabilitada com allotjament 
de Turisme rural amb el nom 
de Vila Caelus Masia Bouti-
que; un exemple de promoció 
turística d’aquest territori, que 
compta amb una oferta crei-
xent d’equipaments turístics 
rurals i d’oci de muntanya.

El president de la 
Diputació visita Sant 
Martí de Maçana de Rubió

peració i dignificació d’aquest 
recinte. L’acurat treball de 
restauració i la combinació 
dels materials emprats va ser 
motiu de reconeixement i fe-
licitacions per part dels veïns 
i veïnes aplegades a l’acte.
Aquesta obra, que ha tingut 
un cost de 59.092,88 euros, 
se suma a la resta de millores 
realitzades a Santa Maria del 
Camí en els darrers anys com 
són la rehabilitació del local 
social, la millora del camí 
d’enllaç amb el nucli de Ve-
ciana, l’ampliació de l’enllu-
menat públic i la millora de 
la xarxa d’aigua potable, entre 
d’altres.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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CALAF / LA VEU 

La Generalitat de Ca-
talunya reconeix cada 
any amb uns guardons 

la feina del sector turístic 
català i la seva contribució 
perquè Catalunya sigui una 
destinació turística referent a 
escala internacional.
La finalitat dels guardons del 
turisme de Catalunya és reco-
nèixer l’esforç i la dedicació 
de persones, empreses i ins-
titucions públiques i privades 
en favor del turisme, i servir 
d’instrument per estimular 
comportaments professionals 
i actuacions individuals o 
col·lectives que col·laborin a 
millorar la imatge turística de 
Catalunya i dels seus serveis 
turístics.
En concret, existeixen qua-
tres categories:
-Millor experiència turística.
- Innovació en accions pro-
mocionals i comercialització.
- Millor projecte de coneixe-
ment i recerca referida al sec-
tor turístic.
- Turisme responsable.
L’Ajuntament de Calaf  va 
presentar el projecte “Les bo-
tigues de la plaça Gran, un 
tresor recuperat” i el Jurat, 
format pels components del 
Consell de la Taula de Tu-
risme, ha determinat que el 

guardó en la categoria d’In-
novació en accions promoci-
onals i comercialització sigui 
per aquesta proposta.
Els premis són a títol ex-
clusivament honorífic i no 
comporten cap dotació eco-

Les botigues de la plaça Gran de Calaf 
reben el premi d’Innovació turística de 
Catalunya del 2018

nòmica. L’entrega serà a càr-
rec del MH  President de la 
Generalitat, Quim Torra, en 
un acte que tindrà lloc el di-
lluns 19 de novembre a les 
18h al Palau de la Generali-
tat de Catalunya.

CALAF / LA VEU 

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

l’Àrea Regional de Trànsit de 
la Regió Policial Central van 
detenir el dia 30 d’octubre un 
home, de 47 anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí de Ca-
laf, com a presumpte autor de 
tres delictes contra la segure-
tat viària.
Els fets van tenir lloc el ma-
teix dia, cap a les 15.20 hores, 
quan es va produir un acci-
dent de trànsit al carrer Cels 
Xaurador de Calaf. Un vehi-
cle especial, del tipus mani-
pulador telescòpic, va bolcar 
al costat de les vies del tren.
En arribar al lloc, els mossos 
van trobar el conductor del 
vehicle assegut al terra i amb 
símptomes evidents d’anar 
sota la influència de les be-
gudes alcohòliques. Un cop 
identificat, van constatar que 
tenia una suspensió temporal 
del permís de conduir emesa 
pel Jutjat Penal número 21 de 
Barcelona.
El conductor va quedar de-
tingut per negar-se a sotme-
tre’s a la prova d’alcoholèmia, 
conduir sota els efectes de 

l’alcohol i fer-ho amb el per-
mís suspès  judicialment.
Pel que fa al vehicle acciden-
tat, es va haver d’activar una 
grua de gran tonatge per as-
segurar que no caigués dins la 
xarxa ferroviària, la qual cosa 
hauria comportat el tall de la 
línia. Un cop va passar el tren 
de les 17.26 hores, es va poder 
retirar el vehicle accidentat 
amb seguretat.
El detingut, que ja tenia diver-
sos antecedents per delictes 
relatius al trànsit, va quedar 
en llibertat el 31 d’octubre, 
després de declarar a comis-
saria, amb l’obligatorietat de 
presentar-se davant del jutge 
quan aquest el requereixi.

Detingut un conductor 
calafí com a presumpte 
autor de tres delictes 
contra la seguretat viària

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

        

 
 
 

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

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

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

 
 
 

HITS “Tricicle” Teatre VICTORIA

GRAN CONCERT D’ANY NOU Palau De La Música

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

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

Al llarg del mes de no-
vembre, es realitza-
rà el projecte “Calaf 

contra les violències”, on di-
verses entitats calafines han 
volgut participar realitzant 
una xerrada i/o taller en re-
lació a alguna violència que 
els hi interessi tractar, per tal 
de formar-se i poder-la trac-
tar en l’àmbit professional, 
personal, familiar o grupal. 
L’objectiu és millorar així la 
convivència i el benestar del 
conjunt de la població.
Algunes entitats participants 
ralitzaran xerrades i/o tallers 
oberts a tot el municipi:
- Esplai de la Gent Gran, 
“Tracta’m bé” prevenció de 
situacions de maltractaments 
a les persones grans
Dijous 8 de novembre 17 h a 
Casa Dr. Bertran

- AMPA INS Alexandre de Ri-
quer, “Com tractar la violència 
en parelles adolescents”
Dimecres 14 de novembre a les 
19 h a la Biblioteca Municipal
- AMPA Escola Alta Segarra, 
“Com afrontar el bullying en-
tre infants?
Dimecres 21 de novembre a 
les 18:30 h a la Sala groga de 
l’escola
- Bàsquet Calaf, UE Calaf, 
Sepsa, “Taula rodona: Com 
tractar la violència a les gra-
des”. Experiències de professi-
onals de l’esport calafí
Dijous 22 de novembre 19:30 h 
a la Sala d’actes
D’altres entitats participants 
en el projecte treballaran els 
temes a nivell intern, com per 
exemple:
Equip docent de l’Institut 
- treballaran com tractar i 
afrontar el ciberbullying
Equip docent de l’Escola Alta 

Calaf proposa xerrades i tallers per 
tractar tots els tipus de violència

Segarra - treballaran les vi-
olències i desigualats entre 
infants per qüestió de gènere.
La Polseguera - treballaran 
la cura interna de l’entitat
L’Agrupament Escolta i 
Guia Alexandre de Riquer 
- treballaran com tractar el 
bullying amb infants.
Per finalitzar tots els actes, 
la cooperativa Trama SCCL 
duran a terme l’espectacle de 
teatre fòrum “Això és amor”. 
L’activitat consisteix en la re-
presentació d’una relació de 
parella en tres escenes que 
avancen progressivament 
enrere en el temps fins a 
l’inici de la relació. Després 
de cada una d’elles, s’obrrirà 
un espai de debat i reflexió 
relacionat amb el que s’ha 
vist i es convidarà a alguna 
de les persones participants 
a sortir a escena per canviar 
la situació.

CALAF / LA VEU 

La Fira de la Carbassa de 
Calaf s’ha consolidat 
aquest any com una fira 

de tardor de referència. Coin-
cidint amb un pont festiu, ja 
que la diada de Tots Sants va 
caure en dijous, va atraure 
milers de visitats de tot Ca-
talunya interessats en aquest 
producte de tardor.
A les 10h la plaça dels Arbres 
de la vila va acollir paradis-
tes, talleristes, agricultors i 
comerciants que van omplir 
l’espai expositor amb produc-
tes relacionats amb la carbassa 
d’allò més diversos com: ele-
ments decoratius i artesanies, 
rebosteria, conserves, pa, sa-
bons, etc. A més, com a mer-
cat especialitzat, també s’hi 
van trobar tota classe de vari-
etats de carbasses de diferents 
mides, sabors i colors.
D’altra banda, a l’espai gas-
tronòmic els visitants podien 
degustar productes fets amb 
aquest fruit de tardor tan di-
versos com magdalenes, pas-
tissos, xips, croquetes i cane-
lons, entre d’altres.
La cultura i l’art, també van 
tenir el seu protagonisme du-
rant la fira. Aquesta va comp-
tar amb una exposició de pro-
ductes de tardor i elements 
decoratius deshidratats i una 
mostra de pintura en directe 
realitzada per artistes locals 

com Núria Martí, Marisol 
Franco, Ramon Puigpelat i 
Àngel Alonso, que van il·lus-
trar diferents plafons de fusta 
amb la silueta d’una carbassa. 
Per als més petits, la fira oferia 
un espai de tallers, on van po-
der decorar les seves pròpies 
carbasses, i un espai de jocs de 
fusta on també hi havia una 
tirolina gegant.
El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Calaf, Jordi 
Fitó, va destacar que part de 
l’èxit d’aquesta edició ha estat 
gràcies a potenciar les activi-
tats familiars i els tastos gas-
tronòmics amb la participació 
de restauradors locals. L’objec-
tiu de l’any que ve és fer créi-
xer la fira cap aquesta direcció 
dins de la seva temàtica.

Una carbassa de Corbera 
d’Ebre guanyadora del con-
curs de carbasses gegants
Una de les activitats que va 
generar més expectació va ser 
el sisè concurs de carbasses 
gegants, ja que enguany es va 
realitzar la pesada a mig matí - 
amb l’ajuda d’una grua - i això 
va despertar la curiositat de 
molts dels assistents que van 
poder-ho veure en directe.
La pesada de les carbasses va 
donar el primer premi a un 
exemplar de 502 kg de Josep 
Maria González (Corbera 
d’Ebre).
La segona posició va ser per 

La Fira de la Carbassa de Calaf atreu milers de 
visitants de tot Catalunya

a Joan Codina (Sant Feliu de 
Codines), amb un exemplar 
de 226 quilos; i la tercera per a 
Xavier Amades, també de Sant 

Feliu de Codines, que va pre-
sentar a concurs una carbassa 
de 219,5 quilos.
En la categoria de l’Alta Segar-

ra els premis van ser per a dos 
calafins: Àngel Soria i Josep 
Sotillos, amb unes carbasses 
de 186,5 kg i 10 kg cadascuna.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



40  | ESPORTS Divendres, 9 de novembre de 2018

BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte visitava Les 
Comes l’equip amb el 
millor atac de la lliga 

(79,8 punts/partit), l’Ibersòl 
CB Tarragona, que s’enfron-
tava a un Monbus Igualada 
que presentava els millors re-
gistres defensius (65,2 punts/
partit). Així que, qui acon-
seguís portar el partit al seu 
terrenys tenia moltes possibi-
litats d’endur-se’l.
Els igualadins volien seguir 
amb la imbatibilitat, sabien 
que el partit era molt com-
plicat i a més a més, venien 
de jugar un partit de molta 
exigència davant el C.B. Valls 
Nutrion dos dies abans; par-
tit corresponent a la tornada 
de la Lliga Catalana. Un cop 
classificats per la Final a qua-
tre de la Lliga Catalana, l’afi-
ció no va fallar i Les Comes 
es va tornar a omplir per per 
donar suport a l’equip i allar-
gar aquesta ratxa de victòries 
tant com sigui possible.
El partit començava amb 
igualtat màxima, amb un in-
tercanvi de cistelles que co-
mençava amb un parcial de 
0-4 a favor del Tarragona i 
que l’Igualada contrarestava 
amb un 5-0 posterior. Des 
de l’inici que ja es preveia un 
partit molt ajustat i el primer 
quart acabava amb aquesta 
igualtat de 16-16 al marcador.

Al segon quart, l’Igualada va 
demostrar perquè és la mi-
llor defensa de la lliga i va 
anul·lar als tarragonins que 
no van anotar fins al minut 7. 
Després de 7 minuts del se-
gon quart i un parcial de 19-0 
pels igualadins, va arribar la 
primera cistella del Tarrago-
na. L’Igualada imposava la 
seva llei defensiva i aconse-
guia que el millor atac de la 
lliga estigués amb tant sols 
16 punts en 17 minuts de joc. 
Amb 32-16 va arribar un par-
cial a favor dels tarragonins 

de 9-0 i s’arribava al descans 
amb 35-25.
El tercer quart començava 
igual que l’inici del partit. Els 
dos equips amb dificultats per 
anotar i igualtat durant tot el 
quart. El parcial va ser de 13-
12 mantenint així la diferèn-
cia de 11 punts al marcador. 
Els igualadins amb aquest 
marcador i tal com anava el 
partit se sentien còmodes sa-
bent que la defensa seria la 
clau de la victòria i s’arribava 
a l’últim quart 48-37.
L’últim quart seguia amb el 

mateix guió que l’anterior, 
amb una anotació molt bai-
xa de 8-6 en els cinc primers 
minuts. L’Igualada que se-
guia mantenint l’avantatge de 
deu a quinze punts aturant 
la qualitat ofensiva del rival. 
Però als últims cinc minuts 
de partit els igualadins que es 
començaven a ressentir dels 
minuts acumulats en les úl-
times 48 hores i una defensa 
en zona dels tarragonins do-
naven als visitants un parcial 
de 12-0 per col·locar un 56-
55 a falta d’una possessió pel 

Tarragona. Tot i la fatiga dels 
igualadins en defensa, arriba-
ven a defensar totes les situa-
cions d’1 contra 1 i a puntejar 
tots els possibles llançaments, 
van provocar un mal llança-
ment dels tarragonins i acon-
seguien la victòria per 56-55.
L’ambició de l’equip, junta-
ment amb el suport de l’afició, 
va permetre sumar la setena 
victòria en les set primeres 
jornades de lliga i segueix 
sent líder en solitari del grup 
C-A. Una vegada més la gran 
defensa dels igualadins re-
duint la seva mitjana de punts 
encaixats i deixant el millor 
atac de la lliga en tant sols 
55 punts reafirma que aquest 
equip serà molt difícil de der-
rotar.
El Monbus C.B. Iguala-
da visitarà la pista del C.B. 
Quart-Germans Cruz aquest 
diumenge 11 de novembre 
a les 17:00. Serà un partit de 
màxima exigència per seguir 
marcant diferències i demos-
trant que aquest equip no té 
límit.

Fitxa tècnica

Miki Stobart (4), Sergi Car-
rión (3), Miquel Benito (2), 
Edu Burgès, Jordi Torres (3), 
Carles Fons (5), Jaume Torres 
(3), Pau Camí, Alex Maten-
cio, Edu Tejero (28), Roger 
Pérez (8).

El Monbus Igualada deixa el millor atac de la lliga en 
55 punts i segueix imbatut

BÀSQUET / LA VEU 

Partit marcat per la tò-
nica de la igualtat, amb 
vuit vegades empatats 

al marcador i deu amb canvi 
de guanyador. Tot feia pre-
veure un final ajustat a cara o 
creu com així va ser, i un altre 
cop es va repetir el guió dels 
últims partits jugats a casa, 
on l’equip visitant s’emporta-
va el matx en els darrers se-
gons. Cal continuar treballant 
i convertir la lluita i el joc de 

l’equip en victòries.
El següent partit serà aquest 
diumenge vinent a Sant Frui-
tós.

Fitxa tècnica

Parcials: (22-24) (19-16) (13-
11) (19-25)
Anotadores: Carrasco (8) 
Carner (7), Iglesias (-), So-
ler (29), Amatllé (-), Jané 
(-), Lamolla (8), Aniento (4), 
Segués (-), Iglesias (-) Gener 
(8), Tammik (7)

L’Yvette Pons Igualada deixa escapar el partit en els últims segons
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BÀSQUET / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va dispu-
tar el derbi comarcal 

a Tercera Catalana femenina, 
entre el VdC Bàsquet Enda-
vant i Òdena CB.
L’ inici del partit va ser molt 
bo per les vilanovines, amb 
un 10 a 0 de sortida, i les ode-
nenques anotant el seu primer 

punt al minut 8. Però a partit 
d’aquest moment, les locals no 
van trobar el seu lloc a la pis-
ta, a la vegada que les visitants 
van començar a jugar molt bé, 
sobretot en defensa. 
Així de seguida es van posar 
per davant i van marxar al llu-
minós. L’atac local no trobava 
forats a la magnífica defensa 
visitant, i així es va arribar al 
23 a 47 final.

