
Romero, durant un viatge del FCCD a Sri Lanka, el 2007.

El Zoom reuneix a Igualada el 
millor de la ficció televisiva
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De dimarts a diumenge de la 
setmana vinent l’Ateneu serà 
l’epicentre del festival internacional 

Mercedes Milà, la sèrie Cuéntame, 
Laura Rosel o el programa Polònia 
de TV3 rebran guardons

Enèsima 
demostració 
de desastre 
municipal a 
Vilanova

Diumenge 
es lliuren els 
premis Ciutat 
d’Igualada

  Pàgines 9, 44, 45 i 64
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Sis anys del cas de Teo 
Romero amb el FCCD 
Arran de nova publicació al di-
ari “El País” d’una informació 
sobre el cas d’una presumpta 
despesa irregular de Teo Ro-
mero quan era president del 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (FCCD), l’al-
calde de Montbui ha manifestat 
en declaracions exclusives a La 
Veu que “soc innocent, vaig pa-
gar de la meva butxaca totes les 

despeses”, i aclareix que “com 
sempre, el mateix periodista i 
el mateix mitjà publica això poc 
abans de les eleccions. Ja va pas-
sar igual fa 4 anys”.  El tema ha 
circulat amb força aquests dies 
a les xarxes socials. L’oposició 
municipal ha demanat la dimis-
sió de Teo Romero. “No dimi-
tiré”, ha dit. El cas porta 6 anys 
voltant pels jutjats.

  Pàgina 46

El festival Zoom reuneix a Igualada el més interessant del panorama àudiovisual per TV que hi ha a Catalunya.
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Primera 
derrota del CB 
Igualada en 
set mesos

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17



L’EDITORIAL

Joves amb futur
N o fa gaire dies, publicàvem a La Veu un 

reportatge sobre l’òptima evolució de 
l’ocupació a l’Anoia en els darrers dos 
anys, fins al punt que hores d’ara es troba 

en un nivell similar al d’abans de la crisi econòmica. 
Les dades són bones, això és evident. No obstant, en-
cara queda molt camí per recórrer. En l’àmbit de la 
formació, especialment, 
i també en el de la lluita 
contra la precarietat dels 
llocs de treball. 
Els propers dies, Iguala-
da viurà una nova edició 
del Prepara’t, la Setmana 
de l’Ocupació. Se centra-
rà sobretot en les noves 
tecnologies, un detall del 
qual, sembla, hi ha mol-
tes indústries i empreses 
que encara, sorprenent-
ment, tenen per descobrir. La Unió Empresarial de 
l’Anoia encamina també una enquesta per analitzar 
l’estat de la comarca en maduresa digital i circulari-
tat, i organitza una jornada per conèixer el què, el 
com i el per què dels reptes i avantatges de la digita-
lització empresarial.
És interessant que s’habilitin iniciatives que fomen-

tin el treball en equip, la responsabilitat, la iniciati-
va, el coneixement del mercat laboral i d’eines per 
afrontar la recerca de feina i l’orientació laboral. 
A més, també caldria incidir en treballar l’autoco-
neixement, les habilitats relacionals i el projecte 
d’emancipació del jovent. 
Tot plegat són camins que han de servir per em-

poderar un col·lectiu 
més informat del què 
ens pensem, i que ha 
estat històricament 
maltractat i desvalo-
rat en el món labo-
ral, amb ingents da-
des d’atur juvenil que 
són les més altes de la 
Unió Europea. Oferir-
los eines que servei-
xen de guia i contrac-
tes laborals més justos 

ha de venir acompanyat, però, de més compromís 
per part dels propis joves, i, també, de més facilitats 
per a les empreses. Aconseguir un país amb joves 
preparats, interessats en els seus centres de treball, 
satisfets dels seus estudis, i amb oportunitats per te-
nir un futur més estable, hauria de ser l’objectiu de 
tots.

Un país amb joves preparats, 
interessats en els seus centres 
de treball, i amb oportunitats 
per tenir un futur més estable, 
hauria de ser l’objectiu de tots.

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 16 de novembre de 2018

José María Fernández Seijó és ma-
gistrat de la secció 15a de l’Audiència 
de Barcelona, ha dit “En el tema de les 
hipoteques, el Suprem ha fet, d’alguna 
manera, un tancament en fals que de-
bilita molt el sistema i ara, el govern 
espanyol amb la decisió de legislar 
sobre aquesta matèria, també d’algu-
na manera ha qüestionat la decisió 
del Suprem.”

Rafael Ribó, síndic de greuges, ha 
acusat l’Estat de “transgredir la lega-
litat penal contra els processats in-
dependentistes i no respectar la seva 
presumpció d’innocència.” 

Pablo Casado, President del PP ha 
aconseguit que el PP Europeu, que 
havia reunit uns 700 delegats a Hèl-

sinki hagi aprovat un text en el qual 
“es posa de manifest que els intents 
catalans de secessió són contraris a la 
llei i la democràcia” i subratlla “Con-
demnem tota secessió il·legal com a 
alteració política de la realitat, con-
trària a la llei i la democràcia en si 
mateixa.” I destaca també que “l’in-
dependentisme provoca inestabilitat 
i incertesa als països, i afecta tots els 
nivells de creixement econòmic, la 
creació de llocs de treball, la pros-
peritat, la coexistència, el consens i 
el futur” I afegeixen que “reconeixen 
que els secessionistes a Catalunya 
han intentat ignorar la Constitució 
espanyola amb un procés d’adopció 
recurrent de decisions en contra de 
la llei establerta i els valors europeus.”

Roger Torrent, president del Par-
lament, cada dia té més feina per 
mantenir uns debats sense tensions 
i insults. La darrera setmana van ser 
Carlos Carrizosa i Rubén Wagens-
berg i uns dies abans  Sonia Sierra 
i la consellera Laura Borràs. Final-
ment ha fet un advertiment seriós: 
“No seguirem per aquest camí. Que-
da constància en l’acta de la crida a 
l’ordre. No em voldria veure obligat a 
fer més crides a l’ordre ni a expulsar 

ningú d’aquest hemicicle.” 

Marta Rovira, exiliada a Ginebra, va 
dir en una entrevista que “Després 
del 1-O vam fer el que vam poder. 
L’important ara és posar en comú 
les lliçons apreses per mirar enda-
vant. Cada vegada que ens posem el 
dit a l’ull deixem d’invertir temps per 
conjurar-nos per continuar generant 
consens. Prefereixo invertir el temps 
que tenim a pensar com hem de se-
guir el camí.”

José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, ha afirmat “No hi haurà 
referèndum d’autodeterminació. No 
ens enganyem”,  I amb referència a un 
eventual indult als presos indepen-
dentistes ha dit “El Govern de l’Estat 
no pot renunciar a cap de les prerro-
gatives que té per provar de solucio-
nar un problema que és polític”.

Dolores Delgado, ministra de Jus-
tícia, ha dit el comissari José Manuel 
Villarejo, “pretén extorsionar l’Es-
tat per obtenir un tracte de favor i 
d’aquesta manera poder sortir de la 
presó. Però el cert és que està aconse-
guint que l’escenari polític trontolli de 
dalt a baix.”

Instint de 
supervivència. 
El cas Espadaler
Ramon Espadaler és el típic polític capaç 
d’anar canviant de companys ideològics 
per mantenir la poltrona política i, més 
important encara, el sou públic correspo-
nent. Espadaler va rebre l’encàrrec del seu 
antic cap, Duran i Lleida, de tancar l’his-
tòric partit Unió Democràtica de Catalu-
nya, acomiadar els treballadors i donar 
bones paraules als creditors, majoritàri-
ament La Caixa, perquè de deutes (més 
de 22 milions d’euros quan el partit es 
va declarar en concurs de creditors) se’n 
van pagar ben pocs. Alguns partits po-
lítics consideren que els deutes que han 
contret amb la banca no cal necessària-
ment tornar-los amb diners sinó que es 
poden considerar amortitzats mitjançant 
la gestió amable de govern o parlamentà-
ria dels seus dirigents. A l’altra banda de 
l’arc parlamentari, un cas molt similar al 
d’Unió és el d’Iniciativa, un partit nascut 
a partir de les restes del PSUC. Així, amb 
deutes impagables de molts milions, es va 
deixar aixoplugar pels comuns, i tampoc 
consta enlloc que hagi tornat el gruix del 
deute o tingui previst fer-ho.
Però no ens despistem i seguim amb el 
vigatà Espadaler. Després del tancament 
d’Unió, el nostre personatge va crear el 
seu propi partit polític Units per Avan-
çar i, tot i que sobre el paper va mante-
nir la ideologia demòcrata cristiana, els 
de la franquícia catalana del PSOE li van 
fer un raconet i allà va anar, en un pac-
te que, vist des de fora, ideològicament 
sembla contra natura. Així, a l’hemicicle 
del Parlament Espadaler té ara el seu escó 
a un metre del d’Iceta, i els hereus d’un 
partit inequívocament catalanista i amb 
la llarga història d’Unió fan ara costat als 
socialistes, un dels partits que van donar 
suport al 155. Encara que només sigui 
per això, molt poca gent va entendre que 
els socialistes i Espadaler es col·liguessin, 
però el polític franquista Fraga Iribarne 
ja va dir que “la política hace extraños 
compañeros de cama”.
Doncs bé, després de passar de la dreta 
d’Unió a l’esquerra dels socialistes —per-
què se segueixen reivindicant d’esquer-
res, oi?— Espadaler ha decidit ara tor-
nar als seus orígens dretans i demanar 
l’ingrés del seu partit al Partit Popular 
Europeu (PPE). Res fa pensar que els 
populares s’hi negaran. Ep, cap retret per 
part meva, tothom és lliure de canviar 
d’opinió, i també d’ideologia; només em 
limito a deixar-ne constància. Sense cap 
pretensió de comparar-lo amb Espadaler, 
Sir Winston Churchill, un altre exemple 
de polític d’anada i tornada, va passar a 
la història com un dels grans estadistes 
mundials.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