L’Òdena BC s’emporta el 
derbi anoienc de Tercera

FUTBOL / PERE SANTANO 

El CF Igualada veu tren-
cada la seva magnífica 
ratxa de partits sense 

perdre i ho va fer amb un re-
sultat molt contundent. Tot 
i això, el resultat va ser més 
ampli del que van merèixer 
els blaus.
Els igualadins es desplaçaven 
a la Terra Ferma per enfron-
tar-se al Lleida Esportiu B, 
en el que seria un partit com-
plicat a domicili degut a les 
petites dimensions del camp. 
A més, els lleidatans encade-
naven tres partits consecutius 
sense conèixer la derrota. Els 
blaus no podien badar en cap 
moment.
Els primers compassos del 
duel, el joc va ser molt travat. 

Cap dels dos equips acon-
seguia imposar el seu ritme. 
Factor que beneficiava als 
locals. A mesura que passa-
ven els minuts, els lleidatans 
van començar a apropar-se a 
la porteria de Ribera. Els de 
Moha patien, però el marca-
dor no es movia. Fins que just 
a tocar del descans, al minut 
45, una passada a l’esquena de 
la defensa dels anoiencs, era 
aprofitada pel davanter local. 
S’acabava la primera meitat 
de la pitjor manera.
A la represa, l’Igualada va 
avançar línies de pressió, in-
comodant molt al Lleida. 
Les ocasions s’anaven suc-
ceint, però el gol no arribava. 
L’equip ho intentava de totes 
maneres, fins que al minut 75, 
els lleidatans van aconseguir 

marcar el segon gol. El partit 
es posava molt més compli-
cat. I més quan, dos minuts 
més tard, l’àrbitre va anul·lar 
un gol als blaus.
El conjunt igualadí ho va in-
tentar fins als darrers minuts, 
sent conscient que rascar al-
gun punt era important per la 
dinàmica positiva que es por-
tava. Malauradament, a l’úl-
tim minut, l’equip va encaixar 
un darrer gol. Un càstig mas-
sa dur pel que s’havia vist al 
terreny de joc.
Amb aquesta derrota, l’equip 
segueix amb 18 punts a la 
part alta de la classificació i 
veu trencada la ratxa sis par-
tits consecutius sense perdre.
Dissabte vinent, l’equip torna 
a tenir un difícil desplaça-
ment, al camp de l’Andorra.

El CF Igualada trenca la ratxa sense 
perdre al camp del Lleida

FUTBOL / PERE SANTANO 

Les Comes rebia al pri-
mer classificat de la lli-
ga, el CE Seagull, tan-

cant el particular ‘Tourmalet’, 
del qual se surt sense haver 
puntuat, però amb una imatge 
més que notable de l’equip de 
Torres.
Durant els primers compassos 
de partit, les badalonines, van 
saber moure la pilota molt bé, 
dominant el joc per banda, 
aconseguint realitzar moltes 
centrades laterals, en una de 
les quals es va rebre l’únic gol 
del partit.
No obstant, el conjunt iguala-
dí, no es va rendir en cap mo-
ment i va seguir treballant per 

mantenir-se dins del partit.
I amb el resultat ajustat, a fal-
ta de vint minuts per l’acaba-
ment, les anoienques van de-
cidir avançar les seves línies 
de pressió, per provocar algun 
error de les visitants.
Es va aconseguir l’objectiu, 
i les blaves van tenir al líder 
contra les cordes. Malaurada-
ment, no es va poder trobar el 
camí del gol i l’enfrontament 
va finalitzar amb la derrota 
per la mínima.
Aquest cap de setmana, l’equip 
visita el camp del CE Europa, 
un rival sempre complicat de 
la categoria. El camí a seguir 
és el de les últimes setmanes, 
tot i que els resultats no hagin 
arribat.

Derrota del CF Igualada 
femení davant el líder

FUTBOL / LA VEU 

Un punt van poder es-
garrapar els nostres 
veterans del compli-

cat camp del B. Sitges, equip 
combatiu que va posar les co-
ses molt difícils a l’equip igua-

bon treball de tot l´equip va 
poder merèixer més. Per als de 
Xavi Moyes van jugar, Diego, 
Pep,  Manel C., Canals, Farré, 
Ivan, Pau, Quim, Alexis, Bal-
cells, R.Bringa, Massip, Costa, 
Vicenç, Solís, Calsina, delegat 
Ramonet.

Empat dels veterans a Sitges

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

ladí que va anar a remolc en el 
marcador i no pas en el joc, ja 
que a la segona meitat els blaus 
van disposar d’inmillorables 
ocasions per endur-se els tres 
punts. Pep Padró de nou i Ma-
nel Cantarell van ser els go-
lejadors aquesta setmana i el 
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Rigat va su-
mar tots els punts pos-
sibles en una setmana 

on va jugar dos partits en 4 
dies com a visitant. Els ho-
mes de Ferran López es van 
imposar per 1 a 5 al Pavelló 
Onze de Setembre de Lleida, 
convertint-se en el primer 
equip en derrotar al conjunt 
de Folguera aquesta tempora-
da. El segon gol arlequinat del 
partit, anotat per Sergi Pla, va 
significar el gol 4.100 del club 
igualadí a l’OK Lliga. Amb un 
partit més, l’Igualada Rigat és 
ara tercer amb 18 punts, els 
mateixos que el CH Caldes, 
segon classificat.
Els arlequinats van aconseguir 
una victòria treballada i fins 
i tot patida, però merescuda, 

ja que van ser els dominadors 
del partit. Tot i això, els homes 
de Ferran López van haver de 
remuntar el gol inicial de Can-
danedo passat l’equador de la 
primera meitat. Però els igua-
ladins van reaccionar ràpid i 
només tres minuts més tard, 
Oriol Vives va empatar, apro-
fitant un magnífic espai que 
va permetre-li superar a Lluís 
Tomàs amb una autèntica ca-
nonada.
A la represa, els llistats van co-
mençar a jugar amb 9 faltes en 
contra per 6 de l’Igualada, fet 
que seria clau per la sentència 
del partit. Al minut 30 de joc, 
Sergi Pla marcava el gol 4.100 
de la història de l’Igualada a 
l’OK Lliga, l’1 a 2 del partit. I 
només dos minuts més tard, 
Elagi Deitg va aturar un penal 
que va permetre a l’Igualada 

seguir liderant el marcador. 
El Lleida, amb confiança en el 
seu joc, va seguir pressionant 
amunt, però no van superar 
ni esgotar a una magnífica de-
fensa arlequinada. 
L’1 a 3 va ser obra d’Oriol 
Vives, al minut 46 de par-
tit, amb un remat des de la 
frontal. El quart va arribar 
dos minuts més tard i va ser 
obra de Ton Baliu, de penal. 
A falta de 17 segons del fi-
nal, Sergi Pla aprofitanr una 
jugada embolicada dins de 
l’àrea per rematar rasa des 
del segon pal. L’Igualada Ri-
gat suma d’aquesta manera 
18 punts en 8 jornades, en un 
inici de temporada especta-
cular. Aquest dissabte, a les 
8 de la tarda, l’Igualada Rigat 
s’enfrontarà al Reus Deportiu 
a Les Comes.

Golejada de l’Igualada Rigat a la 
complicada pista del Lleida 

HOQUEI / LA VEU 

El primer equip de l’Igua-
lada Femení HCP va 
perdre a casa contra un 

bon CP Voltregà, però manté 
la segona posició del seu grup 
a Nacional Catalana.
S’avançaven les igualadines 
en els primers minuts de joc 
en una bona acció d’atac que 
transformava en gol Carla 
Claramunt, 1-0. Les noies de 
“Pulgui” havien sortit amb 
una marxa més que les oso-
nenques que anaven de cor-
coll.
El domini de les igualadines 
era més evident a mesura que 
avançava el partit tot i que el 
Voltregà no es rendia i creava 
les seves accions de perill.

Al minut tretze, les iguala-
dines tornaven a marcar per 
posar el 2-0, en una jugada 
personal de Carla Claramunt. 
Però encara amb el bon regust 
de boca pel gol, el CP Voltre-
gà tirava d’orgull i marcava en 
una bola “penjada” i desviada 
a gol, 2-1.
Les osonenques van espavilar 
i van anar guanyant terreny 
a les igualadines que veurien 
com les visitants els empatava 
el partit a un minut del des-
cans, 2-2.
A la segona part, ambdós 
equips van especular amb les 
seves possessions per decidir 
el partit en el tram final. El 
Voltregà especulava millor i 
tenia més bola que les iguala-
dines que, també, anaven te-

nint les seves accions de perill 
per avançar-se al marcador. Al 
minut tretze de la segona però, 
les blanc-i-blaves marcaven el 
tercer en una jugada afortuna-
da. Les anoienques, amb un 

L’Igualada Femení HCP es deixa remuntar i perd contra el Voltregà
xic més de cor que de cap, no 
van tenir la sort de cara per 
empatar el partit.
El proper partit serà aquest 
dissabte a les 17:30h a la pis-
ta del CP Jonquerenc. Les 

gironines, després de perdre 
els primers tres partits de 
lliga, un d’ells a Les Comes, 
porten quatre partits seguits 
puntuant, amb tres victòries 
i un empat.

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior Mas-
culí, en la seva visita a 
casa del líder, el CV 

Ametlla, va perdre per 3-0, 
25-20/25-19/25-16. Tal i com 
reflexa el marcador, l’IVC va 
tenir fases en les que es va 
competir de tu a tu amb el 
líder, que no es va relaxar ni 
un moment, però les errades 
no forçades i la falta de co-
municació en certs moment, 
aspectes a treballar, va fer que 
l’equip en 3r set ja es deixés 
anar. La conclusió és que si 
aconsegueixen estabilitat en el 
joc poden competir amb qual-
sevol equip. Aquest dissabte, a 
les 6 de la tarda a Les Comes, 
reben el Vilafranca.
Per la seva banda, el sènior 
femení del club afrontava un 
cap de setmana complicat, 
amb 2 partits davant rivals 
molt diferents.
El dissabte jugava el tercer 

partit consecutiu a casa, da-
vant un rival inferior que a 
priori feia pensar que seria 
un partit plàcid. Però la mala 
ratxa de joc va fer que el partit 
es compliqués més del previst. 
Malgrat això, la clara superio-
ritat sobre les seves rivals va 
fer que el partit acabés amb un 
clar 3-0 donant l’oportunitat 
de repartir minuts a totes les 
jugadores de l’equip, però amb 
unes sensacions no gaire posi-
tives.
El diumenge es desplaçava 
a Salou davant un rival que 
es trobava a la part alta i que 
no havia jugat en el dia an-
terior. Davant aquestes ad-
versitats, el sènior femení del 
club va treure el seu millor 
joc al llarg de tot el partit i 
va aconseguir endur-se els 
3 punts de Salou, acabant el 
cap de setmana en 2a posi-
ció a un punt de les líders. 
Aquest diumenge es despla-
cen a la pista del Sant Cugat.

Cap de setmana amb 
doble victòria del sènior 
femení de l’IVC

Juvenil masculí de l’Igualada Vòlei Club



ESPORTS  |  43Divendres, 9 de novembre de 2018

Injusta derrota de l’Handbol Igualada contra el Vilamajor
HANDBOL / LA VEU 

Desplaçats a Sant An-
toni de Vilamajor 
per jugar la cinquena 

jornada de lliga, el Finques 
Argent Handbol Igualada 
s’enfrontava a l’Handbol Vila-
major, un equip ja veterà en 
aquesta lliga i que l’any pas-
sat van quedar cinquens en 
la classificació, per lo tant el 
partit es preveia ja complicat.
Però les complicacions van 
ser més de les que s’espera-
ven, ja que es van trobar que 
el marcador electrònic no 
funcionava, o sigui que s’ha-
via de jugar el partit a cegues, 
els dos equips no podien sa-
ber en quin minut s’estava ni 
es tenia el control dels gols 
d’un equip i l’altre, tot era 
qüestió sempre d’anar pre-
guntant a l’àrbitre, cosa que 
distorsionava molt el partit. 
En la primera part, el domi-
ni del partit va ser totalment 
de l’Handbol Vilamajor, amb 
unes diferències de gols entre 
3 i 6 a favor de l’equip local, 
els anoiencs anaven totalment 
a remolc i intentaven aguan-

tar el tipus com podien, per 
el que al final de la primera 
part el resultat era clarament 
avantatjós per l’Handbol Vi-
lamajor amb un 23 a 17, que 
deixava males sensacions per 
la segona part.
A la represa i durant els pri-
mers 15 minuts continuava 
la superioritat del Vilamajor 
igual que a la primera part, 
entre 4 o 5 gols d’avantatge 
que semblava que era ja
impossible de superar pels 
igualadins, però el Finques 
Argent Handbol Igualada no 
és qualsevol equip, al minut 
20 el resultat era de 31 a 30, 
el Vilamajor ja no estava tant 
tranquil i el seu entrenador 
demanava temps mort, no po-
dien parar als igualadins.
En uns minuts més els iguala-
dins aconseguien empatar en 
el marcador i el nerviosisme 
del Vilamajor es feia evident, 
no entenien què passava però 
l’Handbol Igualada els estava 
amenaçant seriosament. Fal-
taven menys de 3 minuts per 
acabar el partit i el resultat era 
de 34 a 33, l’Igualada atacava 
al Vilamajor i en el transcurs 

de l’atac el jugador igualadí 
que portava la pilota és agre-
dit per la defensa, no és pita 
la falta i el joc quedava aturat 
per poder atendre al jugador 
lesionat i netejar la pista molla 
per la suor del jugador. Però 
el més greu de tot és que van 
passar més de 2 minuts i els 
arbitres no havien aturat el 
temps i quan es reprenia el joc 
quedaven 36 segons. La pilota 
estava en poder del Vilamajor 
i en el seu atac van xiular un 

penal en contra de l’Igualada, 
quedaven segons per acabar, i 
tot i l’aturada del porter igua-
ladí, ja es va acabar el temps. 
Final 34 a 33. Partit que va ser 
molt injust pels igualadins, 
aquesta vegada es mereixien 
guanyar a la pista del Vilama-
jor, per la seva perseverança 
l’Igualada va aconseguir supe-
rar els últims minuts de partit 
a l’Handbol Vilamajor, els ar-
bitres van xiular 5 faltes d’ex-
clusió contra l’Igualada i cap 

contra el Vilamajor, 5 faltes 
de 7 metres (penaltis) contra 
l’Igualada i només 2 contra el 
Vilamajor.
De tota manera el partit va ser 
vibrant, sobre tots els últims 
10 minuts i l’Igualada va de-
mostrar una altre vegada que 
no deixa mai cap partit per 
perdut. Els propers dos partits 
es juguen a casa i l’Igualada els 
ha de guanyar si es vol man-
tenir en llocs còmodes en la 
classificació.