E stà clar que em refereixo a l’any 
que fa de la Música per la lli-
bertat, la convocatòria reeixida 
d’una colla de músics i «pro-

fans» que es troben cada vespre de cada 
dia a dos quarts de nou davant del Kursal, 
a Igualada. Dissabte feia un any i la tro-
bada va ser molt emotiva i amb una gran 
«entrada». Ja ho sabeu, uns músics toquen 
El cant dels ocells acompanyats pels ciu-
tadans que es concentren per reclamar la 
llibertat dels presos polítics. Tot plegat, 
deu minuts d’una acció que pren un caire 
d’ofici religiós que no tothom entén. Vull 
dir que cantar cada vespre  no tothom ho 
troba pertinent per a la causa: això és del 
tot inoperant, diuen, molt gandhià, és hora 
de passar a l’acció...  I aleshores penso en 
l’efecte papallona, en les petites gestes del 
capità Enciam, en les accions de solidaritat 
anònimes. Ja m’enteneu: aquelles petites 
coses que no resolen res però que ajuden a 
canviar-ho tot.
En aquesta direcció ens hem de prendre el 
lema de Pompeu Fabra, del qual celebrem 
ara els 150 anys del naixement: «No aban-
donem mai la tasca ni l’esperança». I això, 
val a considerar-ho en el nostre panorama 
polític, davant els episodis de desavinen-
ces més o menys evidents entre partits i 
líders de partits que ens poden fer tronto-
llar i caure en certa desesperança i desmo-
bilització. Tinguem present i no oblidem 
la realitat insuportable del moment que 
vivim després de més d’un any de presó 

dels Jordis, Oriol Junqueras i Quim Forn i 
sumant dies i dies la Carme Forcadell, Do-
lors Bassa, Josep Rull i Jordi Turull;  i de 
l’exili del President Puigdemont, els con-
sellers Serret, Comín i Puig i les diputades 
Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ni la tasca ni l’esperança. Pel que fa a 
la tasca, sembla que tothom estiguem 
d’acord que cal arribar a definir una estra-
tègia amb l’objectiu d’assolir la República 
en plenitud, tot superant «el nivell» assolit 
l’octubre de fa un any, amb les grans fites 
de l’1-O i del 3-O i les decepcions del 10-O 
i del 28-O (el 27-O no l’incloc). Cal defi-
nir i consensuar l’estratègia conjunta, tal 
com hem sentit a dir a més d’un dirigent, 
per exemple a Marta Rovira des de Gine-
bra a ca la Mònica Terribas. Això voldrà 
dir superar diferències i acceptar-les, no 
capficar-nos a «maleir» llistes i programes 
diferenciats (aquí aniria bé Miquel Martí i 
Pol amb allò que «cadascú es vesteixi com 
li plagui»), i des de la unitat estratègica 
persistir a trobar o provocar el moment 
per fer el gran salt.
Recordem, però, i no siguem massa pas-
serells (avís per a hiperventilats), que les 
dificultats són molt grans i que l’Estat que 
tenim enfront serà implacable amb nosal-
tres, tal com ens diu de manera gens sub-
til García Margallo: «... el Estado no se 
retirará pacíficamente de Catalunya». 
Amb tot, també estic d’acord a no aco-
modar-nos i seguir un funcionament au-
tonomista, amb l’argument que una bona 

gestió del Govern ajudarà a consolidar el 
país i  millorar les condicions per situ-
ar-nos en un punt millor per fer el pas 
definitiu... En aquest sentit tampoc no 
entendria que es votessin els pressupos-
tos espanyols per la pressió «xantatgis-
ta» dels cercles dels Comuns i Podemos 
que ens en demanen el vot a canvi de res, 
és a dir, sense cap acord sobre la llibertat 
dels presos i el dret a l’autodeterminació, 
els dos punts innegociables (o per nego-
ciar) en què ens reconeixem els indepen-
dentistes.
Quant a l’esperança, jo hi compto les pro-
postes aparegudes aquestes setmanes: 
l’anunci de la posada en marxa del Consell 
de Brusse·les,  la creació del Fòrum Cívic 
i Social per al Debat Constituent, que pre-
sidirà Lluís Llach (sí, ja sé que «aquells» 
en diuen xiringuito) o la iniciativa d’Òm-
nium Cultural «Som el 80%», o la campa-
nya «Consum estratègic» que ha engegat 
l’ANC.  Sí, és clar, tota l’esperança i  també 
els ulls ben fixats en el judici contra els 
presos polítics i la sentència temuda  que 
poden ser els moments àlgids que marca-
ran el nostre futur.
I acabo sense parlar del joc de tafurs que fan 
el poder legislatiu -o sia, els partits de sem-
pre- i el poder judicial espanyols. I tampoc 
en parlo, perquè ja no sóc a temps, de l’últi-
ma fuetada en forma de multa astronòmica 
contra els qui ens van permetre votar el 9N. 
D’aquests afers tòxics i inhumana espanyols, 
però, no en té culpa cap papallona.  
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(allò de l’efecte papallona)

#L’enquesta de la setmana

Què et sembla que es posi pista de gel i tobogan a 
Cal Font durant les festes nadalenques?

 Bé 64,2%  No 35,8%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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ANNA CERVERA I JORDI COMELLAS

Directors del Festival Zoom que enguany ja celebra la seva setzena 
edició. Un Festival plenament consolidat que obre internacional-
ment la ciutat d’Igualada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

GRÀCIES DRA. MARÍA 
DOLORES GRADOS CÁ-
NOVAS I EQUIP
Mari Carmen Martínez Presno

Voldria començar aquesta carta des-
tacant la importància de la humanitat 
dins el servei d’atenció als usuaris dels 
serveis de salud del país, que és sens 
dubte quelcom indispensable per a 
una bona atenció.

He tingut la gran sort de caure en 
mans d’uns professionals que emanen 
humanitat i que fan més fàcil afrontar 
la meva delicada salut.
Així doncs vull agrair públicament 
al departament de reumatologia de 
l’hospital d’Igualada format per la 
doctora María Dolores Grados Cá-
novas i el seu magnífic equip d’in-
fermeres i auxiliars les atencions que 
em dispensen, que van més enllà del 
compliment de les seves tasques com 

a professionals desplegant grans dosis 
d’humanitat.
Gràcies! 

LA NOTARIA SI FOS EN 
CATALÀ
Joan Pinyol

Què passa amb els notaris? No saben 
que el català és una llengua útil? Aca-
bo de veure una notícia a TV3 sobre 

el pagament dels interessos de les hi-
poteques a càrrec dels bancs. El notari 
explica en castellà a una parella jove, 
abans que en signin una, que ara no 
hauran de pagar els impostos. Des-
prés la parella esplaia a la càmera en 
català la seva alegria i a continuació 
també ho fa  el notari en català. Per 
què la llengua notarial continua sent 
el castellà? Amb la picossada que et 
cobren per una trista signatura, ja es 
podrien espavilar una mica!
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JOSEP M. CARRERAS

Dies irae

De mica en mica va sor-
tint a la llum la veritat 
de les actuacions poli-
cials el dia del referèn-

dum de l’1-O. És només la punta 
de l’iceberg, però els policies inves-
tigats comencen a indicar que els 
seus comandaments varen ordenar 

la brutal estomacada de persones civils. Hi ha en-
cara molts punts foscos, però comença a sortir a la 
llum que tot l’operatiu de repressió estava perfecta-
ment planificat des de dies abans i que tot el territori 
va ser perfectament delimitat en zones en les quals 
havien d’actuar els diferents cossos policials.
Fins ara, però, s’han negat a dir qui eren els princi-
pals responsables de l’operació, és a dir, qui va do-
nar l’ordre d’entrar als col·legis electorals “a toda 
costa”. En definitiva, doncs, a quina persona o a 
quines persones s’ha de responsabilitzar de l’ordre 
d’agredir a cops de porra i pilotes de goma uns 
ciutadans desarmats, amb les mans enlaire, que 
només volien votar seguint la crida del govern le-
gítim de la Generalitat.
S’ha fet evident també en els policies el corpo-
rativisme que ja hem anat observant quan s’ha 

tractat de jutges. Aquests, per defensar els com-
panys-amics-camarades han acceptat només els 
informes dels agressors –policia nacional i guàr-
dia civil- i no el testimoni de les víctimes. Uns in-
formes que han tergiversat barroerament els fets 
acusant de violència allò que només volia ser la 
reivindicació del dret a votar. Per fortuna, els in-
nombrables videos –que han fet la volta al món- 
deixen ben clar quin paper  hi jugava cadascú. Ne-
gar aquesta evidència, fins arribar a dir que no era 
sang sinó pintura, és d’un cinisme sense mesura. 
En realitat, tot l’afer s’ha convertit en una gran 
mentida. Va mentir el ministre Zoido davant les 
càmeres de la BBC, va mentir la premsa espanyo-
la i son moltes les mentides que s’han detectat 
aquests dies en les declaracions dels policies a la 
Ciutat de la Justícia. Per això serà molt difícil ar-
ribar a saber tota la veritat i depurar les respon-
sabilitats, perquè els mateixos advocats troben 
traves quan demanen proves que podrien inculpar 
alguns policies. Malgrat tot, no perdo l’esperança 
de veure asseguts al banc dels acusats els respon-
sables de tot l’afer.
No és estrany, doncs, que el nivell de la democràcia 
espanyola estigui internacionalment sota mínims. 

Les institucions del govern de Madrid tenen tot 
el poder i controlen els mitjans de comunicació. 
Censuren i tergiversen com els sembla, premien 
els botxins i els fan pujar d’escalafó. El president 
del Tribunal Suprem i del CGPJ no s’avergonyeix 
de dir que algun d’ells “ha canviat el rumb de la 
història del país”. Malgrat tenir el suport explícit 
del monarca, poc a poc va sortint la veritat. I el dia 
que se sàpiga, per a ells serà el dies irae. Quan 
siguem lliures de veritat, cantarem les absoltes a 
la monarquia i farem que cada autoritat respon-
gui dels seus actes. Mentrestant, sàpiguen que, 
malgrat tota la porqueria vessada sobre nostre, 
el dia 1 d’Octubre va ser per a nosaltres el dia 
que vàrem recuperar la nostra dignitat de ciuta-
dans i demòcrates. Per això sabem que aquesta 
història no s’ha acabat. 

Les institucions del govern de Madrid 
tenen tot el poder i controlen els mitjans 
de comunicació. Censuren i tergiversen 
com els sembla, premien els botxins i els 

fan pujar d’escalafó
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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

Family Ilusiones SELFIE A3 CAT.indd   1 12/11/18   9:59



Als Estats Units, quan 
volen definir col·lo-
quialment un traï-
dor en diuen: és un 

Arnold Benedict. Ho diuen fent 
referència a un militar nascut a 
Norwich (Connecticut) el 1741 
que va participar a la Guerra 

d’Independència, primer al costat dels ameri-
cans però després es va passar –amb traïdoria- a 
l’exèrcit britànic, fent-se fort contra els indepen-
dentistes americans a l’estat de Nova York.
Després de la declaració unilateral d’Indepen-
dència dels Estats Unts i havent perdut l’exèrcit 
britànic la guerra colonial, Benedict Arnold va 
marxar amb la seva família a Anglaterra. Allà ni 
conservadors ni laboristes varen voler saber res 
d’ell i va haver de dedicar-se al comerç, enlloc de 
seguir la carrera militar, que era la seva vocació.
Mentre als Estats Units el seu nom era maleït per 
traïdor, a la Gran Bretanya era menystingut per 
ser americà i els seus negocis anaven de mal en 
pitjor. El juny del 1801 va morir a Londres, sense 
haver pogut tornar a Amèrica com havia estat el 
seu anhel.
El cas de Benedict Arnold també es pot donar 
a Catalunya, però no entre militars, sinó entre 
militants. Militants de determinades formacions 
polítiques que amb el seu afany de servir al Bor-
bó (i a l’Ibex 35) han donat l’esquena al seu propi 
poble.

El procés de “benedictització” de determinades 
forces polítiques a Catalunya no s’ha fet de sobte, 
sinó que ha estat lenta i gradual, i això segura-
ment ha fet alentir el procés de Catalunya cap a 
la seva independència.
Mirem per exemple el PSC. Sense necessitat de 
remuntar-nos als temps de Raventós, Obiols i 
Maragall, trobem infinitat de documents i de-
claracions on es reconeix que Catalunya és una 
nació, que té dret a l’autodeterminació i fins i tot 
que tenim dret a un referèndum si així ho dema-
na la majoria de catalans. Avui el PSC ha donat 
suport a un 155 contra Catalunya que supera, de 
molt, el marc de la Constitució Española.
En el camp d’ICV ha passat tres quarts del ma-
teix. De veure a Joan Herrera defensant un refe-
rèndum pactat a Las Cortes Españolas, s’ha pas-
sat a oposar-se a qualsevol consulta popular o als 
drets nacionals de Catalunya. Fins al punt que és 
més empàtic amb els presos polítics Pablo Iglesi-
as que qualsevol dirigent de la gairebé inexistent 
Iniciativa.
Santi Vila, malgrat la seva traïció, no s’ha lliurat 
d’una acusació que li demana set anys de presó.... 
i té el rebuig de la majoria dels excompanys.
Els catalans hem de mirar de no tenir gaires 
Benedict Arnold que ens traeixin i els polítics 
catalans han de mirar que en el futur, el seu nom 
no pugui ser associat a la traïció.
Com diu Espriu i canta Raimon: Qui perd els 
orígens perd la identitat. 

El procés de “benedictització” de 
determinades forces polítiques a 

Catalunya no s’ha fet de repent, sinó 
que ha estat lenta i gradual

JAUME FERRER I PIÑOL
escriptor

Benedict Arnold De teatre i circs rodamons

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Després del de “Los Her-
manos Largo”, propo-
so un altre exemple de 
companyia ambulant 

que va tenir a Igualada el seu punt 
i a part. En el cas dels “Largo” va 
ser positiu per al director de la 

“compañía” i família, en quedar-se a viure aquí, 
per bé que va capgirar indefectiblement els plans 
de l’empresa. Sis anys després, un altre cas flagrant. 
En vaig escriure un article (Igualada, 5-4-78) titu-
lat “Réquiem por un teatro ambulante”. Uns parà-
grafs. “La Carpa, recién plantado cerquita de la nu-
eva estación, levantó anclas a los dos días, no sé si 
llegaron a tres, de actuación. Me imagino el estupor 
de la empresa y actores. El entradón más brillante: 
once personas. Otro día, dos. ¿Es posible? Lo es”.   
Aquell dia presentaven “Dueña y Señora”. “Estaba 
La Carpa muy cerca de esa locomotora que tenemos 
expuesta como recuerdo de un tren y un tiempo en 
vía muerta. Pudo parecer premonición. Una vieja 
e inútil máquina de tren, ennegrecida por miles de 
humos, cerca, muy cerca, de una taquilla ilusio-
nadamente abierta, pero que estaba, sin saberlo o 
sin quererlo, en vía muerta también”. {…] Iban al 
frente {…) la primera actriz Mary Leiva y el primer 
actor Jesús Tomás. Con Irene Daina, primera figu-
ra de cine y TV como artista invitada”. Van fugir. 
Ja no van aixecar el teló dels altres títols anunci-
ats: “La Malquerida”, “Anacleto se divorcia”, “Los 
intereses creados”, “La casa de las chivas”, “Tierra 
baja”, “Los árboles mueren de pie”… La Carpa ha-
via mort abans, també  dempeus.
El món del circ –que tan bé coneix l’igualadí Josep 
Elias i Farré- va viure aquí el seu particular drama. 
Nou motiu d’un article meu: “Mi discreto adiós al 
Circo París” (Igualada, 4-7-79). Un trist desenllaç. 
“Seis hermanos, de edad bien dispar, alguno casa-
do y otro, una niña, que no llega a los cinco años, 
vieron como su padre era internado en el Hospital 
de Igualada. La madre, por su parte, sufrió después 
una repentina dolencia y murió en pocas horas. 
{…] Los hermanos se apedillan Elich Jorge. El pa-
dre es portugués y la madre era madrileña. Ellos 

nacieron en Badajoz, Toledo, Castellón, Málaga… 
y quién sabe dónde más. Familia de artistas. Fami-
lia feliz, a su manera, hasta hace poco. {...] Había, 
en el circo, cinco artistas empleados. Todos huyeron 
{...] en cuanto vieron a los Elich Jorge en apuros. 
Fue el principio del fin. No sabemos, por otra par-
te, si los cinco leones pudieron ser traspasados a 
otros circos –los hermanos hablaban de ver a Ángel 
Cristo- o han seguido con ellos en la desilusionada, 
rota, desmembrada, caravana {.…]  Pasamos junto 
al terreno, frente a la nueva estación, en donde se 
había asentado el modesto circo. Vimos a uno de los 
hermanos y a un hombre enjuto, de cabellos blan-
cos, que supusimos era el padre. Repasaban, palmo 
a palmo, el terreno de la amplia zona que habían 
de abandonar. ¿Era algo material extraviado o eran 
jirones de su propia vida lo que buscaban con pena 
y afán?. Cerca de ellos, un ‘ponny’ pacífico que de-
bia extrañar, sin duda, su larga inactividad en la 
pista. El grupo total familiar lo componían diez 
personas, nueve al faltar la madre. Siete furgonetas 
o pequeños camiones, algún remolque, un Dodge y 
un Seat-Sport de segunda, tercera, o Dios sabe qué 
mano. Estos vehículos eran, y parece cierto, toda su 
fortuna. Su posibilidad de subsistencia era su tra-
bajo, su circo, su profesión heredada de los abue-
los”…   A l’altre extrem del passeig, a l’estació vella, 
acabava d’arribar un altre circ: el  Circo Ruso so-
bre hielo. d’Ángel Cristo. “¿Habrá tal vez compra-
do los leones del Circo París? No sé si lo sabremos 
nunca…”  Sí que sabem –ho digueren ells-  que 
a Igualada van trobar comprensió i afecte. Ajuda 
moral i econòmica. Càritas hi va participar. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Els tres grups de 
l’oposició a Montbui 

(ERC, ICV i Veïns amb 
Veu) diuen que Romero 
ha de plegar per no per-
judicar més a Montbui

Romero: “Tot m’ho vaig   
pagar de la meva butxaca”

Teo Romero.