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

tradició
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Promesa del CAI 
Petromiralles Abdessa-
mad Oukhelfen,  es va 

imposar brillantment en la 
prova absoluta del 45è Cros 
de Santa Coloma de Far-
ners, que es va dur a terme 
diumenge amb organització 
conjunta de l’Ajuntament, 
del Consell de la Selva i del 
C.A.LLoret/La Selva. Les pro-
ves, que obrien la temporada 
catalana de Cros, comptaren 
amb una important partici-
pació en les diferents curses, 
en ser puntuables per al Gran 
Premi Català de Cros FCA de 
les categories Sub-16, Sub-18 
i Sub-20. 
Hi participaren un grup de 
18 atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles, sobresortint 
a més de la victòria absoluta 
d’Abdessamad Oukhelfen, el 
2n lloc de Carla Bisbal en Ca-
dets fem., el 4t del Promesa 
Abdelhakim Hamid, i el 5è de 
Marina Suria en Junior fem., 
entre altres destacades classi-
ficacions assolides pels atletes 
del CAI. 
Abdessamad Oukhelfen s’im-
posava en la prova absoluta 
de les categ. Promesa/Sènior 
masc. amb 26’13” per davant 
de l’internacional Jonathan 
Romeo - C.A. Lloret/La Sel-
va,  entrant 4t en categ. Pro-
mesa Abdelhakim Hamid 
amb 27’47”, sobre 8.820 m. de 
cursa.                                                                                         

Carla Bisbal era 2a en el seu 
debut en Cadets fem.-Sub16-  
amb 5’42” sobre 1.750 m. de 
cursa, entrant 9a Anna Que-
ro amb  6’02”, en el seu debut 
amb el CAI.
Marina Suria era 5a en Júni-
or fem. -Sub-20- amb 15’45”, 
sobre els 4.210 m. de la cursa 
conjunta fem. amb les categ. 
Juvenil, Promesa, Sènior i Ve-
teranes, dominada per Elia 
Saura (C.A. Canaletes).
El debutant amb el CAI Josep 
Mª Cuervo era 7è en Cadets 
masc. -Sub-16- amb 8’21”, 
seguit de Jan Solà, 29è amb 
9’10”, sobre 2.560 m. de cursa. 
La debutant amb el CAI Paula 
Cambero era 8a en Infantils 
fem. -Sub-14- amb 4’06” per 
cobrir els 1.220 m. de cursa.

Roger Suria era 12è en Juvenil 
masc. -Sub-18-, amb 11’31”, 
en el seu debut amb el CAI, 
seguit de  Riduan Boulbayem, 
17è amb 11’46”, entrant 28è 
Gerard Farré amb 12’03”, 30è 
el debutant amb el CAI Cesc 
Lacueva amb 12’05”, i 42è 
Jan Bisbal amb 12’30”, sobre 
3.650 m. de cursa.
Berta López era 15a en Juve-
nils fem. -Sub18- amb 9’27”, 
seguida de Carla Alemany, 
21a amb 9’39”, de Júlia Solé, 
22a amb 9’40”, i de Marcel·la 
Solé, 23a amb 9’54”, sobre 
2.560 m. de cursa.     
Sergi Santamaría era 24è 
en categ. Junior masc., amb 
16’57”,  sobre 5.020 m. de 
cursa.

Abdessamad Oukhelfen, guanyador 
absolut del Cros de Sta. Coloma de 
Farners

ATLETISME / LA VEU 

Aquest passat dia 4 de no-
vembre es va celebrar a la 
localitat de Tous, la ja con-
solidada  cursa del PANNA 
el bandoler, que aquesta any 
va agrupar a 737 participants  
entre les modalitats de BTT i 
TRAIL.
Els recorreguts TRAIL 
d’aquesta edició eren comple-
tament nous i espectaculars 
que segur que no van deixar 
indiferent a ningú per la gran 
bellesa  del paisatge i l’exigèn-
cia del recorregut.
Per part del Club Excta. UE-
CANOIA, diversos corredors 
i corredores del Club van 
prendre sortida a les dues 
curses TRAIL, tant a la de 16 
km com a la de 10 km.

En l’apartat masculí i en la 
cursa de 10 km, cal destacar 
la brillant victòria de David 
Borràs, el 4t lloc de Josep Ma 
Calafell i el 17é lloc de Roger 
Soler. En dones, cal destacar 
la 8a posició de Pili Rios i la 
12a de Anna Alejandro.
En la cursa llarga de 16 km, 
Albert Ferrer entrava en 3a 
posició absoluta, en 15è lloc 
David Patiño, en 30è lloc Da-
vid Núñez i en 50è lloc Txus 
Oliva. En dones cal destacar 
la primera posició de Lola 
Brusau i el 4t lloc de Pepita 
Carner.
Cal recordar que aquesta 
cursa es solidària i col·labora 
amb l’Associació Espanyo-
la del Síndrome Wolf-Hisc-
hhorn (AESWH).

UECANOIA participa a 
l’espectacular cursa del 
Panna de Tous

PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 28 d’Octu-
bre es van celebrar a 
Folgueroles les proves 

de nivell A i Certificat de la 
Federació Catalana de Pati-
natge.
Hi van prendre part 2 patina-
dores del Club Patinatge Ar-
tístic Igualada amb un 100% 
d’èxit, ja que les 2 van aprovar.
La Ivet Bonet va aprovar el 
nivell de Certificat i a partir 
d’ara competirà al nivell més 
alt (Categories).
A destacar que és la primera 
patinadora del club que asso-
leix aquesta fita, i ho ha acon-
seguit amb molt de mèrit, ja 
que només té 11 anys. 

No cal dir que és un pas im-
portantíssim pel club a l’hora 
de situar-se al món del pati-
natge artístic de casa nostra, 
ja que un dels objectius des 
de la seva creació, emmira-
llant-se en altres clubs de ni-
vell del nostre país, era acon-
seguir tenir patinadores a 
Categories, i amb la Ivet s’ha 
fet el primer pas.
D’ara en endavant els esforços 
continuaran per aconseguir 
tenir cada vegada més patina-
dores al nivell més alt, i la que 
ja està a les portes és la Ber-
ta Roset, que el diumenge va 
aprovar el nivell A realitzant 
un magnífic disc i a partir 
d’ara competirà a Certificat 
(nivell previ al pas a Catego-

Ivet Bonet i Berta Roset, del CPA Igualada, passen 
les proves de nivell

ries).
I darrere la Berta venen apre-
tant un grup de 5 o 6 patina-
dores amb el mateix objectiu.

Obvia satisfacció al club i al 
cos tècnic format per l’Es-
ter Torrabadella i la Cristina 
Castro que valoren molt posi-

tivament l’esforç realitzat per 
les dues patinadores per po-
der superar amb èxit aquestes 
exigents proves de nivell.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Dijous passat dia 1 de 
novembre, es va cele-
brar a Sant Cugat del 

Vallès, la 3a Fase de conjunts 
i la 2a d’individuals base, 
abans d’encarar el campionat 
d’Espanya.
El club igualadí va estar nova-
ment representat pel conjunt 
aleví 5 pilotes, que just avui 
competeix a Múrcia al cam-
pionat nacional de conjunts, 
format per Martina Espinalt, 
Gina Castelltort, Mar Vàz-
quez, Laia Sanchez i Paula 
Salas.
En modalitat individual in-
fantil Violeta Aguilera amb 
cèrcol s’acomiadava amb 
aquest exercici de la tempora-
da i Maria Ibos juvenil cèrcol, 
donava per finalitzada la seva 
carrera com a gimnasta. Des 
del club i sobretot l’equip tèc-
nic, li desitgen el millor i que 
el nou camí que reprendrà de 
ben segur serà ple d’èxits.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
competeix a Sant Cugat abans dels 
campionats d’Espanya

PATINATGE / LA VEU 

Després d’uns dies de 
dur entrenament, 
el club CE Montbui 

es va presentar el passat dia 
1 de novembre a la segona 
fase de copa base catalana 
nivell VII, amb la participa-
ció de 5 dels seves gimnastes, 
Anna Ballet, Martina Thing, 
Nadine Garcia, Julia Rubio 
i Alba Bosch. Remarcant 
que una d’elles, Julia Rubio, 

ha passat a la final després 
d’aconseguir un podi a Sant 
Cugat del Vallès.
Felicitar totes les gimnastes 
després del seu gran pas per 
les fases classificatòries de 
copa base, classificatori d’Es-
panya i trofeu del Pere Ma-
nyanet a Reus, on el Club CE 
Montbui ha deixat una molt 
bona sensació a l’aconseguir 
passar a la final de copa base 
Catalana com a la final d’Es-
panya.

CE Montbui a la final de 
Copa Base Catalana i al 
Campionat d’Espanya

 amb cuiners i convidats especials de l’Anoia
SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

AQUEST MES...

Antoni DeFebrer
comunicador i expert
en indumentària

ESPAI PATROCINAT PER

amb la col·laboració de

David
Andrés
copropietari del 
restaurant
Somiatruites
i cap de cuina
del restaurant
ABaC

PROPERAMENT A
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ESQUÍ / LA VEU 

Aquest novembre, més 
puntual que mai, la 
neu ha arribat a les 

muntanyes del Pirineu i com 
és tradició a casa nostra, 
també arriba el Curset d’Es-
quí Alpí de UECANOIA en 
la seva 37a. edició. Els nens 
i joves que hi participen, es-
peren amb il·lusió el retroba-
ment amb els seus companys 
i companyes i també amb els 
monitors que any rere any els 
porten pels 210 kms. de pis-
tes del domini esquiable més 
gran del Pirineu: Grandvalira 
(Andorra) que aquesta tem-
porada acollirà en el mes de 
març de 2019 les finals de la 
Copa del Món d’Esquí Alpí. 
Al llarg d’aquests 37 anys 
han estat molts els anoiencs 
que han après a esquiar en el 
nostre curset i que en guar-
den un bon record. El taran-
nà que s’hi respira i el bon 
fer dels nostres monitors fan 
que la majoria dels cursetis-
tes repeteixi l’experiència, 
any rere any. 
Aquest curset està pensat per 
ensenyar a esquiar o millorar 
el nivell d’esquí, als nens i jo-
ves a partir de 7 anys que s’hi 
inscriuen. Talment com hem 
fet en els últims anys, no esta-
blim edat màxima per partici-
par-hi amb l’intent de deixar 
seguir en el curset als joves 
que ens ho demanen i volen 
romandre-hi; als quals oferim 

un curset personalitzat a la 
seva edat. Fem cinc grups di-
ferents, amb dos monitors del 
club en cada un d’ells, repar-
tits segons el nivell d’esquí de 
cada cursetista. La ràtio és de 
4/5 cursetistes per monitor. 
Per complementar la tasca 
dels nostres monitors, el club 
també contracta monitors 
professionals de l’estació de 
Grandvalira. Les classes es 
duen a terme durant tot el 
dia, parant 45 minuts per di-
nar. L’allotjament el tenim re-
servat, com cada any, al refugi 
Aina de Canillo. És un equi-
pament que s’ajusta perfecta-
ment a les nostres necessitats 
i on ens sentim com a casa. 
La sortida es farà el dia 26 de 
desembre a les 19.00 h de l’es-
tació d’autobusos d’Igualada i 
la tornada serà el dia 31 a les 
19.30 h en el mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els 12 monitors del nostre 
club hi participen de manera 
totalment altruista) i inclou 
les classes d’esquí (de les 10.00 
h. a les 17.00 h. cada dia) el 
transport fins a Andorra i els 
autocars de cada dia per pujar 
i baixar al telecabina de Sol-
deu, el forfet pels cinc dies, 
el guarda esquís a la mateixa 
estació, la pensió completa al 
refugi, la cursa cronometra-
da, el pagament als monitors 
de l’Escola Andorrana d’Es-
quí etc. En acabar les classes 
d’esquí, després de la sessió 
de dutxes, els nens i nenes 

participants poden optar per 
les diferents possibilitats que 
ofereix el refugi AINA on es-
tem allotjats: cinema en una 
sala especialment habilitada, 
jocs de taula diversos, tenis 
de taula, lectura… També 
fem alguna visita al poble de 
Canillo i al seu Palau de Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guarda esquís al 
Pla dels Espiolets (Soldeu) de 
tal manera que només han de 
dur els seus esquís el primer 
dia i l’últim. La resta queden 
guardats a l’estació. El dinar 
també el fem a les pistes amb 
pícnic i els remuntadors per 
recollir els esquís cada dia els 
fem des del telecabina de Sol-
deu. També fem un eslàlom 

cronometrat en una pista tan-
cada per a l’ocasió. Les places 
són limitades. El proper di-
jous, 15 de novembre, obrim 
les inscripcions. Els partici-
pants en el curset de l’any pas-
sat, com és costum, tenen la 
plaça garantida (sempre que 
formalitzin la inscripció dins 
del mes de novembre). Pels 
nous participants, les places 
disponibles s’adjudicaran per 
ordre d’inscripció a partir 
del 15 de novembre.Tota la 
informació referida al curset 
es pot consultar a l’apartat 
d’Esquí Alpí de la pàgina web 
del club: www.uecanoia.cat i 
també al compte de facebook: 
Curset d’esquí alpí uecanoia / 
arxius.
Si voleu més informació, tru-

queu al Club Excursionista 
UECANOIA: Tel: 938032047 
de 19:00 h a 21:00 h qualse-
vol dia laborable o bé per-
soneu-vos-hi al carrer Sant 
Magí 28 amb el mateix horari. 
Si preferiu contactar amb no-
saltres per correu electrònic, 
l’adreça on cal que us dirigiu 
és: uecanoia@uecanoia.cat. 
Els nous participants, abans 
de decidir si s’incorporen al 
nostre curset, tenen la possi-
bilitat de concertar una en-
trevista amb el director del 
curset per ampliar-ne els de-
talls i resoldre tots els dubtes 
que puguin tenir. En cas de 
voler utilitzar aquesta opció, 
indiqueu-ho en el moment de 
contactar amb la secretaria de 
l’entitat.

UECANOIA: 37 anys de curset d’esquí

MOTOR / J.M. VIDAL 

La penúltima prova pun-
tuable pel campionat 
estatal de ral·lis de ter-

ra va tenir per marc la ciutat 
de Granada amb nou trams 
cronometrats que es dispu-
taven per aquesta província 
andalusa amb la participació 
de l’equip de Moto Club Igua-
lada format per Josep Bassols 
copilotat pel barceloní Xavi 
Amigó amb Skoda Fabia R5. 
Estaven fent un molt bon ral-
li però en el setè tram es van 
veure obligats abandonar per 
una sortida amb lleugers des-
perfectes a la part del davant 
del cotxe. De ben segur que 
tenien el podi final assegu-
rat, doncs inclús van fer dos 
millors cronos en trams ante-
riors.
Per la Copa de Catalunya de 

ral.lis de terra, a més de di-
verses categories de promo-
ció, es va disputar el ral·li de 
Torrefeta que constava de set 
trams i amb la participació 
de tres equips de Moto Club 
Igualada.
Marcel Abad i Pere Reque-
na amb Ford Focus 1.6 16V 
foren els vencedors del Tro-

feu Júnior. També amb Ford 
Focus 1.6 16V es classificaren 
sisens a la challenge Focux-
trem, Roger Bergadà copi-
lotat per Francesc Corsellas 
i Àngel Bonavida i Ramon 
Segarra  abandonaren per 
avaria mecànica en el Citroën 
Saxo.

Equips de MCI competeixen als ral·lis 
de Granada i Torrefeta

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte el jugador 
Bernat Luco es va desplaçar 
a Bàscara per disputar el tor-
neig zonal, en el que hi pre-
nen part els millors jugadors 
de Catalunya, Aragó, Illes Ba-
lears i Navarra.
En la fase de grups va quedar 
tercer, guanyant els jugadors 
Enric Badia (Els Amics de 

Terrassa) per 3-0 i a Marcel 
Gil (CTT Barcelona), per 3-1, 
perdent amb M.Angel Mar-
tínez (C.N. Helios) per 0-3 
i Emili Agustí (CTT Carde-
deu) per 1-3.
A la fase eliminatòria va per-
dre en primera ronda contra 
Carles Martínez (Els Amics 
de Terrassa).
Bona actuació del palista en 
aquest difícil torneig. 