Demanen 8 anys de presó a Teo Romero pel cas del Fons 
Català de Cooperació, però ell insisteix: “Sóc innocent”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’acusació particular del 
Fons Català de Coo-
peració al Desenvo-

lupament (FCCD) demana 8 
anys de presó i inhabilitació de 
càrrec públic per a l’alcalde de 
Santa Margarida de Montbui i 
expresident d’aquest ens quan 
era diputat de l’àrea econòmi-
ca de la Diputació de Barcelo-
na, Teo Romero. Segons que 
va avançar dilluns el diari “El 
País”, l’Audiència de Barcelo-
na fixarà properament vista 
oral pel “Cas FCCD”, segons el 
qual Romero va gastar-se pre-
sumptament 57.000 euros de 
les arques públiques de manera 
fraudulenta. Altres fonts, però, 
apunten que, com a mínim, 
queda un any per a una possi-
ble vista, si és que existeix.

Darrer recurs no admès
Romero va presentar un últim 
recurs per evitar que continués 
el procediment, però l’Audièn-
cia de Barcelona l’ha denegat. 
Si bé el FCCD demana una 
pena de presó per apropiació 
indeguda -o malversació de 
cabals públics- la defensa de 
l’expresident d’aquest organis-
me probablement en demana-
rà l’absolució. Cal veure què 
demanarà el Ministeri Fiscal. 
Fonts del FCCD han evitat do-

nar detalls a La Veu. “Preferim 
esperar”, han dit. En qualsevol 
cas, el diari “El País” -i el ma-
teix periodista- torna a publi-
car una notícia gairebé idèntica 
que la que va fer el 2014, mesos 
abans de les eleccions munici-
pals. Coincidència?

Dilema
Un dels detalls d’aquest cas, 
segons fonts judicials consulta-
des que coneixen el cas, es tro-
ba la tipologia dels presumptes 
delictes comesos per Teo Ro-
mero: no queda clar si el FCCD 
gestionava diners privats o bé 
cabals públics. La sentència, en 
el cas de ser inculpatòria, seria 
també molt diferent. 
Així, el delicte d’apropiació 
indeguda, després de la mo-
dificació del Codi Penal amb 
la Llei Orgànica 1/2015, ha 
passat a ser regulat de manera 
més específica en el nou article 
253. Allí quedar clar que en la 
“modalitat agreujada d’apropi-
ació indeguda”, per als acusats 
que s’hagin apropiat de més de 

50.000€, “les penes seran d’1 a 
6 anys de presó, amb multa de 
6 a 12 mesos”.
Per la seva banda, l’article 432 
del Codi Penal regula el de-
licte de malversació de cabals 
públics, segons el qual “s’han 
d’imposar les penes de presó de 
4 a 8 anys i inhabilitació abso-
luta per temps de 10 a 20 anys” 
si en els fets el valor del perju-
dici causat o dels béns o efectes 
apropiats excedís de 50.000€. 
En el primer cas, Romero po-
dria fins i tot estalviar-se l’in-
grés a presó. En el segon, seria 
més difícil, si bé es preveuen 
rebaixes de pena en el cas que 
es tornin els diners. 
Les fonts que apunta “El País” 
-que provenen amb tota segu-
retat de la part acusatòria, del 
FCCD- s’inclinen cap a aques-
ta segona opció. Cap més pe-
riodista ni cap altre mitjà ha 
tingut accés al suposat escrit 
de l’acusació.  Tampoc La Veu, 
malgrat demanar-lo al FCCD. 
La llei estableix que per a 
aquest tipus de fets, la seva 
prescripció es dóna als 5 anys 
des que es produeixen els fets 
en penes inferiors als cinc anys, 
o als 10 anys en els casos en què 
les penes són més grans. L’etapa 
investigada a Teo Romero cor-
respon al període entre 2007 i 
2010.

25 viatges
L’acusació particular entén que 
Teo Romero, en el període es-
mentat, va realitzar fins a 25 
viatges per a tot el món durant 
els quals s’haurien efectuat vi-
sites turístiques i despeses que 
no tenien res a veure amb l’ob-
jectiu final del viatge, amb càr-
rec als diners públics. 
Segons l’acusació, s’hi trobari-
en reserves d’hotel de més dies 
dels previstos, viatges amb avió 
a zones turístiques dels països 

que visitava, i fins i tot consu-
micions en locals d’oci.
Teo Romero sempre ha indi-
cat que l’acusació respon a una 
campanya de difamació contra 
ell per part d’un membre del 
personal del FCCD, i ha insi-
nuat en més d’una ocasió que 
darrere d’aquesta operació hi 
hauria interessos polítics.

L’oposició a Montbui demana 
la dimissió de Romero
Aquesta setmana, els grups 
de l’oposició a Montbui 
(ERC, Veïns amb Veu i ICV) 
han elaborat un comunicat 
en el qual demanen la di-
missió de l’alcalde. El podeu 
llegir en aquesta mateixa 
pàgina. 

Comunicat dels grups de l’oposició a Montbui
Recentment hem conegut que 
Teo Romero s’asseurà al banc 
dels acusats per una acusa-
ció d’apropiació indeguda o 
malversació. Segons notícia 
publicada al diari El País, Teo 
Romero - alcalde de Santa 
Margarida de Montbui - va 
fer servir per al seu propi gau-
di gairebé 57.000 euros del 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en diver-
ses irregularitats en els viatges 

realitzats quan n’era president. 
L’acusació particular demana 
per a Teo Romero 8 anys de 
presó, el màxim que es pre-
veu per a delictes d’apropiació 
indeguda o malversació de ca-
bals públics.
Els grups de l’oposició consi-
derem que la quantitat econò-
mica en concepte de despeses - 
presumptament sense justificar 
per la que l’alcalde de Montbui 
serà jutjat - són diners públics, 

com així ho ha dictaminat l’Au-
diència Provincial en resposta 
a l’últim recurs presentat per 
Teodoro Romero. A l’espera de 
la resolució judicial definitiva, 
els fets ja ens semblen prou 
greus. Volem recordar que les 
despeses són de tot tipus i in-
clouen consumicions en locals 
d’oci nocturn, consultes a pà-
gines web d’adults i fins i tot 
“compra de souvenirs”; i això, 
a més de ser una despesa de 

diners de tots els contribuents 
és una falta d’ètica imperdona-
ble en un responsable polític 
que representa al municipi de 
Montbui. 
És per tot això, i perquè el 
nostre municipi no es mereix 
ser representat per una perso-
na que serà acusada d’aquests 
delictes, que demanem que 
Teodoro Romero renunciï a 
l’alcaldia. Pensem que la seva 
dimissió és la única sortida 

decent per a que la imatge 
de Montbui no es vegi enca-
ra més perjudicada i que tot 
aquest afer no afecti al nor-
mal funcionament del nostre 
consistori.

Grup Municipal de Veïns 
amb Veu
Grup Municipal d’Iniciativa 
per Catalunya  (ICV-EUiA-E)
Grup Municipal de Junts Per 
Montbui-Acord Municipal

Romero, durant  una visita del FCCD a Haití, el 2010.

Teo Romero va explicar ahir al 
migdia a La Veu que “ni jo ni 
els meus advocats tenim cap 
escrit de l’acusació. És curiós 
que el mateix diari i el mateix 
periodista que ja va publi-
car quelcom similar fa quatre 
anys, poc abans de les elecci-
ons, tingui ara un escrit que 
nosaltres encara no tenim. De 
fet, encara ni hem fet el de la 
meva defensa. Jo no puc parlar 
d’un escrit que no tinc, i que 
no sé ni si existeix de veritat”. 
Tot i això, Romero manifesta 
que “no penso dimitir, pri-
mer perquè aquest assumpte 
no té res a veure amb l’Ajun-

tament, i segon perquè sóc 
absolutament innocent”. L’al-
calde montbuienc afegeix que 
“totes les despeses dels viatges 
que vaig fer com a president 
del FCCD me les vaig pagar de 
la meva butxaca. El càrrec no 
tenia cap sou, no era remune-
rat”, i aclareix que “l’entitat as-
sumia les despeses exactament 
igual que amb d’altres polítics i 
tècnics que també en feien, de 
viatges”. Romero torna a dir 
que “les auditories al FCCD de 
tots aquells anys es van aprovar 
per unanimitat”, i insisteix que 
“està clar que darrere de tot 
això hi ha interessos polítics”.
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Girarà entorn a la 
transformació del 
mercat laboral per 

l’avenç de les noves tec-
nologies, i inclourà la 

visita a diverses empre-
ses de la comarca

Dilluns comença la 7a edició del Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