Bernat Luco al torneig 
zonal de Bàscara
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MÚSICA / LA VEU 

En el marc del projecte 
Episcopus, la Basílica 
de Santa Maria d’Igua-

lada acull Oratori musical 
Episcopus. Diàleg Patriarcal , 
un concert d’homenatge als 
bisbes Oliba i Torras i Bages, 
a càrrec de l’Orquestra Simfò-
nica dels Vallès i 11 corals ca-
talanes, organitzat pel Bisbat 
de Vic. El concert, l’acte cen-
tral de l’any Oliba, se celebrarà 
demà dissabte, a les 18 hores, 
a Santa Maria i les entrades 
disponibles són a la venda a 
www.codetickets.com.  
Oratori musical Episcopus és 
una obra musical religiosa ori-
ginal, composada per Monse-
nyor Valentí Miserachs (com-
positor i director), amb textos 
de l’escriptor i gramàtic català, 
Mn. Josep Ruaix (llibretista), 
ambdós del Bisbat de Vic.
L’obra representa un diàleg 
imaginari entre els bisbes Oli-
ba i Torres i Bages, l’un des 
del cim del Montseny, l’altre 
des del cim de Montserrat, re-
collint textos de la Bíblia, de 
la litúrgia, de Verdaguer i de 
Josep Carner. El compositor 
Miserachs lliga magistralment 
aquest diàleg entre els dos bis-
bes, amb temes i melodies ins-
pirades en la tradició musical 
de Catalunya.
A banda d’Igualada, prèvia-
ment, el concert s’ha celebrat 
a la Catedral de Vic (12 d’oc-
tubre), al Monestir de Ripoll 
(13 d’octubre), a la Basílica de 
la Sagrada Família de Barcelo-
na (14 d’octubre), en un acte 
organitzat conjuntament amb 

la Conferència Episcopal Tar-
raconense, i, el passat dissabte, 
a La Seu de Manresa.
El principal objectiu del con-
cert Oratori musical Episcopus 
és posar en valor la figura dels 
bisbes Oliba, en commemora-
ció de l’inici del seu episcopat 
com a bisbe de Vic (1018-
1046) i personatge reconegut 
d’interès nacional per la Ge-
neralitat de Catalunya, i Josep 
Torras i Bages, en complir-se 

100 anys de la seva mort, el 
2016, per tal de reviure avui la 
seva petjada en el nostre país, 
des d’una experiència estèti-
ca i musical a l’abast del gran 
públic. En paraules del Dele-
gat Episcopal per al Patrimo-
ni Cultural del Bisbat de Vic, 
Mn. Josep M. Riba, “la música 
toca el cor i els ressons corals 

fan entrar la història de la vida 
amb naturalitat a qui l’escolta”.

Solistes i onze cors
Com a solistes, interpreten el 
bisbe Oliba (baix) Josep Pie-
res; bisbe Torras i Bages (ba-
ríton), David Maria Gentile; 
Àngel I (tenor), Albert De-
prius, i Àngel II (mezzosopra-
no), Marta Valero. Les onze 
corals participants són: Orfeó 
Vigatà de Vic, Coral Canigó 

de Vic, Cor de Noies Exaudio 
d’Igualada, Coral Capella de 
Santa Maria de Ripoll, Coral 
Ressons de Calaf, Coral Coll-
serola Vallvidrera, Coral Re-
gina de Manlleu, Cor Prats de 
Rei, Cor homes Igualada, Cor 
homes Osona i el Cor Infantil 
Emmi (Escola Musical Iguala-
da).

El concert compta amb el su-
port del Pontifici Consell per 
a la Cultura del Vaticà, de la 
Fundació del Banc Sabadell i 
de la Diputació de Barcelona.  
En el marc del projecte Epis-
copus, el Museu Episcopal de 
Vic també acull l’exposició 
Oliba Episcopus (del 27 d’oc-
tubre al 10 de febrer), per tal 
de conèixer la veritable im-
portància d’Oliba i del seu 
llegat per a Catalunya i l’Es-

La Basílica de Santa Maria d’Igualada acull 
l’Oratori musical Episcopus
Concert d’homenatge als bisbes Oliba i Torras i Bages, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès i onze corals catalanes

glésia, en el context dels grans 
eclesiàstics del seu temps d’ar-
reu d’Europa, tenint en comp-
te diferents aspectes de la seva 
trajectòria.
Les entrades per accedir al 
concert tenen un preu de 10 
euros i poden adquirir-se, de 
manera online, a www.code-
tickets.com i, presencialment, 
a les parròquies d’Igualada i a 
les oficines del Bisbat de Vic 
(entrada gratuïta per als me-
nors acompanyats d’un adult 
–un menor per cada adult 
amb entrada-).

Projecte Episcopus
Episcopus 2015-2018 és un 
projecte liderat pel Bisbat de 
Vic, per tal de commemo-
rar quatre dates importants 
per a la diòcesi i Catalunya 
(200 anys de la mort del bis-
be Veyán Mola, any 2015; 100 
anys de la mort del bisbe Tor-
ras i Bages, any 2016; 1.500 
anys de la notícia del bisbe 
Cinidi, primer bisbe conegut 
de la diòcesi, any 2017, i 1.000 
anys de l’inici de l’episcopat 
del bisbe Oliba, que va succeir 
el 1018).
Amb motiu d’aquestes efemè-
rides, el Bisbat de Vic vol re-
cuperar el patrimoni històric, 
artístic i cultural del Bisbat i 
fer-lo més accessible a la so-
cietat, provocant un intens 
impacte cultural, social, reli-
giós, patrimonial, teològic i 
històric arreu del territori. Al 
llarg d’aquests anys, ha edi-
tat llibres, ha fet exposicions 
itinerants, obres de restaura-
ció a petites i grans esglésies, 
conferències, etc.

 L’obra està composada 
per Valentí Miserachs i 
escrita per Josep Ruaix 
i representa un diàleg 

imaginari entre el
 bisbe Oliba i el bisbe 

Torras i Bages

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA BH ENDURO LYNX

75€ al mes 
alumini 

125€ al mes 
carboni

en 24 quotes
 sense interessos.



48  |  CULTURA Divendres, 9 de novembre de 2018

CINEMA / LA VEU 

El certamen, que en-
guany celebra 16 anys, 
pre-estrenarà les 9 pel-

lícules que conformen la Sec-
ció Oficial. El film que obrirà 

enguany el Festival Zoom 
és La  dona del segle (Espa-
nya, 2018), dirigida per Sílvia 
Quer. En aquesta secció també 
comptarem amb Mary & Mike 
(Xile, 2017) de Julio Jorquera i 
Esteban Larraín, Kurara (Japó 

2017) de Taku Katô, Alles Isy 
(Alemanya 2017) de Mark 
Monheim, Sob Pressão (Brasil, 
2017) d’Andrucha Wadding-
ton i Mini Kerti, Le temps des 
égarés (França, 2017) de Vir-
ginie Sauver, Örök Tél (Eter-

nal Winter) (Hongria, 2017) 
d’Attila Szász, Asesinato en la 
universidad (Espanya, 2018) 
d’Inaki Peñafiel i Cançó per 
a tu (Espanya, 2018) d’Ori-
ol Ferrer.  La majoria de les 
pel·lícules seleccionades són 

LA DONA DEL SEGLE (Espanya, 2018) de Síl-
via Quer és un drama ambientat en la convulsa 
Barcelona de les vagues i pistolerisme del 1919 
i protagonitzat per la Consuelo, una jove òrfena 
que s’enfronta a tota mena de prejudicis mentre 
investiga si és filla d’un conegut pintor i la seva 
musa gitana. La pel·lícula, basada en la novel·la La 
mujer del siglo, de Margarita Melgar, està encap-
çalada per Elena Martín (Júlia ist, Les amigues de 
l’Àgata), acompanyada de Nora Navas, guanyadora de dos premis Gaudí i un 
Goya (Pa negre, Tots volem el millor per a ella), Àlex Monner, guanyador d’un 
Gaudí (Els nens salvatges, Barcelona nit d’hivern) i Bruna Cusí, guanyadora 
d’un Premi Gaudí i recent guardonada del Goya a actriu revelació (Estiu 1993, 
Incerta glòria). La dona del segle es mostrarà per primera vegada el dimarts 20 
de novembre a les 20.00 al Teatre Municipal l’Ateneu.

KURARA (Japó, 2017) dirigida per Taku Katô. 
Des de la seva infantesa Oei, filla del pintor Kat-
sushika Hokusai, s’ha vist captivada pel món de la 
pintura. Oei es troba al costat del seu pare mentre 
aquest completa la seva icònica obra, Trenta sis 
vistes del Mont Fuji. Quan el pintor se sent mas-
sa gran per continuar pintant, la protagonista es 
converteix en la mà i el pinzell de l’artista. És en 
aquest moment quan Oei desenvolupa el seu estil 
pictòric propi. La pel·lícula es projectarà el dime-
cres 21 de novembre a les 21.30 a l’Ateneu Cinema.

ALLES ISY (Alemanya, 2017) dirigida per Mark Monheim. En Jonas, un ado-
lescent de setze anys, està enamorat de la seva millor amiga, l’Isy. Un dia, en 
una festa, l’Isy perd el control a causa del consum de drogues. Al principi, en 
Jonas i els seus amics ho troben divertit, però aviat la situació s’agreuja i els 
tres nois acaben violant la noia inconscient. Com que ella no recorda res, no 
hi ha conseqüències. Malgrat tot, aviat la mare de l’Isy comença a sospitar que 
la seva filla podria haver sigut violada i, mentrestant, en Jonas ho confessa als 
seus pares. La confessió provocarà una crisi existencial a totes dues famílies, 
que tenen una relació molt propera. El drama es projectarà el dijous 22 de no-
vembre a les 18.00 a l’Ateneu Cinema.

ASESINATO EN LA UNIVERSIDAD (Espanya, 
2018), d’Inaki Peñafiel és un thriller històric am-
bientat a la ciutat de Salamanca. La pel·lícula gira 
al voltant del personatge de la Lara Cabanes, una 
escriptora i historiadora que s’encarrega d’investi-
gar la mort d’un professor agustí que va morir al 
segle XVI en estranyes circumstàncies.  Les pet-
jades del que va passar a aquell professor arriben 
fins a l’actualitat i la Lara descobreix que, en ple 
segle XXI, la veritat segueix tenint temibles ene-
mics. El film es projectarà el divendres 23 de novembre a les 21.45 a l’Ateneu 
Cinema fora de concurs.
 
SOB PRESSÃO (Brasil, 2017) dirigida per Andrucha Waddington i Mini Ker-
ti. L’Evandro és un metge talentós i deprimit, addicte a la feina, que exerceix 
de cap de cirurgia en un deteriorat hospital públic del subdistricte de Rio de 
Janeiro. Incapaç de superar la mort de la seva esposa Madalena, a qui no va 

poder salvar a la sala d’operacions després d’un greu accident, l’Evandro troba 
alleujament en la doctora Carolina, la seva companya de feina, que es refugia 
en la fe per afrontar les dificultats. Malgrat ser molt diferents, tots dos trobaran 
junts una manera de sobreviure entre emergències hospitalàries i el caos de les 
seves pròpies vides. El film es projectarà el dijous 22 de novembre a les 20.00 
a l’Ateneu Cinema.

LE TEMPS DES ÉGARÉS (França, 2017) dirigida 
per Virginie Sauver. La Sira és una ex refugiada, 
parla sis idiomes i treballa com a traductora per 
OFPRA, l’Oficina Francesa per a la Protecció de 
Refugiats i Apàtrides, responsable d’aplicar els 
dictats de la Convenció de Ginebra. La Sira no 
dubta a extorsionar enormes quantitats de diners 
dels refugiats que busquen asil a França. Si bé la 
història és fictícia, el dramàtic destí i la crueltat 
imposada als refugiats s’aborden amb gran precisió. Aquest drama es projecta-
rà el dijous 22 de novembre a les 22.00 a l’Ateneu Cinema.

ÖRÖK TÉL (Eternal Winter) (Hongria, 2017) 
dirigida per Attia Szász. La pel·lícula està am-
bientada al Nadal de 1944. Els soldats soviètics 
envaeixen Hongria i arrosseguen totes les dones 
joves d’origen alemany des d’un petit poble fins a 
un camp de treball soviètic, on es veuen obligades 
a treballar a les mines de carbó. Aquí és on l’Irén 
coneix en Rajmund, un company que ensenyarà 
la protagonista a sobreviure. Si bé estan decidits a 
tornar a casa amb la seva petita família, la història 
i el destí tenen un pla diferent per ells: l’Irén i en Rajmund s’enamoren. El film 
es projectarà el divendres 23 de novembre a les 18.00 a l’Ateneu Cinema.

CANÇÓ PER A TU (Espanya, 2018) d’Oriol Fer-
rer. A la Barcelona de mitjans dels seixanta, la 
Laia, estudiant de dret, comença a sortir amb 
l’Ignasi, un activista universitari compromès amb 
la lluita clandestina contra el franquisme. Un tri-
angle que es completa amb en David, un jove de 
bona família i amic de l’Ignasi, a qui la Laia no 
suporta. Darrere de l’aparença de noi aburgesat, 
però, hi ha l’autor real dels discursos polítics de 
l’Ignasi, i algú realment interessat en la carrera de 
la Laia com a cantant. El film es projectarà dissabte 24 de novembre a les 16.00 
a l’Ateneu Cinema.

Mary & mike (Xile, 2017) de Julio Jorquera i Es-
teban Larraín. La Mary i en Mike són una pare-
lla exemplar amb dos fills perfectes. La Mary és 
membre destacada de la vida cultural i intel·lectu-
al del Xile de la dictadura, i en Mike és un americà 
simpàtic amb gran talent per a l’electrònica. A 20 
metres de la casa familiar, en el que sembla ser 
el taller de treball d’en Mike, es torturen i assas-
sinen enemics que estan articulant la resistència a 
la dictadura de Pinochet. La pel·lícula es mostrarà el dimecres 21 de novembre 
a les 18.00 hores a l’Ateneu Cinema.

El Zoom Festival anuncia els films seleccionats 
per a la Secció Oficial de la seva 16a edició

drames històrics inspirats 
en fets reals i ambientats en 
diferents episodis contempo-
ranis com el franquisme, el 
nazisme, la dictadura d’Au-
gusto Pinochet o el drama 
actual dels refugiats.