D e dilluns a divendres 
de la setmana vinent 
tindrà lloc una nova 

edició del Prepara’t, la Setma-
na de l’Ocupació a Igualada. 
Un projecte impulsat per la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada per 
donar eines i propostes per a 
la recerca de feina a les per-
sones que estan en situació 
d’atur o volen fer un canvi 
professional.
L’edició d’aquest any, la sete-
na, girarà al voltant del canvis 
que està experimentat el mer-
cat laboral amb l’entrada de 
les noves tecnologies. Fa anys 
que la tecnologia està present 
en el nostre dia i dia, i també 
en el món laboral, però ara 
s’està produint una accelera-
ció que evidentment impacta-
rà a la manera de treballar de 
les empreses i per tant també 
canviarà els perfils professio-
nals necessaris per cobrir els 
llocs de feina. 
Per Paula Arias, gerent de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
“l’objectiu d’aquesta setena 
edició del Prepara’t és trans-
metre la idea que el mercat 
laboral està canviant, s’està 
transformant, ... i això vol dir, 
tot i les amenaces que puguin 
sorgir, que és una oportunitat 
important per a les persones 
que busquem una feina, o per 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de Sessions de 
l’Ajuntament ha estat 
escenari aquest dime-

cres, 14 de novembre, de l’acte 
de benvinguda als nous inte-
grants del Consell Municipal 
dels Infants, format per trenta 
escolars de la ciutat. L’alcalde, 
Marc Castells, i la tinent d’al-
calde d’Acció Social, Igualtat, 
Infància i Joventut, Carme Ri-
era, han encapçalat la recepció 
als nous membres per al curs 
2018-2019, que hi han assistit 
acompanyats de familiars i re-
presentants dels seus centres.
En el decurs de l’acte, s’han re-
passat les accions dutes a terme 
per aquest Consell en l’últim 
any, destacant especialment 
l’inici del procés de participa-
ció, que actualment es porta a 
terme en tots els centres esco-
lars d’Igualada, per a recollir 

les que busquen un canvi i vo-
len donar un gir a la seva vida 
professional”.
Arias també subratlla que des 
de l’entitat estan contents de 
poder realitzar un any més 
aquest projecte tant impor-
tant per a la població que cer-
ca feina, i comptar un any més 
amb l’Ajuntament d’Igualada. 
De fet, per la gerent de la UEA 
“celebrar la 7a edició conse-
cutiva del Prepara’t demostra 
que el treball entre el sector 
públic i el privat és efectiu, i 
referma la idea que és impor-
tant remar tots en el mateix 
sentit, cooperar i col·laborar”.
De la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 
posat en valor “la bona col-
laboració amb la Unió Em-
presarial de l’Anoia a l’hora 
d’impulsar i consolidar una 
iniciativa com el Prepara’t, 
unes jornades que creixen se-
guint l’evolució d’un mercat
laboral canviant i que saben 
oferir en cada edició contin-

guts veritablement útils als 
seus assistents”. En aquest 
sentit, ha afegit que “el Prepa-
ra’t es distingeix avui com un 
esdeveniment de gran valor i 
un referent a la nostra ciutat i 
la nostra comarca, tant per als 
joves que comencen a dibui-
xar la seva carrera, com per 
als professionals que volen re-
forçar els seus coneixements o 
aquelles persones que necessi-
ten reorientar la seva carrera”.

Novetat destacada
La Setmana de l’Ocupació 
tindrà lloc a Ig-Nova Empresa 
(Av. Mestre Muntaner, 86), 

i es realitzarà tots els matins 
del 19 al 23 de novembre, de 
9.30h a 13h. Cada jornada 
està dedicada a un tema, en 
aquest sentit, dilluns es parla-
rà de la Transformació digital 
i el mercat laboral, dimarts 
de buscar feina en temps de 
xarxes, dimecres es centrarà 
la jornada amb la figura del 
freelance, dijous es tractarà la 
motivació i l’empoderament, 
i divendres serà el torn de les 
visites a les empreses.
Precisament, aquesta darrera 
jornada és una de les nove-
tats destacades del Prepara’t. 
Les persones que s’inscri-

guin tindran l’oportunitat de 
visitar diverses empreses de 
la comarca i conèixer el seu 
funcionament, el procés pro-
ductiu, i evidentment saber 
quins perfils professionals de-
manen. Les empreses a visitar 
seran Graphic Packaging, 
Curtits Badia, Tallers Dicor, 
Circuit Parcmotor, i Mevirsa.
Les inscripcions al Prepara’t 
s’han de realitzar a través 
de la pàgina web de la UEA 
i omplir un formulari, o bé 
trucant al 93 805 22 92. Els 
participants hauran d’indicar 
a quina conferència volen as-
sistir. 

Els més petits de la ciutat es fan sentir a l’Ajuntament
propostes que ajudin a definir 
la futura ampliació del Parc 
Central, destinada al joc i el 
lleure infantil i familiar. També 
s’han acomiadat els membres 
sortints del Consell i l’alcalde, 
molt especialment, ha trans-
mès als assistents la rellevància 
del segell de Ciutat Amiga de la 
Infància 2018-2022, concedit a 
Igualada per la UNICEF. 

Una eina de participació
El Consell es va crear l’any 
2017 i les seves funcions pas-
sen per, entre altres, establir un 
mecanisme estable de partici-
pació que acosti aquest sector 
de la ciutadania als valors de 
la cultura cívica, promoure un 
escenari educatiu i participatiu 
que els converteixi en subjectes 
actius de la ciutat i els perme-
ti debatre sobre els temes que 
considerin rellevants, desen-
volupar una major sensibilitat 

i implicació amb el seu entorn, 
estimular una millor convivèn-
cia entre generacions, donar a 
conèixer els drets i deures dels 
infants a la comunitat i acon-
seguir que les persones adultes 
reconeguin els drets de la in-
fància i valorin la seva opinió.
El Consell Municipal dels In-
fants esta presidit per l’alcalde, 
n’és vicepresidenta la regido-
ra d’Infància i en formen part 
també els regidors d’Urbanis-
me, Participació i Ensenya-
ment, un regidor de cada grup 
i, especialment, dos infants de 
cada centre educatiu de Primà-
ria de la ciutat, un de 5è i un de 
6è, vetllant sempre la paritat en 
la composició de l’ens, essent 
tots ells escollits de manera de-
mocràtica pels seus companys. 
Al llarg del curs, el Consell 
celebra una sessió de treball 
mensual i, a més, dues sessions 
plenàries a l’Ajuntament.



La regidora Mireia Duran.

Agents cívics vigilaran i informaran per a que es compleixi la 
normativa de tinença d’animals i menors amb bici
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L’Ajuntament inicia 
aquest mes de novem-
bre noves accions per a 

la promoció d’actituds cíviques, 
amb la voluntat d’incidir en de-
terminats aspectes que poden 
alterar la bona convivència en 
l’espai públic o que afecten a la 
seguretat de sectors molt con-
crets de la població. Aquest di-
mecres n’ha avançat els detalls 
la regidora de Barris i Civisme, 
Mireia Duran.
En primer lloc, l’Ajuntament ha 
ampliat de manera destacada el 
nombre d’agents cívics que aler-
ten la ciutadania de possibles 
comportaments que contravin-
guin les ordenances municipals. 
Si fins aquest moment es dis-
posava d’una agent cívica, des 
d’ara són tres les agents que tre-
ballaran a peu de carrer durant 
els propers sis mesos, comptant 
també amb un quart agent en 
pràctiques. Van degudament 
identificats amb una armilla 
de l’Ajuntament d’Igualada, re-
cullen queixes i duen a terme 

diferents accions informatives. 
Així, per exemple, recorden als 
propietaris de gossos l’obligato-
rietat de portar-los lligats i reco-
llir-ne els excrements, informen 
les empreses del polígon de Les 
Comes sobre el funcionament 
del nou sistema de pagament 
per generació per residus, visi-
ten els nous establiments d’hos-
taleria i els grans productors 
d’orgànica per informar-los 
sobre l’obligatorietat de recollir 
selectivament, assessoren els 
impulsors d’actes públics sobre 
mesures per minimitzar la ge-
neració de residus i fer-ne una 
recollida eficient i, a més, fan 
una tasca de detecció d’aquelles 
zones de recollida de residus en 
què els contenidors presenten 
desbordaments.
En segon lloc, s’inicien dues 
noves campanyes d’informa-
ció i sensibilització. La primera 
s’enfocarà novament al compli-
ment de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics, que obliga 
a portar els gossos lligats a la via 
pública i a recollir-ne les depo-
sicions. En aquest sentit, es re-

corda que deixar les defecacions 
al carrer es considera una falta 
greu i implica una sanció de fins 
a 1.500 euros, mentre que por-
tar els gossos deslligats suposa 
una infracció molt greu i pot 
comportar fins a 3.000 euros 
de multa. 
La segona campanya anirà 
especialment enfocada als in-
fants i als joves que circulen 
amb bicicleta: se’ls recordarà, 
especialment a través dels cen-
tres escolars i les seves famílies, 

l’obligatorietat per als menors 
de 16 anys de portar casc quan 
circulin per vies urbanes, tal i 
com estableix la vigent legisla-
ció de trànsit a nivell estatal. En 
vies interurbanes, tots els usua-
ris hi estan obligats.
D’altra banda, s’ampliarà al 
conjunt de la població –no 
només als menors, com fins 
ara– la possibilitat d’acollir-se a 
mesures compensatòries alter-
natives a les sancions econò-
miques, en relació a les infrac-

cions lleus i greus previstes en 
les ordenances municipals de 
les persones i els béns i sobre 
la tinença d’animals domèstics. 
Això, en aplicació de les orde-
nances esmentades i amb el su-
port del conveni entre l’Ajun-
tament i la Societat Municipal 
Mediambiental permetrà, com 
a mesura substitutòria a la 
multa econòmica, dur a ter-
me actuacions destinades a la 
neteja de la via pública amb la 
voluntat de promoure el com-
promís cívic amb la ciutat.
En el vessant de la sensibilitza-
ció, s’han dissenyat tres nous 
cartells –obra de l’estudi igua-
ladí Evvo– de la campanya Tu 
ets el millor exemple. En aques-
ta ocasió, els cartells recorden 
la importància de no llançar 
xiclets a terra, de no llançar to-
valloletes al vàter per a no em-
bussar les canonades del subsòl 
i de tenir presents les consig-
nes bàsiques de seguretat i de 
respecte, tant cap als altres ve-
hicles com als vianants, a totes 
aquelles persones que circulen 
amb patinet. 

La Veu de 
l’Anoia

€/lot139’89

69’99
€/lot

Pernil serrà
NAVIDUL

peça sencera

Del 19 de novembre
al 2 de desembre

6 ampolles cava brut nature

PARXET
ampolla 750 ml€/lot139’89

69

Del 19 de novembre
al 2 de desembre

6 ampolles 

Avança’t
al Nadal



12  |  IGUALADA Divendres, 16 de novembre de 2018

Igualada, com a vice-
presidenta de la xar-
xa ACTE, participa a 
la reunió del comitè 

executiu europeu, que 
elaborar un pla per a 
fomentar l’economia 

circular i l’adaptació a 
la indústria 4.0

Representants de l’associació europea tèxtil ACTE en la darrera reunió a Tourcoing.

La poblatana Novalia 
invertirà 4,5 milions 
d’euros per ampliar la 
seva fàbrica de pèl·lets 

Igualada participarà en una iniciativa europea 
per fomentar la indústria 4.0 en el sector tèxtil

La firma poblatana Novalia 
Sinergie, vinculada al grup 
d’empreses Renerbio de la fa-
mília Romaní de la Pobla de 
Claramunt, ha anunciat una 
important inversió econòmica 
en la seva fàbrica de pèl·lets 
per biomassa al municipi. 
Concretament, 4,5 milions 
d’euros, el que esdevindria 
una de les inversions privades 
més importants fetes mai a la 
comarca en una empresa.
Segons que informa el diari 
“L’Econòmic”, la inversió es 
destinarà a les àrees de trac-
tament de la matèria primera 
(transformació del tronc d’ar-
bre en estelles) i granulació.

Augment important 
de la producció
Novalia Sinergia va comen-
çar -no sense molta polèmica 
amb l’Ajuntament i el veïnat, 
molt proper a les instal.laci-
ons de la fàbrica, una antiga 
paperera- les seves activitats 
el 2015, i en els darrers mesos 
la producció ha augmentat un 
30%, de manera que s’espera 
arribar a la tardor de 2019 a 
70.000 tones de fabricació de 
pèl.lets, un material  per a les 
estufes de biomassa. L’objectiu 
final seria arribar a les 100.000 
tones el 2020. 
La capacitat energètica de la 
factoria podria cobrir més 
amunt d’aquesta xifra, grà-
cies a una planta de cogene-
ració que és del propi grup 
Renerbio, i que està ubicada 
al polígon industrial de Plans 
d’Arau, també objecte de po-
lèmica amb l’Ajuntament, fins 
i tot amb denúncies entre els 
parts que han arribat a les ins-
tàncies judicials.
L’empresa ocupa avui 10.000 
metres quadrats de superfí-
cie, si bé el solar industrial és 
de 80.000, de manera que té 
marge més que suficient per 
a ampliar-se en el futur. Actu-
alment Novalia Sinergie és la 
primera productora de pèl.lets 
a Catalunya, i és d’entre les tres 
que lideren el sector a Espa-
nya. Un 30% de la fabricació 
és exportada a França i Itàlia.

REDACCIÓ / LA VEU 

Les ciutats amb més tra-
dició en la indústria 
tèxtil d’arreu de l’Estat 

han consensuat una sèrie d’ac-
cions per tal d’entomar el què 
consideren els seus dos prin-
cipals reptes: la transformació 
digital cap a la indústria 4.0 
i potenciar la sostenibilitat 
i l’economia circular dins el 
sector. És una de les conclusi-
ons de la reunió anual de l’As-
sociació de Col·lectius Tèxtils 
Europeus (ACTE), una xarxa 
coordinada a nivell estatal des 
de l’Ajuntament d’Igualada.
La trobada anual d’ACTE Es-
panya s’ha celebrat recent-
ment a la seu de Desigual, a 
Barcelona, i ha reunit els socis 
d’arreu de l’estat. En concret, 
hi han assistit representants 
dels ajuntaments d’Igualada, 
Terrassa, Manresa, Sabadell, 
Mataró, Badalona i Alcoi, així 
com altres organitzacions com 
Fitex, MODACC, Diputació 
de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, AC-
C1Ó, EURECAT, l’Agència de 
Desenvolupament del Ber-
guedà, el Gremi de Fabricants 
de Sabadell, FEDECON, el 
Cluster Leather Barcelona, el 
Centre de Recerca i Transfe-
rència de Tecnologia Tèxtil, i 
el Centre Empresarial Terra 
Alta.
Els membres d’ACTE han de-
cidit quines actuacions volen 
dur a terme per tal d’afrontar 
els principals reptes del sec-
tor de cara al futur. Els dos 
àmbits que han despertat més 
interès entre els assistents són 
la transformació digital i in-
dústria 4.0, així com la soste-
nibilitat i l’economia circular. 
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L ’expresident de la Ge-
neralitat Artur Mas 
va visitar dimecres les 

instal·lacions de B-Grup a Vi-
lanova del Camí. Mas va obrir 
una placa commemorativa del 
50è aniversari de l’empresa i 
després es va reunir amb di-
rectius per conèixer-ne la tra-
jectòria i els plans de futur. 
Aquest ha estat un dels últims 
actes de celebració de l’em-
presa, fundada a Calaf fa 50 
anys. També se n’han fet acti-
vitats a d’altres seus del grup a 
Sevilla, Cartagena o Lleida.

Altres àmbits que s’han trac-
tat són la internacionalitza-
ció, la innovació i funciona-
litat dels productes tèxtils, el 
coneixement del consumidor 
i, finalment, el foment del ta-
lent i l’emprenedoria.
La trobada ha comptat amb la 
presència de Carmen Torres 
Pérez, secretaria general de la 
confederació Moda España. 
Torres ha presentat la cam-
panya d’etiquetatge “Made in 
Spain”, que vol posar en valor 
la fabricació de proximitat, i 
estableix uns criteris de tra-
çabilitat que asseguren que el 
producte sigui totalment fa-

bricat a l’estat.
Els diferents socis també han 
posat en comú les accions 
que duen a terme al voltant 
del sector tèxtil moda. En el 
cas d’Igualada s’ha donat a 
conèixer el Pla d’Especialit-
zació Competitiva Territorial 
(PECT Anoia), la fira “BS-
TIM” de productors indus-
trials tèxtils, el projecte eu-
ropeu “Sudoe-InterTex” per 
a la internacionalització de 
les pimes tèxtils i el projecte 
“Teixint Idees i Xarxes”, que 
es du a terme conjuntament 
amb Manresa, Terrassa, Saba-
dell i Mataró.

Igualada participa del comi-
tè executiu d’ACTE Europa
Actualment, la capital de 
l’Anoia ostenta la vicepresi-
dència a nivell estatal d’aques-
ta xarxa europea de territoris 
amb tradició en el tèxtil i la 
moda. Com a tal, la regidora 
de Dinamització Econòmica 
Patrícia Illa ha participat del 
comitè executiu d’ACTE a 
nivell europeu, que ha tingut 

lloc aquesta setmana passada 
a Tourcoing (França). També 
hi ha participat representants 
de les ciutats de Boräs (Suè-
cia), Lodz (Polònia), Tour-
coing (França), Mouscron 
(Bèlgica) i Vale do Ave (Por-
tugal).
La trobada ha inclòs una 
nova edició de les taules ro-
dones on les vicepresidències 
coincideixen amb represen-
tants de les empreses del sec-
tor tèxtil. En aquest cas, l’acte 
s’ha celebrat a Brussel·les i 
ha comptat amb Emmanue-
lle Butaud Stubbs, delegada 
general del lobby d’empreses 
tèxtils franceses. Un dels as-
pectes que els assistents han 
treballat a fons és la definició 
d’estratègies per donar suport 
als joves dissenyadors.
ACTE és una xarxa amb més 
de 70 membres de set països 
d’Europa, entre els quals hi 
ha institucions, agències de 
desenvolupament local, esco-
les de disseny i centres d’in-
novació i recerca relacionats 
amb la indústria tèxtil. 

Artur Mas clou el 50è aniversari de B-Group



Seu de Kirey Group, a Milà.

Dos detinguts per robar en un 
magatzem amb peces del Rec.0
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E ls Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria 
d’Igualada van detenir 

dimarts dos homes, de 19 i 
20 anys, de nacionalitat espa-
nyola i marroquina, veïns de 
Santa Margarita de Montbui 
i Collbató, com a presump-
tes autors d’un robatori amb 
força.
Pels volts de les tres del matí, 
un vigilant de seguretat va 
avisar als mossos que hi havia 
dues persones robant en un 
magatzem del carrer del Rec, a 
Igualada. Quan els agents van 
arribar al lloc, el vigilant els 
va explicar que havia vist un 
home que llençava motxilles 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a companyia italiana 
Kirey ha comprat l’em-
presa igualadina MPM 

Software. L’empresa iguala-
dina és molt coneguda en el 
sector de les TIC, ja que està 
especialitzada en solucions 
tecnològiques per la distibució 
d’assegurances, amb una gran 
quota de mercat a la península 
ibèrica. MPM Software va fac-
turar 10 milions d’euros l’any 

des d’una finestra i un altre 
que, des del carrer, les recollia 
i se les emportava a un carreró 
del costat.
Mentre els mossos parlaven 

amb el vigilant va aparèixer 
un dels sospitosos. Els agents 
el van identificar i van anar a 
fer comprovacions al carrer 
d’on venia, on van localitzar 
divers material esportiu pre-
parat per endur-se’l. A la ma-
teixa zona van observar que 
la porta d’un magatzem es-
tava oberta i que a l’interior 
es guardava roba i material 
esportiu d’una empresa que 
havia participat al REC.0. 
Poc després, es va localitzar i 
detenir al segon lladre.  

La firma italiana Kirey 
compra MPM Software

passat i uns beneficis de casi 
3 milions. Per la seva banda, 
Kirey té un volum de negoci 
6 vegades més gran que l’em-
presa anoienca i en els últims 
anys ha anat comprant altres 
empreses del sector.
Tot i la compra per part del 
grup italià, l’actual director ge-
neral de MPM Software, Isidre 
Mensa, seguirà al capdavant 
de la companyia igualadina i, 
a més, s’incorporarà al consell 
d’administració de Kirey.