Secció oficial

El festival, que tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a Igualada i Barcelona, pre-estrenarà una cuidada selecció de produccions 
internacionals de cinema per a televisió.
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La companyia Els Pira-
tes Teatre presenta diu-
menge vinent, al Teatre 

Municipal l’Ateneu d’Igualada, 
el clàssic de William Shakes-
peare Somni d’una nit d’estiu. 
Un espectacle lúdic i d’alegria 
efervescent que fa gaudir els 
espectadors gràcies a una in-
terpretació festiva, descarada 
i juganera. Adrià Aubert ha 
adaptat la traducció de Sal-
vador Oliva, juntament amb 
Ariadna Pastor, i dirigeix els 
seus intèrprets: Laura Aubert, 
Núria Cuyàs, Ricard Farré, 
Ariadna Pastor, Laura Pau, 
Lluna Pindado i Àlvar Triay. 
La funció serà diumenge, 11 
de novembre, a les 19h.
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 o 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. Les entrades 
tenen un preu de 18 i 15 eu-
ros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

Somni d’una nit d’estiu
Els Pirates Teatre han esco-
llit Somni d’una nit d’estiu de 
Shakespeare i n’han fet una 
versió fresca, que contagia 
bones vibracions, ganes de 
joc i molt humor. La confusió 
volguda entre somni i reali-
tat fa que aquesta sigui una 
de les grans obres de l’autor. 
Perquè allò que podria ser 
simplement una anècdota i 
divertiment es converteix en 
una reflexió sobre els misteris 
de l’amor.
Harold Bloom inventa el con-
cepte de la Llei de Puck, per 
resumir allò que pateixen els 
quatre enamorats del Somni. 
Bloom es pregunta: és impor-
tant, en realitat, qui es casi 
amb qui? Els matrimonis, se-
gons Shakespeare, estan con-

demnats a tenir poca fortuna. 
Per tant, els nostres desastres 
matrimonials són tan arbi-
traris com ho són els encerts. 
Puck es diverteix canviant 
allò que inicialment sembla 
destinat als enamorats del 
Somni, justament per fer-los 
notar que l’amor no deixa de 
ser un sentiment arbitrari. Un 
sentiment en el qual la huma-
nitat hi fa recaure gran part 
de les decisions. Tot sovint, 
fins i tot, confiant-hi cega-
ment. No deixa de tenir certa 
ironia, doncs, que aquest text 
fos escrit per ser representat 
en un casament.
Al Somni d’una nit d’estiu hi 
ha una mica de tot. Un dels 
aspectes més sorprenents és 
la barreja eclèctica de perso-
natges: Teseu i Hipòlita pro-
vinents de la llegenda clàssi-
ca, Oberon extret dels relats 
llegendaris celtes, Titània o 
la deessa Diana segons Ovi-
di, la companyia d’artesans 
provinents del teatre popular 
anglès, el follet del folkore 
anglosaxó Puck i altres fades 
i, per acabar, uns enamorats 
que poden ser de qualsevol 
lloc i època. Tota aquesta bar-
reja inclou, per cert, perso-
natges coneguts popularment 
pel públic de l’època i perso-
natges totalment inventats 

per l’autor.
Tots ells conviuen en un text 
que mescla la comèdia més 
popular amb una poesia fosca 
que arriba a nivells de crueltat 
elevats, que acaba amb un fi-
nal feliç no exempt d’una cer-
ta amargor. I és que Shakes-
peare aconsegueix sempre, 
gràcies a una certa profundi-
tat en el caràcter i accions dels 
seus personatges i situacions, 
que l’espectador reflexioni so-
bre allò que veu. I més enllà 
de la reflexió, aconsegueix 
que hom pugui identificar-se 
amb allò que veu, i per tant, 
ho pugui arribar a viure.

Una companyia festiva
Els Pirates Teatre és una de 
les companyies alternatives 
més antigues de Barcelona
Neix l’any 2001 i, des de de-
sembre de 2013, porta la ges-
tió d’El Maldà, que enguany 
ha estat guardonat com a 
millor sala privada als pre-
mis Teatre Barcelona 2018. 
El seu teatre manté sempre 
forts vincles amb la música 
i proximitat amb el públic. 
Formada per catorze perso-
nes de diferents disciplines, 
els seus membres sempre han 
compartit les ganes de crear i 
jugar sobre l’escenari.
La companyia, que deu el seu 

nom al primer espectacle on 
es van conèixer, Els Pirates de 
Gilbert i Sullivan, porta ja a 
les seves espatlles un total de 
28 espectacles.
Actualment giren amb el nou 
projecte Somni d’una nit d’es-
tiu de William Shakespeare, 
que van estrenar a La Seca Es-
pai Brossa, amb gran èxit de 
crítica.
En els últims anys han estat 
molts els espectacles que han 
pujat dalt l’escenari.
Darrerament, el cabaret mu-
sical i polític al Balneari Mal-
dà (2016-2017) i Ronda naval
sota la boira de Pere Calders 
(2015-2016). Abans, Nit de 
Reis de William Shakespeare 
es va poder veure en la tem-
porada 2014-15 al Maldà, a 
la Biblioteca de Catalunya 
i al Festival Shakespeare de 
Neuss, Alemanya. Un dels 
més exitosos va ser Sing song
swing, programat dues tem-
porades al Maldà i amb gira 
extensa per Catalunya. En 
l’àmbit de teatre familiar, re-
alitzen les audicions musicals 
Un viatge pel musical, per 
a un públic de 8 a 16 anys, i 
L’aventura del teatre i la mú-
sica, per infants de 3 a 8 anys,
així com Ulisses, una odissea 
musical, de Francesc Hernán-
dez i Pere Cowley.

Els Pirates Teatre porta al Teatre l’Ateneu, 
el “Somni d’una nit d’estiu” de Shakespeare

CULTURA / LA VEU 

La sessió d’AUGA del passat 
dilluns fou condicionada pel 
xàfec que feia a l’hora de la 
sessió i que va limitar molt 
l’assistència. Llàstima perquè 
la xerrada del filòsof Marc 
Illa Mestres fou molt novedo-
sa: l’ètica dels secrets buscats, 
filtrats, escampats a les xarxes 
socials.
Mostrar-se davant de tot-
hom amb la necessitat també 
d’esbrinar la vida íntima dels 
altres. Perdre la intimitat o 
dissoldre-la. L’exemple d’un 
sopar d’una parella en que 
tots dos estan pendents del 
movil és una dissipació de la 
intimitat.
I el proper dilluns la figura de 
Domènech i Montaner expli-
cada per  Cares Sàiz

Exhibir-nos, 
xafardejar, xarxes 
socials a l’AUGA

El film Ballad from Tibet una 
producció xinesa del direc-
tor ZHANG WEI , promo-
cionada per la Plataforma 
Audiovisual de la UNESCO 
i  distribuïda a Espanya per 
Splendor Films, ha estat 
seleccionada per al festival 
Asian film Festival Barce-
lona 2018 i es presentarà el 
dissabte 10 de novembre.
Properament s’organitzarà 
una projecció a Igualada.

Ballad from Tibet, 
aviat a Igualada

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

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
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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El Teatre de l’Aurora 
acull, de la mà de l’Es-
cola/Conservatori de 

Municipal del Música d’Igua-
lada la posada en escena de 
l’adaptació al català d’una de 
les grans obres de Schubert. 
Es tracta de La noia maca del 
molí¸ una peça interpretada 
per Guillem Martí al piano 
i amb la veu del baríton Pau 
Bordas, i amb la veu del reco-
negut poeta Enric Casasses.
La noia maca del molí és 
l’adaptació al català que ha fet 
el poeta i traductor Enric Ca-
sasses del célebre cicle de Lie-
der de Franz Schubert “Die 
schöne Müllerin” sobre textos 
de Wilhelm Müller, una obra 
per a veu i piano que és tot 
un referent del gènere, del 
romanticisme alemany i de la 
història de la música.
El baríton Pau Bordas i el pi-
anista Guillem Martí seran 

els encarregats d’interpretar 
l’obra de Schubert, mentre 
Enric Casasses intercalarà els 
textos del cicle de Wihlhelm 
Müller que Schubert no va 
musicar.
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 

Cap de setmana musical al Teatre de l’Aurora
Avui Enric Casasses, Pau Bordas i Guillem Martí posen en escena un clàssic de la música, ‘La noia maca del molí’ de Schubert 
i diumenge, concert de Jo jet i Maria Ribot amb el Cor

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.
El concert de Enric Casasses, 
Pau Bordas i Guillem Martí 
tindrà lloc divendres 9 de no-
vembre a les 21 h al Teatre de 
l’Aurora. Les entrades tenen 
un preu de 10 € i 8 € (amb 

els descomptes habituals) i es 
poden adquirir per Internet i 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

Jo jet i Maria Ribot 
amb el Cor
D’altra banda, la música no 
s’atura al Teatre de l’Aurora 
i diumenge (19 hores) dins 
del Cicle Música de primera 
fila acull el concert organit-

zat amb la gestora cultural El 
Gest de Jo Jet i Maria Ribot 
amb el cor. 
En aquest concert el duet de 
Manresa selecciona alguns 
del treballs que formen part 
del seu darrer disc Lliure o 
Descansar i els presenten en 
un format únic: el duet acom-
panyat d’un cor de 7 perso-
nes. Una proposta genuïna, 
arrelada en la identitat dels 
cantautors a través del tre-
ball de la veu i de l’organici-
tat i simplicitat dels elements. 
Mantenint un espai cuidat al 
detall i la seva proposta in-
timista i commovedora, ara 
presenten una oportunitat 
única per viure de nou el se-
gon disc, que els ha portat a 
fer més d’una vuitantena de 
concerts arreu dels Països 
Catalans.
Les entrades ja estan a la ven-
da a la web del Teatre de l’Au-
rora i tenen un preu de 12 i 
10 euros.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Fins al dia 6 de gener del 
2019, es podrà visitar 
l’exposició TERRITO-

RI, al vestíbol del teatre de 
l’Aurora d’Igualada. 
Es tracta d’un conjunt d’obres 
pictòriques que ens volen 
traslladar a diferents poblaci-
ons d’arreu on l’artista fa una 
visió personal del que ella veu 
i la plasma sobre la tela. La 
majoria d’obres són pintades 
en concursos de pintura ràpi-
da (obres fetes en unes quatre 
hores aproximadament). L’ar-
tista, a través de l’experimen-
tació i l’aprenentatge ha anat 
aconseguint el seu estil; no 
només de composició, sinó 
també de colors i pinzellada.
L’artista touenca forma part 
del grup de pintors més re-
coneguts del món de la pin-
tura ràpida a Catalunya; hi ha 
guanyat el seu prestigi amb 
nombrosos premis. Ara, sen-
se deixar de banda les classes 
com a professora de dibuix 

i pintura a Igualada i a Sant 
Martí de Tous, vol començar 
a posar el peu en l’àmbit esta-
tal. També fa encàrrecs artís-
tics des de paisatges fins a re-
trats. Simultàniament Núria 
Riba també té una exposició 
(junt amb Jordi Torrecilla) a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada, INSTANTS; 
projecte guanyador de la Beca 
Igual’ART 2017-2018, fins 
aquest 11 de novembre.
Totes les obres del conjunt 
TERRITORI estan a la venda 
i l’exposició es pot visitar dins 
dels horaris del teatre (www.
teatreaurora.cat). 

“Territori”, exposició de 
Núria Riba al teatre de 
l’Aurora

DANSA / LA VEU 

Sota aquest títol joves i grans, 
pugem novament dalt de 
l’escenari per convidar-vos 
a compartir amb nosaltres 
aquesta passió per la música i 
la dansa demà dissabte a les 9 

del vespre al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
Un Gest, una Emoció, un 
Sentiment. L’estima a una 
dansa que ens identifica i ens 
defineix. Un recorregut mit-
jançant la Música i la Dansa 
on les petites histories s’ex-

Som Ritme, Som cultura, Som, 
Agrupació Folklòrica Igualadina

pliquen amb un Ristol, un 
salt de Morisca.. Una via per 
moure’ns pel territori i conèi-
xer grans històries, “Boleros, 
Farandoles, Tossa 1914...”
Venda d’entrades a la Sala 
Municipal d’exposicions.

LLIBRES / LA VEU 

Enguany la Llegim…? 
Llibreria d’Igualada que 
ha estat un referent cul-

tural a la nostra ciutat celebra 
els seus 15 anys i ho farà amb 
una sèrie d’actes que s’inici-
aran el dia 8 de novembre, 
dia de l’efemèrides de la seva 
inauguració,  i s’estendran du-
rant tot un any.  D’una banda 
es té previst l’organització de 
15 actes actes culturals a l’en-
torn dels llibres i la cultura en 
general que s’aniran anunci-
ant convenientment. D’altra 
banda es durà a terme el sor-
teig de 15 llibres, dividits en 

cinc lots de 3 llibres, que es 
farà entre tots i totes aquells 
clients que ens visitin durant 
els primers 15 dies, entre el 8 
i el 22 de novembre. També hi 
haurà sorteigs especials per 
Ràdio Igualada i concursos 

15 anys de Llegim…? Llibreria

per Facebook. Dijous, dia 8 
de novembre per celebrar-ho, 
es convidarà tothom que ens 
vingui a veure a coca i mosca-
tell i es faran descomptes es-
pecials des d’aquell dia fins el 
dissabte 10.
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En directe des del Royal 
Opera House la nova 
producció de ballet La 

Bayadère a l’Ateneu Cinema 

El proper 13 de novembre, 
l’Ateneu Cinema retransme-
trà en directe des del Royal 
Opera House de Londres 
l’espectacle de dansa La 
Bayadère a càrrec del The 
Royal Ballet.
La producció de Natalia 
Makarova d’aquest ballet 
clàssic del segle XIX fa que 
cobri vida un món exòtic de 
ballarines d’un temple i no-
bles guerrers.
La fantasia de Marius Pe-
tipa, ambientada en la lle-
gendària índia, explica la 
història d’una ballarina 
d’un temple i el príncep que 
la pretén, però que es casa 
amb una altra.
El famós «acte blanc» il·lu-

“La Bayadère”, des del Royal Opera House 
de Londres, a l’Ateneu Cinema 

LA BAYADÈRE

minat per la lluna  és un mo-
ment molt destacat del cos 
de ballet, alhora que múlti-
ples imatges de l’amor per-
dut del príncep passen per 
la seva ment. La coreografia 
permet brillar a dues balla-
rines enfrontades, mentre 
que un ídol de bronze cobra 
vida vívidament en un sol 
enlluernador. 
La melodia i els estats d’ànim 
de la música deMinkus es 
corresponen a la perfecció 
amb la fluïdesa i la precisió 
de la coreografia clàssica i 
el drama de la història que 
se’ns explica. 

Hora de la sessió: 20.15 h
Ballet en tres actes

Durada: 3h 5 min
País: Regne Unit
Música: Ludwing Minkus
Repartiment: 
Coreografia: 
Natalia Makarova

A partir de: Marius Petipa
Música: Ludwig Minkus
Orquestrada per:

John Lanchbery   
Preu: 18 €  
Preu socis Ateneu: 15€

Compra anticipada: 
15 € / 13 € 
www.ateneucinema.cat



MÚSICA / PEP TORT 

Pregunta típica de quan 
sortim de les Músiques 
de Butxaca: T’ha agra-

dat?. Doncs aquesta vegada no 
ho sé respondre. Perquè no sé 
si em va agradar o no.... De fet, 
sí, però potser no...
El Xarim es presentava amb 
una banda molt intensa (a la 
bateria, potent i precís, Ermen-
gol Mayol, als teclats, Ricard 
Sohn, complert, ric en matisos, 
i al baix, Miquel Sospedra, im-
plicat i vital). Jo que m’esperava 

un concert més acústic, més 
íntim, em vaig trobar amb una 
força total i desfermada, ense-
nyant-nos una cara molt dife-
rent, molt més desfermada, del 
que podem sentir a les gravaci-
ons. El Xarim i la seva guitarra 
elèctrica, anaven distorsionant, 
doblegant, esgarrapant més 
que endolcint, les cançons del 
seu darrer disc, Polinèsies, amb 
una potència sonora i una in-
tensitat interessant i excessiva 
alhora, però una excessivitat 
que em semblava artística, 
inconformista, que em sobre-

passava  i m’agradava alhora. 
Com diu en una de les seves 
cançons, “no som herois, som 
indomables”. I a fe que vam 
veure un grup de músics indo-
mables! Força i humor peculiar 
que van omplir la nit de diven-
dres passat i que ens va oferir 
una jornada singular, diferent 
i difícilment classificable. Inte-
ressant, això sí.
En fi, ens agradés o no, ho sa-
béssim pair o no, com va dir ell 
mateix en un moment del con-
cert: “això és cultura, per tant 
llibertat”. Ho subscric!

Això és cultura, per tant, llibertat
MÚSIQUES DE BUTXACA
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TEATRE / C. MUNTANER 

Illets, grup escènic va co-
mençar fa 19 anys. Eren 
un grup d’amics i amigues 

que vivien a una urbanització 
d’Abrera (Les Carpes), on hi 
havia un casal social i es fe-
ien diverses activitats. Un dia 
van decidir crear un grup de 
teatre amb els veïns i veïnes 
de Les Carpes per fomentar el 
casal social i sense cap tipus 
d’experiència van aconseguir 
tirar una obra endavant amb 
esforç, il·lusió i constància.
Des de la seva  creació han 
representant 20 obres. La 
seva primera obra ve a ser Los 
Sainetes dels germans Álvarez 
Quintero.
El seu punt fort, principal-
ment és la comèdia, o millor 
dit era, perquè després de 
l’èxit de Calor, alma y pasión, 
que és un drama on fan un re-
corregut sobre la vida de Fe-
derico García Lorca, han des-
cobert una nova faceta dels i 
les integrants del grup.
De vegades el llegat que deixa 
algú traspassa barreres tem-
porals. Federico García Lorca 
és una d’aquestes persones 

que és immortal. La magni-
tud de la seva obra fa que es 
recordi al poeta i dramaturg 
amb gran vehemència i admi-
ració. 
La seva herència és de tal im-
portància que ni la seva mort 
fa oblidar que ha estat, és, i 
serà, un dels més grans autors 
espanyols. Ni el pas del temps 
ni el silenci que li va impo-
sar el règim franquista faran 
callar mai els seus versos, els 
seus textos, la seva eternitat. 
Amb Federico García Lorca, 
Calor, alma y pasion volen 
fer un homenatge a la figura 
d’aquest gran poeta i drama-
turg, fent un recorregut pel 
que va ser la seva vida mit-
jançant imatges projectades i 
interpretant escenes o adap-
tacions de les seves principals 
obres, amb la finalitat de sa-
ber una mica més d’ell i po-
der gaudir i patir amb escenes 
d’algunes de les seves grans 
obres com La Zapatera Prodi-
giosa, Bodas de Sangre, Yerma 
i La Casa de Bernarda Alba. 
Aquest drama consta de 2 ac-
tes i té una durada gairebé de 
2 hores, per ser més exactes 
110 minuts.

42 Concurs de Teatre Amateur de Piera

Garcia Lorca al Foment

BESTIARI / LA VEU 

La Fal·lera Gironina, amb 
motiu de la XXXVII 
Trobada de Gegants 

i Bestiari de les Fires de Gi-
rona 2018 celebrada aquest 
diumenge 4 de novembre, va 
convidar l’Associació Cultural 
Dessota, l’Entitat Gestora de 
la Imatgeria Festiva d’Igua-
lada sense foc (en endavant 
Dessota), per fer gran la seva 
festa en la que hi van partici-
par més de 900 persones pro-
vinents de les diferents colles 
visitants.
D’aquesta manera, i retornant 
la seva visita durant la com-
memoració del 75è aniversa-
ri dels Gegants de la Ciutat 
d’Igualada i dels Nanos “Nen 

i Nena”, Dessota va compar-
tir cercavila amb portadores 
d’Arenys de Mar, de la Beguda, 
de la Bisbal d’Empordà, Caixa 
de Trons de Girona, Callús, 
Cassà de La Selva, Celrà, Fi-
gueres, Gegantons de Girona, 
l’Hospitalet de l’Infant, Les 
Franqueses del Vallès, Lleó i 
Mulassa de Barcelona, Mal-
grat de Mar, Mulassa de Ma-
taró, Nigori, Ripoll, Sagrada 
Família de Barcelona, Salt, 
Sant Andreu del Palomar, 
Sant Joan de les Abadesses, 
Sant Llorenç Savall, Santa 
Eugènia de Ter, Sarrià de Ter, 
Tautavel Perpignan, Torroella 
de Montgrí i Tortosa.
Més d’una setantena de perso-
nes de l’Entitat van fer possi-
ble la ballada dels Gegants de 

la Ciutat i dels Gegants Petits 
de la Ciutat (la nova imatgeria 
estrenada durant la Festa Ma-
jor d’Igualada 2018), així com 
dels capgrossos Petra l’Encan-
tadora i Martingales el Músic, 
tot recorrent el Parc Migdia 
i els carrers Oriol Martorell 
i Codina, Migdia i Ultònia, 
fins arribar a la Plaça Calvet 
i Rubalcaba, emplaçament 
on va finalitzar la trobada i 
en el que l’Entitat va rebre el 
record de la trobada a mans 
de les amfitriones de la festa, 
Fal·lera Gironina, a qui Des-
sota vol enviar el més sincer 
agraïment per haver tingut 
la fantàstica oportunitat de 
fer ballar la Imatgeria Festiva 
d’Igualada durant les Fires de 
Sant Narcís de 2018.

L’Associació Cultural Dessota va ser 
a la XXXVII Trobada de Gegants i 
Bestiari de les Fires de Girona 2018



Bisbe d’Astorga

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho l’igualadí, Josep Castelltort Soubeyre, nascut el 21 de març de 1899. 
L’endemà, fou batejat a l’església de Santa Maria. Els primers estudis va fer-los a 
l’Escola Pia, d’Igualada. Els continuà al Seminari de Barcelona i a la Universitat 

Pontifícia de Saragossa. En aquella capital fou ordenat sacerdot, el 26 de maig  de 1923. 
La seva primera missa la celebrà a Santa Maria, d’Igualada, el 14 de juny. El primer destí 
fou el de vicari de Santa Eulàlia de Ronsana.  Al febrer de 1926, es doctorà en Teologia, a 
la Universitat de Tarragona.
Acabada la guerra, fou professor de Religió, a l’Institut “Menéndez y Pelayo”. A Sarrià, va 
fundar els centres d’A.C. de Dones i de Joves, i Escoles nocturnes per a obreres. El 29 de 
desembre de 1948, es nombrat Prior  de Terrassa, on feia 4 anys que era Regent.
El 3 de febrer de 1957, fou consagrat Bisbe. El Nunci de la Santa Seu, Mnr. Antoniutti, 
fou el consagrant. La padrina fou la Sra. Maria Soubeyre, vidua d’Enrich. Varis prelats i 
representació igualadina assistiren a l’acte. Terrassa, el nomenà Fill Adoptiu.
El 24 de març entrà a Astorga, on treballà per l’engrandiment i la consolidació de la diò-
cesi, on morí el 18  d’agost de 1960, sobtadament.
Informació del llibre “Cróniques” (Recerca i redacció, Joan A. Pujals Vallhonrat), editat 
per la Basílica del Sant Esperit, de Terrassa, el 2001. 
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MÚSICA / LA VEU 

Arrenca la V edició del 
MUSiCVEU Festival 
que un any més om-

plirà de música el gran Pe-
nedès. El Festival tindrà una 
durada de 7 mesos des del 
concert d’inauguració que tin-
drà lloc el 24 de novembre a 
la Basílica de Santa María de 
Vilafranca del Penedès, amb 
el gran concert inaugural de 
llum i colors de la LONDON 
COMMUNITY GOSPEL 
CHOIR, fins a la seva clausu-
ra, el 5 de maig del 2019 amb 
el grup LES ANXOVETES su-
mant un total de 9 concerts.
Per primera vegada l’organit-
zació del Festival ha apostat 
per avançar el seu inici al no-
vembre del 2018 amb un pri-
mera actuació espectacular 
de veus, llum i color i fora del 
seu escenari habitual. La pro-
gramació serà molt diversa i 
de gran nivell musical, on els 
assistents podran gaudir de 
concerts des d’un gran cor de 
Gòspel, a ritmes més pop i ac-
tual, passant pel jazz, la músi-
ca clàssica i la cançó popular.
Un bon exemple d’aquesta va-
rietat d’estils que engloba el 
Festival són els concerts entre 
d’altres de INCRESCENDO 
grup vocal format per joves 
d’entre 20 i 29 anys i guanya-
dors de la segona edició del 
concurs de TV3 Oh Happy 
Day, el 20 de gener o l’es-

pectacle teatre-musical LES 
DONES DE LA LLOLL el 10 
de març i un grup de 3 veus 
masculines que es diuen “TE-
NORS” que arribaran a Vila-
franca el dia 10 de febrer, etc... 
Com a clausura del Festival el 
dia 5 de maig actuaran LES 
ANXOVETES  (Havanera i 
cançó catalana), que vindran 
des de l’Empordà.
Des de l’edició del 2017 el 
Festival, organitzat per la 
Fundació Pinnae i Joventuts 
Musicals de Vilafranca, va afe-
gir una vessant solidària que 
aquest any tindrà continuïtat 
amb el lliurament de part de 
la recaptació final a Càritas 
Interparroquial de Vilafranca 
del Penedès que invertirà els 
recursos a millorar i potenciar 
els projectes educatius per in-
fants i adults del territori.

Les entrades pels concerts os-
cil·len entre els 8 i 12 euros, 
uns preus pensats perquè tot-
hom pugui assaborir la millor 
música a preus populars. Les 
entrades als concerts es po-
dran comprar tant a la taqui-
lla del mateix Auditori Fòrum 
Berger Balaguer com a través 
del portal online de la Funda-
ció Pinnae a Topticket.cat.
També es podrà disposar d’un 
abonament de tot el Festival 
per un preu reduït per 80€ que 
es podrà comprar fins al 23 de 
novembre a Topticket.cat
Per altra banda amb ànim 
d’apropar la música clàssica 
als infants, el Festival ofereix 
entrada gratuïta als concerts 
familiars pels menors de 12 
anys que vinguin acompa-
nyats d’un adult. Més infor-
mació a www.musicveu.cat/.

EL 24 de novembre arrenca 
la 5a edició del festival MUSICVEU

TALLERS / LA VEU 

Després de la bona 
acollida del curs 
passat, la Biblioteca 

Central d’Igualada ha pro-
gramat per al mes de novem-
bre nous tallers BiblioLabs 
oberts a tothom amb l’ob-
jectiu de continuar creant 
espais per compartir amb els 
usuaris les ganes de crear, ex-
plorar, descobrir i innovar en 
els àmbits artístic i científic. 
Els tallers són gratuïts i per 
participar-hi només cal ins-
criure’s abans a la Biblioteca.
La primera proposta és un 
planetari familiar que s’ins-
tal·larà a la Biblioteca per es-
coltar i compartir contes en 
360º. 
Dins aquest espai els nens 
podran fer d’exploradors i 
descobrir un munt d’his-
tòries sobre l’espai, el mar i 
l’aigua. Aquesta proposta es 
farà el dissabte 17 de novem-
bre, de 10 a 1 del migdia, i va 
adreçada a nens de 3 a 7 anys, 
que han d’estar acompanyats 
per un adult. Com que l’afo-
rament és limitat, es recoma-
na inscriure’s prèviament a la 
sala infantil de la Biblioteca 
a alguna de les tres sessions 
que es faran.
El segon taller serà per 
aprendre a crear un còmic 
autobiogràfic i va adreçat 
a joves i adults aficionats al 

còmic i les lletres que vul-
guin descobrir una nova 
manera d’explorar les prò-
pies vivències. L’escriptora 
i il·lustradora Sandra Uve, 
autora del reeixit «Supermu-
jeres», «Superinventoras», 
serà l’encarregada d’impar-
tir aquest taller BiblioLab 
en dues sessions, els matins 
dels dissabtes 24 de novem-
bre i 1 de desembre, de 10 a 
1. Al llarg d’aquestes hores es 
farà un repàs a les obres més 
destacades d’aquest subgène-
re dins el camp de les auto-
biografies, que té títols com 
Maus, d’Art Spiegelman, o 
Persépolis, de Marjane Sa-
trapi, per després iniciar-se 
en la creació d’aquest tipus 
de còmics. Per participar-hi 
cal inscriure’s prèviament a 
la Biblioteca fins al 21 de no-
vembre.
Més d’un centenar de bibli-
oteques de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació 
estan participant al progra-
ma BiblioLab, promogut per 
la Diputació de Barcelona, 
amb l’organització d’activi-
tats gratuïtes encaminades a 
esperonar la imaginació, la 
creativitat i la innovació en 
els àmbits artístic, científic, 
tecnològic i de lectoescrip-
tura. L’objectiu és crear nous 
espais de cocreació i coinno-
vació per als usuaris, conver-
tint-los en protagonistes.

Nous BiblioLabs de contes 
dins un planetari i de creació 
de còmic autobiogràfic



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Igualada ha acollit les V Jornades d’Arqueologia de la Catalunya 
Central, altrament les mostres d’uns fabulosos llegats culturals

A propòsit d’una celebració bianual, a finals 
d’octubre, el Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia, va acollir les V Jornades 

d’Arqueologia de la Catalunya Central, organitzades 
pel Museu igualadí i el Departament de Cultura de la 
Generalitat i orientades a presentar tots els processos 
d’investigació i intervenció arqueològica en aquest 
territori.
Després d’una prèvia presentació oficial i institucio-
nal, els dies 26 i 27 d’octubre, les jornades van desco-
brir les darreres intervencions arqueològiques i pale-
ontològiques a la nostra comarca i a d’altres, com el 
Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès; 
amb la previsió d’unes possibles i futures projecci-
ons. Dels darrers anys, es va fer un especial esment 
als treballs duts a terme al Jaciment paleontològic del 
Dipòsit de Can Mata, a Hostalets de Pierola; el pre-
històric de l’Abric Romaní, de Capellades; i a les res-
tes ibèriques, romanes i medievals dels Prats de Rei. 
Àdhuc, es va assenyalar la importància del punt de 
partida d’aquestes iniciatives arqueològiques: aque-
lla de fa setanta anys quan uns membres del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), arran d’una 
excursió comarcal, van inspeccionar i reconèixer les 
restes arqueològiques d’una “vil·la romana” a prop de 
l’Espelt, a  la demarcació municipal d’Òdena; una cir-
cumstància que va inaugurar les primeres campanyes 
arqueològiques sobre el territori, a partir del 1958. I, 
va ser amb motiu d’aquesta commemoració que, un 
cop finalitzats els actes comunicatius i els respec-
tius debats, el dissabte 27 es va realitzar una visita 
guiada a la Vil·la romana de l’Espelt per a redesco-
brir aquest jaciment des de la incorporació de les 
noves tecnologies.

Una mirada al Jaciment arqueològic de la Vil·la Ro-
mana de l’Espelt
Des de la carretera d’Igualada a l’Espelt, a unes passes 
de les antigues escoles i de l’església de Santa Magdale-
na, endinsant-te en un entorn plenament rural, de se-
guida endevines les restes d’una vil·la romana -una 

PARAULES + 
ELEMENTS NATURALS 
= EMOCIONS
Maite Franquesa.
Un conjunt de petits quadres re-
alitzats agafant en préstec les pa-
raules dels qui saben escriure. A 
partir de l’emoció que produei-
xen aquests mots, l’autora ha creat 
imatges amb elements naturals i 
un traç molt simple.
Del 22 d’octubre al 5 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

SHADOWS & WOODS
Exposició d’obra gràfica tridimen-
sional de Maria Pujol.
Del 20 d’octubre al 25 de novem-

bre a Artèria, espai d’arts.

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.

INSTANTS
Nuria Riba Bosch i Jordi Torrecilla-
Premi Igual’ART 2017
Després de l’execució del mural dels 
Moixiganguers el passat mes de 

maig, arriba la segona fase del pro-
jecte INSTANTS 
Del 26 d’octubre a l’11 de novembre 
a la Sala Municipal d’Exposicions.