PODEM 
AJUDAR-TE

HO SAPS, 
OI?

GESTORS
ADMINISTRATIUS
COL.LEGIATS

Gràcies al meu
GESTOR
ja tinc els tràmits de 
la jubilació i els 
papers de l’herència
SOLUCIONATS

Troba la teva 
Gestoria a

www.gestors.cat

PARTICULARS
Renda, 

Jubilacions,
Vehicles, Estrangeria,

Contractes...

PIMES I AUTÒNOMS 
Creació d’Empreses, 
Assessoria Laboral, Fiscal
i Comptable, Targetes de 
Transport, Impostos...

 

   

   

 

 

        
 

    

c/Bellprat, 12 · Igualada (BCN)
Tel. 690 836 017

info@prioritybaby.com

300m² de 
showroom 

privat

Només atenem en hores convingudes

Assessors en puericultura.
Vols comprar els productes 
per al teu nadó a preus 
de fàbrica amb un tracte 
diferent, exclusiu i 
personalitzat?
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Avui parlem amb Núria 
Ramon, directora de 
l’Escola Gabriel Caste-
llà, i amb Jofre Domè-

nech, professor a Institució Igua-
lada, l’antic Mestral i Montclar. 
L’educació és un dels temes sobre el 
qual hi ha més debat públic última-
ment, no només des d’un punt de 
vista polític sinó també pels canvis 
socials i tecnològics que s’estan vi-
vint i com afecten aquest a l’hora 
d’ensenyar.

Comencem parlant de les noves 
tecnologies a l’escola. Com 
s’introdueixen a l’aula?
Núria Ramon: Si se’n fa un bon ús 
són molt útils. De fet, no podem te-
nir als alumnes desconnectats del 
món. El problema potser ve amb el 
mal ús que es fa de les xarxes soci-
als, que molts joves les comencen a 
utilitzar quan encara no s’està del tot 
preparat a nivell maduratiu. 
Jofre Domènech: Hi ha d’haver un 

cert control sobre elles, hem d’expli-
car bé als alumnes quina és la bona 
manera d’utilitzar-les. A més, com 
en molts altres casos, família i escola 
hem d’anar molt de la mà per cons-
cienciar els joves. 

Més enllà de les xarxes socials, feu 
ús d’ordinadors, mòbils o tablets 
en el dia a dia a l’aula?
NR: S’ha de combinar tot. Tots 
aquests aparells i aplicacions estan 
bé, però sense deixar de banda el pa-
per i el boli. Hem d’intentar trobar 
aquest equilibri.
JD: Ha de ser un recurs, no una obli-
gació. Segurament és el recurs edu-
catiu que més possibilitats aporta al 
llarg de tota la història de l’escola, 
però no és obligatori fer-lo servir. 
Per exemple, crec que nosaltres, ara, 
els hem d’ensenyar a buscar les co-
ses. Hem de formar-los i que apren-
guin a distingir allò que és real i allò 
que no dins d’Internet.

Ha canviat molt l’educació en els 
últims anys? Parlem per exemple 
del treball per projectes, l’aparició 
de sistemes educatius com Escola 
Nova 21, etc...
NR: Hem d’entendre que els nens i 
nenes han canviat i que, per tant, no 

podem ensenyar igual que ho fèiem 
anys enrere. Ens hem adonat que el 
sistema típic de lliçó magistral del 
mestre ja no funciona, quan els fas 
fer un examen preguntant allò que 
havies explicat, no se’n recorden. 
Aquestes noves tendències educati-
ves són fruit d’una reflexió per in-
tentar que els nostres alumnes tirin 
endavant.
JD: De fet, no és només un canvi en 
els nens sinó en la societat en gene-
ral. Quan anem a buscar feina, les 
competències que se’ns demanen 
tampoc són les mateixes de fa 20 
anys.
NR: Ara també tenim més en comp-
te les emocions dels nens. Un infant 
que està anímicament bé, aprendrà 
molt millor que aquell que porti 

L’educació primària a l’Anoia

per Marc Vergés

 “Les noves tecnologies 
han de ser un recurs 

a l’aula, no una 
obligació”

“El més important per 
evitar el bullying a 

l’aula és la prevenció, 
des de petits, hem de 

treballar el respecte als 
altres, l’empatia i tots 

aquests valors” NÚRIA RAMON
Directora de l’Escola 

Gabriel Castellà

JOFRE DOMÈNECH
Professor a Institució Igualada

Amb la col·laboració 
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MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

una motxilla a sobre que no el deixa 
tirar endavant. 
JD: Els hem d’ensenyar que tots som 
bons en alguna cosa i en això el tre-
ball cooperatiu que es porta més 
ara, ens ajuda.

Últimament, des d’alguns àmbits, 
es pregunten si és necessari dema-
nar deures als alumnes. Ho és?
NR: Els deures són bons per treba-
llar la responsabilitat. Ara bé, s’ha de 
veure quina quantitat se’n posa, quin 
tipus, etc... 
JD: Els deures han de ser formatius, 
Això sí, per part dels mestres també 
és imprescindible fer una bona cor-
recció dels deures. 

Parlem ara d’un tema delicat com 
és el bullying a les aules. Què s’hi 
pot fer per lluitar-hi?
NR: El més important és la preven-
ció. Des de molt petits ja hem de tre-
ballar el respecte als altres, l’empatia, 
etc. A vegades no es dóna importàn-
cia al bullying fins que passa, per 
això és tan important fer un treball 
previ de prevenció.
JD: Els hem d’ensenyar que quan 
algú és diferent, em pot aportar co-
ses noves a mi. Pel fet de ser diferent 
no s’han d’atacar els companys, sinó 
aprendre’n d’ells. És molt important 
el treball en xarxa: família, escola, 
extraescolars, etc

Arrel de la situació política a Cata-
lunya i per parlar-ne a l’aula hi ha 
professors investigats per la justí-
cia. Això fa que us autocensureu en 
alguns moments ara a la classe?
JF: És possible que en alguns mo-
ments ara tinguem una certa despro-
tecció. L’escola és una mini societat, 
amb infants i les seves famílies que 
pensen de moltes maneres diferents 

i això ho hem d’entendre, però cre-
ar debat mai és dolent, hem de fer 
que els nens i nenes siguin crítics. El 
professor només ha de moderar el 
debat.
NR: Ens hem sentit més observats. 
Ara ens pregunten per què hem trac-
tat algun tema. Per exemple, jo sóc 
professora de música i mai m’havia 
passat que em qüestionessin per què 
ensenyava la sardana a classe i això 
m’ha passat recentment.

En el cas del Gabriel Castellà la 
taxa d’immigració és del 70% dels 
alumnes. Com es treballa la inte-
gració en aquests casos?
És complicat. A Igualada no s’està 
fent un bon repartiment de l’alum-
nat nouvingut. Això passa perquè 
tothom pot triar l’escola a la qual vol 
anar. Potser s’haurien de posar taxes 
per tal d’afavorir aquesta integració i 
que coneguin la cultura d’aquí o que 
es facin amb nens d’aquí. Per altra 
banda, tenim 17 nacionalitats dife-
rents a la nostra escola i això és una 
riquesa brutal.

“Ara potser ens 
sentim una mica més 
observats que abans, 

ens pregunten més que 
abans sobre temes que 

tractem a classe”



Consolidem l’aposta per les connexions internacionals des de 
l’Aeroport de Barcelona- El Prat i potenciem el turisme i l’economia 
de Catalunya @turismecat @FlyWithLEVEL

Pienso que Gobierno, BdE y entidades financieras deberían 
comentar, argumentar y explicar esto. Y el Parlamento, todo, 
debería pedir que lo hiciesen. Son 1.380 € pc incluyendo recién 
nacidos y moribundos. 

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

NZero, ceres per l’esquí amb ingredients 100% 
d’origen natural.

CESC ALCARAZ

Posem en pràctica la nostra responsabilitat me-
diambiental respecte als productes que utilitzem.

Les causes del mal ambient laboral tenen la 
seva arrel en el tipus d’organització 
(o desorganització) de l’empresa. 

Amb els primers freds arriben també les primeres nevades al Pirineu 
i què millor que començar a planificar la temporada d’esquí amb un 
ingredient nou, posant en pràctica la nostra responsabilitat medi·
ambiental respecte als productes que utilitzem.

En aquest cas us vull parlar de la idea sorgida des de la vessant de l’emprenedoria, 
concretament de l’empresa Marteen Sports World. Creada per Guillem Capellades,  
un apassionat de l’esquí i amb una consciència ecològica  molt arrelada, va crear la 
marca NZero, que engloba unes noves ceres ecològiques per l’esquí. 

L’enceratge és un procés indispensable per lliscar per la neu: més control, millor 
manteniment i, en definitiva, més qualitat i gaudi en la pràctica d’esquí.  

El desenvolupament d’aquestes noves ceres es va dur a terme a partir de la col·
laboració empresa – centre tecnològic, com a binomi d’èxit per a innovar en nous 
desenvolupaments que tenen una aplicació directa al mercat.

La col·laboració de Marteen Sports World amb el centre tecnològic LEITAT va per·
metre treballar en la definició, disseny i confecció d’aquest innovador producte, que 
actualment ja es troba ben estès tant a casa nostra com a mercats internacionals. 

El desenvolupament i llançament al mercat d’una nova gamma de ceres ecològiques 
per a la pràctica de l’esquí i d’altres esports de neu, neix a partir de la selecció i for·
mulació d’ingredients  100% ecològics, naturals (ceres vegetals, additius naturals, 
biopolímers) i biodegradables. D’aquesta manera, s’ha desenvolupat una completa 
gamma de ceres sòlides i líquides per l’enceratge en fred (que es pot aplicar directa·
ment per l’usuari) i en calent (per a professionals).