DE LA MODA AL 
GRÀFIC. UN VIATGE 
CAL·LIGRÀFIC
Dara Borrega
Els estudis de disseny de moda la 
van portar a experimentar amb la 
cal·ligrafia: en una de les seves cre-
acions d’indumentària va descobrir 
la seva passió 
De l’1 al 30 de novembre a La Gas-
par SAla d’exposicions

CONCURS DE 

FOTOGRAFIA 
DE L’EUROPEAN 
BALLOON FESTIVAL
Una exposició que mostra les mi-
llors fotografies presentades al 
concurs fotogràfic de l’European 
Balloon Festival. 
Del 6 al 30 de novembre a l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova

TERRITORI
Núria Riba
Conjunt d’obres pictòriques que 
ens volen traslladar a diferents po-
blacions d’arreu on l’artista fa una 
visió personal del que ella veu i la 
plasma sobre la tela 
Fins el 6 de gener al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

EXPOSICIONS
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ment d’Igualada des de l’any 1966- és, doncs, una de 
les viles de l’interior de Catalunya més extensament 
cavada i més ben conservada, gràcies a les excava-
cions, realitzades pel Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) i la Diputació de Barcelona; decla-
rada recentment Bé Cultural d’Interès Nacional, en 
base a la guarda i difusió del Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia, conservador de tots els 
objectes recuperats de la societat i cultura romanes.

casa rural, mas o masia- edificada i 
ajustada a la topografia del terreny; 
un hàbitat ocupat des del segle II i I 
a. de C.  fins a principis del segle V de 
la nostra era. En aquest emplaçament, 
les successives excavacions et desco-
breixen no solament l’abast de tota la 
planta residencial sinó la conformació 
de les diferents dependències: des-
tinades, unes, a l’àmbit estrictament 
familiar; i, les altres, a les labors de 
conreu com els graners o magatzems 
i els  dipòsits d’aigua, o els estables i 
corraletes per a la criança dels ani-
mals. Àdhuc, una sèrie de troballes 
de ceràmica, vidre, ferro o bronze, 
entre d’altres, verifiquen la traça per a 
uns vells oficis. Tanmateix, la mateixa 
construcció ubicada en una posició 
preferent a prop d’un corrent d’aigua 
i d’una via de comunicació havia de 
permetre el  mercadeig de la produc-
ció excedent de cereals, vi i oli amb les 
viles properes.
Curiosament, val la pena repassar la 
residència familiar pròpiament dita 
des de l’imaginari virtual de la seva 
disposició estructural, una planta que 
fa que vagis recreant el que havia de 
ser la seva única entrada, a la façana 
principal, oberta a una mena de pas-
sadís. A banda i banda d’aquest corre-
dor, endevinaries les peces (sala o despatx) que millor 
indicarien l’estatus econòmic de la família a més de 
les habitacions més privatives (menjador i dormito-
ris); uns espais -tots ells- summament decorats amb 
pintures murals i uns rics paviments de mosaic. En-
demés, la localització d’un espaiós bany o balneum 
et permeten suposar el valor de l’aigua i la higiene en 
aquella època.
La Vil·la Romana de l’Espelt –titularitat de l’Ajunta-



ficar la percepció que abans teníem de la 
realitat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Piera

Concert a càrrec de Francisca Mendoza 
(violí) i Antoni Besses (piano), interpre-
tant obres emblemàtiques de Falla, Pou-
lenc i Grieg. Taquilla inversa.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
ca la Mestra.

SARDANES
Vilanova del Camí

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

TEATRE
Capellades

Xarxa Capellades proposa “The postman” 
amb Xema Màgic.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 12

CONFERÈNCIA
Igualada 

Carles Sàiz i Xiqués. “Lluís Domenech i 
Montaner (1887-1892)”.
Unes reflexions en veu alta que ens perme-
tran desvetllar la trajectòria catalanista de 
Domènech i, al mateix temps, aprofundir 
en la seva ferma contribució com a ponent 
redactor de les Bases de Manresa. Organit-
za AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 13

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Club de lectura de literatura infantil
Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils
Dimarts a les 6 de la tarda a al Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Bons tractes i mals tractes a les persones 
grans”.
n aquesta xerrada parlarem d’aquest feno-
men i del prejudici que el sustenta: l’edatis-
me. A càrrec de: Glòria Fité
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca 
Central.

DANSA
Igualada 

DIVENDRES 9 

MÚSICA
Igualada

Cicle de concerts de professorat
“La noia maca del molí”. Una adaptació 
al català del cicle de cançons de Schubert 
“Die schöne Müllerin” a càrrec d’Enric 
Casasses, rapsode; Pau Bordas, baríton i 
Guillem Martí, piano..
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

LLIBRES
Igualada

Voleu fer un tast de caves envoltats de 
llibres? En col·laboració amb Igualada 
Comerç, la cava Duran i Galan vindrà a 
la llibreria a fer una iniciació al món del 
cava per mitjà d’un tast en una jornada 
diferent...
Divendres a les 8 del vespre a la Llibreria 
Aqualata

MÚSICA
Piera

Concert a càrrec dels guanyadors del Vè 
Curs-Concurs Antoni Besses. Entrada 
lliure.
Divendres a les 8 del vespre a l’auditori 
Ca la Mestra.

DOCUMENTAL
Capellades

Projecció del documental “Angry Inuk” 
amb col.loqui presentat per Marta Rico.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
petita de la Lliga.

DISSABTE 10

MÚSICA
Igualada

Concert “Oratori musical Episcoups”, a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès 
i 11 corals catalanes, concert d’homenatge 
als bisbes Oliba i Torres i Bages, compo-
sat per Valentí Miserachs i escrit per Josep 
Ruaix
Dissabte a les 6 de la tarda a la Basílica 
de Santa Maria.

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la 
lectura d’un text filosòfic. “La era del va-
cío: ensayos sobre el individualismo con-
temporáneo”, de Gilles Lipovetsky
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

DANSA
Igualada

Som Ritme, Som cultura. Som, Agrupació 
Folklòrica Igualadina
Un Gest, una Emoció, un Sentiment. L’es-
tima a una dansa que ens identifica i ens 
defineix.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TEATRE
Calaf

“Adeu Peter Pan” de Festuc Teatre. A la 
Maria, una nena amb molta imaginació, 
li encanten els contes, històries i aventures 
que li explica el seu avi, amb el qual passa 
totes les tardes jugant a ser PETER PAN.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

CONCURS DE TEATRE
Piera

“Federico García Lorca, calor, alma y pa-
sión”. El grup Illets d’Abrera Grup Escènic 
d’Abrera posa en escena aquest homenatge 
a la figura d’aquest gran poeta i dramaturg
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

POESIA
Vilanova del Camí

“Vilaverso”. Recital poètic i col.loqui amb 
els autors.
Dissabte a les 6 de la tarda al centre poli-
valent de Can Papasseit.

CONTES PER A ADULTS
Capellades

“Mirall endins” contes per a adults amb 
música en directe.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la sala pe-
tita de la Lliga.

DIUMENGE 11  

VISITA COMENTADA
Igualada

“Com depurem l’aigua per retornar-la al 
riu?” Visita a la Depuradora dels Blan-
quers
D’ on prové l’aigua que bevem o que utilit-
za la indústria? Com funciona una depu-
radora d’aigües residuals? Amb motiu de 
la Setmana de la Ciència 2018, el Museu 
us convida a un conferència, a càrrec de 
Miquel Vila, per donar resposta a aques-
tes preguntes i d’altres relacionades amb el 
consum i la depuració d’aigua a Igualada
Diumenge a les 11 del matí a l’auditori del 
Museu de la Pell.

MÚSICA
Igualada

Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor
Els manresans seleccionen alguns dels tre-
balls que formen part del seu darrer disc 
‘Lliure o Descansar’ i els presenten en un 
format únic: el duet acompanyat d’un cor 
de 7 persones.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE
Igualada

“Somni d’una nit d’estiu” amb Els Pirates 
Teatre
Sovint els somnis que més recordem són 
aquells que ens trasbalsen, ens inquieten, 
no ens deixen indiferents i ens fan modi-

“La Bayadère “(Petipa)
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

CONFERÈNCIA
Piera 

“Maria Aurèlia Capmany: dona, donassa”
Amb motiu del centenari del seu naixe-
ment i de la mà de la Mª Àngels Cabré, li 
retrem un petit homenatge
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 14

TALLER
Igualada 

... Ara t’ho explico. T de Tecnologies
A càrrec de Janina Rojas i Anna Garcia. 
Taller per a pares i mares en el qual, a par-
tir d’un conte, es parlarà de l’ús de les tec-
nologies en positiu.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants l’Espígol.

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat. Cheerle-
ader’s Delight
A càrrec de Carles Guilera, guitarra; Txe-
ma Riera, orgue i Ricard Parera, bateria. 
Ens oferiran composicions pròpies, inspi-
rades en el Jazz modern, amb tocs de funk 
i soul.
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

ASSAIG DE CUINES
Piera 

La cuina està de moda. Reflexions, estudis 
i curiositats al voltant de la gastronomia.
En Pep Nogué és un inconformista per 
naturalesa i pensa que la cuina no passa 
només per cuinar
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 15

CLUB DEL LLIBRE
Igualada 

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

XERRADA
Capellades 

“Els inuit, caçadors del Gran Nord” a càr-
rec de Francesc Bailon.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

AGENDA
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Comèdia negra
Estrena • Ola de crimenes

RAMON ROBERT / 

Aquesta es una esbojarrada co-
mèdia negre. L’acció transcorre 
a la ciutat de Bilbao i tot co-

mença quan el fill adolescent de Leyre 
(Maribel Verdú), una mestressa de casa 
feliçment divorciada, mata el seu pare en 
un rampell. Ella decideix fer l’impossible 
per ocultar el crim i el cadàver, originant 
a desgrat una caòtica onada de crims. 
Mentrestant, la nova dona del difunt 

(Paula Echevarría) i la seva implacable 
advocada (Juana Acosta) tracten d’ocul-
tar la sucosa trama de corrupció en la 
qual es mouen. Però no havien comptat 
amb la perseverança de la parella d’ins-
pectors de l’Ertzaintza (Antonio Resines 
i Raúl Peña) encarregats del cas.
Realitzada per Gracia Querejeta, Ola de 
crimenes juga amb les situacions extre-
mades i els embolics, però son els actors 
els que marquen el ritme i accentuen la 
diversió.

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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Rumba forever
El racó del Cineclub •  Petitet

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 15 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció del 2018 
Petitet, dirigida per Carles Bosch.
Carles Bosch és un gran documenta-
lista, responsable de títols emblemà-
tics del gènere com són Balseros (2002) 
o Bicicleta cullera poma (2010). Aquí 
s’apropa a la figura d’en Joan Ximénez 
Valentí, més conegut per Petitet, gi-
tano del Raval i rumber deixeble d’en 
Peret que pateix una malaltia crònica 
greu (miastènia) i que, arribat a l’edat 
crítica dels cinquanta, vol fer realitat 
el somni de dur la rumba catalana al 
Liceu. Per aconseguir-ho necessita la 
col·laboració d’una colla de músics 
com ell, els quals, amb tant de talent 
com manca de disciplina, hauran de 
posar-se d’acord amb una orquestra 

simfònica quan no han llegit una par-
titura en sa vida. Un somni impossi-
ble? Un film meravellós

Campiona de taquilla 
Estrena •  Bohemian Rhapsody

RAMON ROBERT/ 

Estrenada en les sales de mig 
món a mitjans de la setmana 
passada, Bohemian Rapsody va 

camí de ser una de les pel.lícules més 
taquilleres de l’any. Produïda amb 52 
milions de dòlars, en set o vuit dies 
gairebé ha triplicat la suma dels diners 
invertits. En una setmana ha recaptat 
prop de 150 milions de dòlars, una 
tercera part dels quals recollits en els 
cinemes nord-americans, on s’ha po-
gut veure en quatre mil pantalles. En 
els cinemes espanyols, on es va estre-
nar el dimecres de la setmana passada, 
també és número 1 de taquilla, amb 
una taquilla de quasi 4 milions d’euros. 
Una recaptació molt per sobre de títols 
com La noche de Halloween o la nova 
producció Disney, El cascanueces y los 
cuatro reinos.  
Aquesta pel.lícula, argumentada en la 

carrera musical del grup Queen i en la 
personalitat del seu cantant, Freddie 
Mercuy, es pot seguir veient aquesta 
setmana en els cinemes d’Igualada, 
Abrera i Santa Margarida de Montbui

Meravella absoluta
A Tous • Coco

RAMON ROBERT / 

Qui no l’hagi vist en pantalla 
gran, encara hi és a temps de 
veure-la, aquest proper dis-

sabte al cinema de Tous. Ens referim a 
Coco, la darrera de les produccions de 
Pixar. Sens dubte una animació d’altís-
sima qualitat, de fet una de les millors 
pel.lícules de l’any passat. 
Coco és com una gran festa, ambien-

tada en el Mèxic més alegre i folklòric, 
però també una pel.lícula emotiva, 
colorista i molt divertida. La trama se-
gueix a un somniador nen mexicà, Mi-
guel. Enamorat de la música, Miguel 
no farà cas a la seva família, seguint els 
impulsos del seu cor. Mitjançant un se-
guit de sorprenents revelacions, el nen 
és transportat a la Terra dels Morts, 
justament  en el Día de los Muertos, la 
molt tradicional festa mexicana.



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

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 avor-
rida i rutinària vida es veu interrompuda. Accidentalment, 
Lewis desperta a mags i bruixes d’un món secrets

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

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

COCO
Estats Units. Aminació. De Lee Unkrich, Adrián Molina.
Miguel és un adolescent mexicà amb el somni de conver-
tir-se en llegenda de la música, tot i la prohibició de la seva 
família. La seva passió el portarà a endinsar-se en la Terra 
dels Morts, on potser podrà conèixer el seu ídol i descobrir 
el veritable llegat familiar. Una producció Pixar..

OLA DE CRIMENES
Espanya. Comedia negra. De Gracia Querejeta. Mb Ma-

ribel Verdú, Juana Acosta, Antonio Resines.
El fill adolescent de Leyre, que es una mestressa divorcia-
da, te un rampell i mata el seu pare. Ella decideix amagar 
el cadàver, però desencadena una onada de crims a Bilbao. 
Alhora, la nova parella del difunt i una advocada, intenten 
amagar un cas de corrupció. Pero no compten amb la perse-
verancia d´un parell d´inspectors de  la Ertzaintza...

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Espanya. Comèdia negra. D´ Alex de la Iglesia. Amb Belén 
Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta
En un sopar entre quatre parelles, que es coneixen de tota 
la vida, es proposa un joc que posarà sobre la taula els seus 
secrets més amagats: llegiran en veu alta els missatges te-
lefònics, i atendran públicament les trucades, que rebin a 
mòbils durant el sopar

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) 

BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 17:45/20:30
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 17:00/19:45
Dll: 16:45/19:30
Dc: 18:00/20:45
Dj: 17:15 (VOSE)

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

2/EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REI-
NOS 
Dv Dll: 18:00
Ds: 15:55/18:00/20:00
Dg: 12:05/15:55/18:00/20:00
Dll Dc i Dj: 18:00/20:00
2/EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REI-
NOS 3D 
Dg: 14:00
2/TOCA Y PASA EL BALON (VOSE) 
Dv: 20:00
2/HA NACIDO UNA ESTRELLA 
Dv Dc i Dj: 22:10
Ds i Dg: 22:00

3/ PESADILLAS 2  
Dv Dll a Dj: 17:10
Ds: 15:45/17:35
Dg: 11:55/15:45/17:35
3/ INFLITRADO EN EL KKKLAN 
Dv Dll Dc i Dj: 19:05/21:45
Ds i Dg: 19:35/22:15
Dm: 21:45
3/ JOHNNY ENGLISH  
Dg: 13:50

4/ OVERLORD
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds: 16:05/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:30/16:05/18:15/20:30/22:45
Dm: 18:15/22:45

5/ MILLENNIUM: LO QUE NO TE MATA
Dv Ds Dll Dc: 17:45/20:10/22:30
Dg: 12:45/15:15/17:45/20:10/22:30
Dm: 17:45/22:30
Dj: 17:10/21:30

6/ SMALLFOOT
Dv: 17:30
Ds i Dg: 15:40/17:30
6/ SMALLFOOT (en català)
Dg: 13:30
6/ MILLENNIUM. LO QUE NO TE MATA
Dj: 19:45
6/ HUNTER KILLER
Dv a Dg: 19:30/22:05
Dll a Dc: 19.35/22:05
Dm: 19:35/22:05
6/ FIRST MAN
Dll Dc i Dj:16:55

7/ LA NOCHE DE HALLOWEEN
Dv i Ds: 18:30/22:50
Dg Dll Dc i Dj: 18:30/20:40/22:50
Dm: 18:30/20:40
7/ LA CASA DEL RELOJ DE PARED
Dv i Ds: 20:40
7/ DETECTIVES CONAN (en català)
Ds: 16:00
Dg: 12:00/16:00

8/EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REI-
NOS 
Dv a Dg: 17:05/19:10
Dll a Dj: 17:05
8/LA CASA DEL RELOJ DE PARED 
Dg: 15:00
8/VENOM
Dv a Dj: 21:15
8/CHRISTOPHER ROBIN
Dg: 13:00
8/MATAR O MORIR
Dll i Dj: 19:10

SALA AUDITORI

LA CASA DEL RELOJ DE PARED
Dv: 18:15
Ds: 16:30
Dg: 16:30/18:30
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv i Dg: 20:30
Ds: 18:30/21:00

SALA PETITA

OLA DE CRIMENES
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:45/20:45

COCO  
Ds: 18:15 
CAMPEONES  
Ds: 19:55
PERFECTOS DESCONOCIDOS  
Ds: 23:00
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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)



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

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

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Els jutges la consideren agreujant, però és una cosa que passa cada 
dia després de la posta / 2. Excusa per fer una cançó. Si es menja els euros, se’n menja pocs 
/ 3. Al fons del mar. Prou clar per anar de pol a pol. Interior de gual / 4. És que té la mateixa 
edat. Xop per culpa de l’editorial / 5. NIF manipulat. Un any estudiant a preu d’or. A la panxa 
del bou / 6. Rebentis com tot inversor. Pessiguet al plat / 7. Aquest d’euros no en menja però 
un europeu potser sí que se’l cruspiria. Un xip en mal estat / 8. Quan ens ofereix una imatge 
l’hem de mirar per força. El préssec preferit del general / 9. Ànima de sant. Alzines vistes 
segons els consumidors / 10. No paro bé, és culpa de temor. Tiraves de mala manera un mú-
sic d’inspiració realista / 11. L’únic d’avui que perviurà en el demà. Constitució prescrita per 
un sínode. Obertura d’obertura / 12. Tan relaxada que està estirada i tot. Hàbitat natural del 
nàufrag d’acudit / 13. Una noia de cada. Com a programa musical va trencar amb tot.

VERTICALS: 1. Aquest la imatge oferta no deixaria mai de mirar-la. Tot i cartografiada, no 
està ben pamada / 2. Arbre de poca ombra. En un despatx així l’ofici és cosa femenina. Una 
vida sense límits / 3. Ficar cullerada a cada jugada. Moto fent trial per la volta celestial / 4. 
Cop de pistola excepcional. Rovellat de caràcter / 5. En Llull abandonat pels dos-cents. Si 
et ve el rampell de plegar mill agafa aquest estri. Nècora descreguda / 6. Segons com aniré 
seré la campiona. De tonalitat barrufètica / 7. Quan va a la platja tot s’ho gasta en tovalloles. 
Recorregut a braçades / 8. Indicis d’iridescència. Hi ha una plàtera amagada, en un cau del 
jardí. La gota que vessa del got / 9. Estima a la seva manera uns arbres de bona fusta. L’aril no 
el deixa ser prou acrílic / 10. L’Àfrica pobra. No es refereixen a les ortigues emotives ans a la 
sortida del sol. Per laurenci val / 11. Un bergant a taula. Carta amb arma de foc incorporada 
/ 12. Topall de fusta molt utilitzat pels xinesos de la Garrotxa. Marcador de caramboles.

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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Troba els dos personatges idèntics
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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 diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

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

Ingredients 
(per a 4 persones)

·Arròs arbori o carnaroli
 350 g
· Ceba dolça 1
· Cansalada fumada 120 g
· Vi blanc de bona qualitat
  150 ml
· Brou de verdures o pollastre  
(aproximadament)1.5 l
· Moniato mitjà 1
· Formatge curat de cabra al vi 
(o una altra varietat)
· Pebre negre mòlt
· Sal
· Oli d’oliva verge extra

Elaboració

Si hem de encendre el forn 
per a una altra recepta podem 
aprofitar i rostir el moniato, 
prèviament rentat i embolicat 
en paper d’alumini, fins que 
estigui tendre. Encara que per 
a un risotto directament es 
pot coure en una mica d’aigua, 
en l’olla ràpida per estalviar 
temps. Rentar, pelar, trosse-
jar i coure fins que estigui ben 

Risotto de moniato 
amb formatge curat 
de cabra

tou. Escórrer i reservar. Escal-
far el brou.

Picar la ceba dolça i tallar la 
cansalada o bacó a daus. Es-
calfar una mica d’oli d’oliva 
en una paella fonda o cassola 
ampla amb bon fons i ofegar 
la ceba amb una mica de sal. 
Quan estigui transparent i 
daurada, afegir la cansalada i 
cuinar bé fins que quedi dau-
rada, sense torrar massa. In-
corporar l’arròs i remoure una 
mica.

Regar amb el vi blanc i deixar 
que s’evapori l’alcohol. Co-
mençar a fer el brou calent a 
poc a poc, remenant l’arròs bé 
però amb suavitat, a mesura 
que ho vagi demanant. Con-
tinuar fins a acabar el brou o 
consumir el temps necessari 
que indicarà el paquet de l’ar-
ròs. Afegir el moniato rostit i 
xafat i barrejar molt bé per in-
corporar-lo. Afegir una mica 
de brou extra si estigués molt 
sec. Rectificar de sal i servir 
amb formatge al gust i pebre 
negre.



Novembre
9: Mare de Déu de l’Almudena (Madrid); Teodor.

10: Lleó el Gran, papa; Andreu Avel·lí; Tiberi 
11: Martí de Tours (+397); Menna, .

12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla.  
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Nicolau I el Gran.

14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda 
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Maria de les Neus Alern Prat

Els teus estimats: espòs, Antoni Ribera; fills, Francesc Xavier i Joan; nores, 
Neus Sendra i Anna Sanuy; nets, Albert i Júlia, Mar i Roger; germà, Enric i 
Antoni (†); cunyades, Àngela Pons (†), Maria Teresa Roig i Dolors Ribera  i 
demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem 

agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el 
passat dimecres  dia 7 de novembre a la parròquia de la Sagrada Família.

Ha mort  havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica  
el passat dimarts dia 6 de novembre  a l´edat de 83 anys.

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

A.C.S

En record de

Igualada, novembre de 2018

Esteve Corbella Morera
Segon aniversari del traspàs de:

Que ens va deixar el 6 de novembre de 2016
Els que hem tingut la sort d’haver compartit la 

vida amb tu, sempre et recordarem: 
La teva esposa, fills i nets.

Igualada, novembre  de 2018

Miquel Vives Badia
6è. aniversari de:

Vidu d’Elisa Corona Martí

Morí cristianament el 14 de novembre del 2012, 
a l’edat de 91 anys. 

Els teus fills, familiars i amics et tindrem 
sempre present en el nostre record i estima.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El dissabte 3 de novembre, les 
parròquies de La Pobla, Fà-
tima, Bellprat i Tous es van 
trobar per realitzar la 4ª Pere-
grinació Josefina a Catalunya. 
El punt de trobada va ser l’en-
creuament del Saió, des d’on 
van anar caminant plegats 
fins l’ermita de Santa Ana on 
es va celebrar una Eucaristia 
d’acció de gràcies per aquest 
darrer any,  concelebrada pel 
pare Alejandro Enríquez i el 
pare Polo Baez, que va parlar 
de la vida del pare Vilaseca i 
com va ser que va arribar a 
fundar l’Ordre dels Missioners 
de sant Josep i va fer patent 
l’esperit Vilasecà i josefí de les 

seves Comunitats. Els cants 
van estar dirigits pel germà 
Bernabé i en acabar hi va ha-

Quarta peregrinació Josefina

ver jocs pels més petits i es va 
compartir un petit esmorzar 
de germanor.  

ESGLÉSIA / LA VEU 

En la solemnitat de 
Tots Sants, i dintre 
de la commemoració 

del 80è aniversari fundacio-
nal, la Coral de Santa Maria 
d’Igualada va participar en 
l’ofici major que se celebrà el 
dijous dia 1 de novembre, a 
les 12 del migdia en l’església 
parroquial de la Sagrada Fa-
mília, presidit pel seu titular 
Mn. Xavier Bisbal. El cele-

brant pronuncià la homilia 
fent referència a les benaven-
turances.
La Coral, sota la direcció de 
Coni Torrents, i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Mai-
te Torrents inicià la seva 
actuació amb el polifònic 
“Tota la terra es prosterna”, 
de la Comissió Diocesana 
de la Tarraconense. Desprès 
el “Senyor tingueu pietat”, 
l’adaptació d’Oriol Martorell 
del llibre vermell de Mont-

serrat, amb recitatiu de Lle-
onard del Rio. De la resta 
del repertori cal esmentar el 
“Glòria” de Maria del Rio, el 
salm del dia —“Aquests són 
els qui vénen per veure-us 
de cara Senyor”— a càrrec de 
Rafi Pérez; “Laudate Domi-
num” de Valentí Miserachs, 
a l’ofertori; “Benaurats”, po-
pular francesa —solista Josep 
Brugat—, a la comunió; i per 
acabar “Canticorum jubilo” 
de Georg F. Händel.

Concorregut ofici de Tots Sants



              

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:

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 9: BAUSILI
Born, 23

DISSABTE  10: CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 11:

 BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
PILAR

A. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 12: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 13: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 14: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIJOUS 15: MR SINGLA 
Pujadas, 47
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“Un empresari segurament 
ha de portar corbata, a un 
emprenedor no li fa falta ”

Soc nascut a Igualada on hi tinc la seu principal de l’empresa. 
No em sento empresari, sinó treballador i emprenedor. M’agrada 
resoldre els problemes logístics dels meus clients per això som 
l’única empresa del sector amb un servei 24h/7dies. Confesso que 
no m’agraden les entrevistes. Si he acceptat aquesta és per poder 
dir que el millor de KOMPE és l’equip humà

Què és KOMPE?

Un servei de lloguer de plataformes. Som l’única 
empresa del sector que tenim servei 24 hores set dies 
a la setmana. El nostre valor afegit és que el trans-

port i el servei el fem nosaltres mateixos, segons les necessitats 
específiques de feina. Fem un servei integral, segons les neces-
sitats del client. 

El vermell és el color corporatiu de KOMPE, però també en 
teniu pintats en negre. Per què?

Tenim una línia de servei als rodatges de pel·lícules, sèries i pu-
blicitat. El negre minimitza els reflexes dels focus durant rodatge 
i no els capta la càmera.

Què hi fa una plataforma elevadora en un rodatge?.

Porta càmeres, efectes especials i llums i també per a muntar i 
aguantar decorats. Hi ha mercat perquè a Catalunya tenim la 
mateixa tecnologia que Hollywood i uns paisatges amb mar, 
muntanya o urbans variats i versàtils. Ara mateix és a punt de 
començar els rodatges de diverses sèries de Netflix. 

Algú m’ha dit que els dies de Champions teniu feina al Nou Camp.

A les jornades de Champions cal retirar la publicitat estàtica del 
Barça que hi ha per tot l’estadi, per posar-hi la que correspon a la 
UEFA i a l’endemà cal tornar a posar la publicitat del club. Tam-
bé ho fem al Circuit de Catalunya quan arriba la Fórmula 1 o el 
Gran Premi de Motociclisme. Habitualment es requereixen les 
nostres plataformes  però si convé també hi posem operaris 
o tècnics per manipular la maquinària. Ens adaptem a les 

necessitats del client.

M’han dit que teniu la plataforma més alta del món. 

Fa dos mesos que ens va arribar. Té una alçària màxima de 57 
metres. Això ens permetria netejar, per exemple, l’estàtua de Co-
lon a Barcelona o ens permetria pujar més amunt que l’edifici 
Punto Blanco d’Igualada.

Vostè va fundar KOMPE, en plena crisi econòmica. Era el mi-
llor moment?

Vaig apostar per continuar fent allò que m’apassionava encara 
que el meu entorn tenia alguns dubtes. Amb el temps vaig bastir 
un gran equip de persones que són els que donen el valor afegit 
a la empresa. Els inicis no va ser fàcils però al cap de quatre anys 
vaig tenir l’oportunitat de comprar una empresa a Terrassa i des-
prés vàrem obrir una altra delegació a Sant Andreu de la Barca.

Suposo que la seguretat deu ser un element bàsic.

Treballant amb grans empreses, has de tenir molt ben estruc-
turada la seguretat. Tots els nostres treballadors fan un curs de 
seguretat de seixanta hores mínimes. 

KOMPE és una empresa logística?

Som una empresa de serveis i de logística. Tenim una flota de ca-
mions i personal adaptable i especialitzat. A banda del lloguer de 
plataformes i servei tècnic, també fem transports internacionals 
per a altres empreses.

Fa poc vaig veure una de les seves grues a la Terminal de Cre-
uers de Barcelona.

Portem la neteja i manteniment d’un parell de companyies de 
creuers. Quan arriba al vaixell fan servir les nostres plataformes 
per fer tasques de neteja o pintura.

Quants treballadors té?

Vint-i-cinc de diverses edats i especialitats. Cada any incremen-
tem la plantilla. El darrer que ha entrat és una persona de 57 
anys i el proper es un noi molt jove. 

Què significa el nom de KOMPE?

KOM és l’acrònim  en anglès de “Keep On Movement” que signi-
fica “sempre en moviment” i PE és de Pedro i Efren, ja que vaig 
començar a Gruas Pedro, tot i que al poc temps vam constituir 
KOMPE ELEVACIÓ, SL. En Pedro em va acollir molt bé a casa 
seva i conservo la seva inicial al nom i la seva amistat.

Tantes inversions i la complexitat de l’empresa el deixen dor-
mir?

I tant! El que em fa perdre nits són les campanyes dels clients. 
Per exemple, Reis. Tal com feia el meu pare, participem a la ca-
valcada d’Igualada. Quan acabem de repartir la nit del 5 marxem 
directament a Barcelona perquè cal decorar els cartells de Re-
baixes de El Corte Inglés, tot el dia i tota la nit següent de feina 
perquè el 7 ja són rebaixes...

Un empresari ha de dur corbata?

Un empresari segurament que sí, però a un emprenedor no 
li fa falta.

Jaume Singla, @jaumesingla

Sembla que a Jordi Cuadras li costa reeditar l’Entesa. El moment polític actual fa que als Comuns i la CUP, els costi veure’l al capdavant de 
la llista, tot i no haver decidit sobre les seves opcions. A alguns diuen que sembla poc d’esquerres, altres que no és un candidat trencador i 
també qui diu que no es mulla en la qüestió nacional.  Si no canvien les coses pot acabar sent només el candidat dels socialistes. Però d’un 
corrent polític afeblit ja que algunes de les famílies més significades d’aquest color dels anys vuitanta i que van estar molt properes als càr-
recs públics, ara s’han posicionat al costat de Conill Tort, qui després de passar una legislatura a l’oposició, es postula per ser el candidat 
a l’alcaldia per les esquerres. En política les coses canvien molt de pressa i la proximitat del poder i els pressupostos agermanen moltes 
voluntats. I com sembla que els pactes seran obligats, malgrat les crides a la unitat per construir un front independentista, les propostes 
s’aproparan més a models on la dispersió farà que la governabilitat es fonamenti en l’amalgama de colors i d’interessos.