La varietat de productes resultants s’han patentat a nivell europeu, i es diferencia 
dels productes del mercat que contenen parafines i altres productes d’origen petrolí·
fer, doncs en aquest cas tots els ingredients són d’origen natural.

El producte ha tingut molt bona acollida entre usuaris habituals i és per això que ac·
tualment s’està treballant en el desenvolupament de ceres per a competició. I és que 
els requeriments pel que fa al lliscament són molt més exigents. És per això ja s’està 
pensant en nous components mitjançant la incorporació de nanopartícules que ens 
ajudin a aconseguir les propietats desitjades.

Davant l’èxit d’aquest nou producte, la innovació en l’empresa no s’estanca, doncs ja 
s’està  treballant en el desenvolupament de noves formulacions per altres àmbits o 
disciplines esportives on les ceres son necessàries, com per exemple surf sobre les 
ones o en olis per greixar les cadenes i rodaments de bicicletes.  

Com a consultors en organització empresarial ens trobem molt 
freqüentment amb el tema de l’ambient laboral. El mal ambient 
genera un nivell alt de rotació, en molts casos superior al desit·
jat i a la pèrdua de talent que, como és ben sabut, és la clau de 
l’èxit empresarial. I al contrari, un bon ambient de treball redu·

eix la rotació i fins i tot, es pot apreciar un salari emocional que pot arribar a 
ser important.

En la major part dels casos que hem analitzat, les causes d’aquest mal ambient 
laboral tenen la seva arrel en el tipus d’organització (o desorganització) de 
l’empresa. 
Hi ha tres elements clau que, ben alineats, asseguren la consecució dels objectius pro·
posats:

1. Visió estratègica. Compartida i comunicada a tota l’organització
2. Rols i processos. Definició i comunicació del sistema organitzatiu i assump·
ció de responsabilitats de cada persona
3. Bon ambient laboral. Resultat de la bona integració dels dos punts anteriors.
Si fos tan senzill, totes les organitzacions tindrien models semblants i la nos·
tra experiència ens demostra que no és així. En tot cas, és un nou repte per 
l’empresa. 
Ens posem en marxa?  

Per què hi ha mal ambient de treball a la meva empresa?
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Les ciutats més intel·ligents del món:
Singapur, Londres i Barcelona són les principals ciutats 
intel·ligents del món. BCN ha creat fins a 47.000 llocs de feina 
gràcies a Internet of Things que transforma les comunicacions i 
gestiona els recursos urbans

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

CESC ALCARAZ
Economista Soci - Director FeedBackGround
@cescalcal

CESC ALCARAZ
JOAN ROIG 
Business Development Manager LEITAT Anoia 
@joanroigtarga

JOAN ROIG

JOAN ROIG



P #latevaveu

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

pep brunet @pepbrunetpamies

Albert Moreno Molins @moreni00

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC

Jose Capitán*X @CapitanGut

Laia Vicens @laiavicens

Laura Borràs @LauraBorras

Escolàpies-Igualada @EscolapiesIGLD

Dones amb Empenta @DonesAmbEmpenta

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni

Iceta, els nostres estan presos per posar urnes.... 
els teus ho seran presumptament per lladres

Molt emocionant, pell de gallina tota la pel·lícula, 
amb final apoteòsic #BohemianRhapsodyMovie

Si caes te levantas

El món convergent NO improvisa mai, tenen el 
guió molt ben après i una estratègia de llarg camí 
per no perdre la Presidència que associen com a 
pròpia. I això pot ser tant lícit com ho és plante-
jar-ho obertament i sense ànim de buscar brega 
#Més324

Gratament impressionat amb ‘El rey proscrito’ de 
@NetflixES. La Història ens ensenya quan d’es-
forç, dolor i sacrifici es requereix per guanyar la 
independència d’un país.

24/11/17: La Generalitat activa el procés per reti-
rar el servei a la Hispano
13/11/18: La Generalitat reconsidera la rescissió 
del contracte. No n’hi ha prou amb cinc averies en 
un mes, sis busos cremats, una denúncia judicial, 
16 faltes greus? Quina vergonya. #hispanofail

Junts construïm el grup i ens sentim part d’aquest 
grup quan els altres ens accepten, ens valoren, ens 
necessiten i ens ajuden a superar els límits. A 6è 
experimentem tot això i molt més a les sessions 
de tutoria amb “El/La Protagonista”. Gràcies a la 
Paula, l’Oriol i el Marc!

”He exposat encara més la meva integritat física, i 
ni tant sols tinc una ordre d’allunyament. Et sents 
desprotegida” Testimonis esfereïdors al @sense-
ficcio  #MaiMésVíctimaTV3

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#51 Òscar Balcells

Aquest #capdesetmana podeu triar.
Un castell? #CastelldeVilademager Un nucli d’al-
tura? #LaLlacunaEmmurallada
Patrimoni religiós? #ArtEcclesia

#EscapatalAnoiaFOTO: Cesc Sales
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Sopar de cloenda de la commemoració dels 75 
anys de @creu_roja a Igualada. Parlaments de 
l’Alcalde @marccastells i el President @XBotet . 
El llibre de l’efemèride és a cura de @pep_elias i 
compta amb un pròleg del MHP @QuimTorrai-
Pla . 25 anys de sòcia i que sigui per molts anys +

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Demanen 8 anys de 
presó a Teo Romero pel 
cas del Fons Català de 
Cooperació

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

Mor una dona de Piera 
atropellada a l’A2 a 
Esparreguera

Instants de La Veu             @veuanoia

L’any que ve la ”Plaça dels Porcs”, 
Plaça d’Espanya, tindrà una nova 

imatge
#veuanoia #Igualada 
#Anoia #urbanisme

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

@oscarbalcells, gestor cultural. Director del @teatreaurora. 
Tinc dues passions: la família i la feina. Em sento molt afortunat de poder treballar fent el que 
m’agrada: dedicar-me a la cultura; i fent-ho amb la convicció que és útil malgrat que, per des-
gràcia, de vegades es consideri inútil.

“Els teatres d’Igualada i l’Anoia arriben al 
100% d’ocupació”. I als teatres hi afegiria sales 
de concerts, d’exposicions, museus... tots els 
equipaments i espais culturals de la comarca. 
Perquè en una societat que ens aboca a ser 
productius, no tenim temps d’adonar-nos que 
hem arribat fins on som gràcies a la cultura, 
a la filosofia, als pensadors, als artistes... i que 
la cultura ens aporta sentit crític i ens fa més 
lliures com a individus i com a societat. Tenir 
una ocupació del 100% als teatres ens diria que 
vivim en una comarca culturalment rica, amb 
identitat pròpia i amb ganes de seguir creixent.
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Creuen que cal millorar 
la formació i especial-
ment l’anglès, cuidar 
més les webs,i poder 

acollir estudiants 
estrangers

La UEA vol analitzar 
amb una enquesta 
oberta a tothom l’estat 
de la comarca en 
maduresa digital 

Una vintena d’empresaris debaten sobre 
l’exportació i com obrir-se a nous mercats

La transformació de l’entorn 
empresarial i social és una 
realitat que tot just acaba de 
començar i que determinarà 
el futur professional, laboral i 
personal de tot el món. Aquests 
canvis ja estan afectant la ma-
nera de treballar i d’afrontar 
l’economia d’empresa, però 
també, la domèstica, en qualse-
vol racó i indret del planeta: és 
el canvi tecnològic més impor-
tant de les últimes dècades i 
ve marcada per la digitalit-
zació dels processos de pro-
ducció gràcies a la introduc-
ció de les tecnologies de la 
informació, l’Internet de les 
coses i l’ús de nous materials; 
un nou model d’organització 
i de control de la cadena de 
valor a través del cicle de 
vida del producte i durant 
els sistemes de fabricació, i 
que pot obrir les portes a la 
reindustrialització si el teixit 
empresarial aprofita l’opor-
tunitat que representa.
A l’Anoia no podem que-
dar-nos enrere i per això és 
important conèixer quina és la 
maduresa digital dels anoiencs 
i també de quina manera l’eco-
nomia circular i el reciclatge 
és present en les nostres vides, 
personals i laborals. Des de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
s’està recollint aquesta infor-
mació per elaborar un manual 
que ha de permetre, per una 
banda, conèixer el context i la 
situació com a comarca, i per 
l’altra, posar sobre la taula rep-
tes i possibilitats que tenim per 
millorar, ser més competitius, 
més responsables, millors en la 
gestió dels recursos i també de 
les noves tecnologies, que són 
cada vegada més presents, en 
el dia a dia, personal i laboral. 
L’empresa del futur serà sos-
tenible, eficient, innovadora, 
puntera; però amb les noves 
tecnologies integrades, una 
empresa respectuosa amb l’en-
torn, mediambiental i social-
ment parlant.
Des de la patronal anoienca es 
fa una crida a tota la ciutadania 
per aportar la pròpia opinió  i 
així conèixer dificultats i reptes 
per poder treballar conjunta-
ment per ser encara més forts 
i estar més preparats per un 
futur que ja es divisa: l’horitzó 
de la transformació social, eco-
nòmica i empresarial. 
L’enllaç per respondre l’enques-
ta és el següent: https://goo.gl/
forms/lVi47ENkBDJ8k2IA3

REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEA Internacional 
és una de les comissi-
ons de la patronal em-

presarial de l’Anoia que tracta 
els temes relacionats amb els 
mercats exteriors i seguint 
amb la línia de treball inici-
at l’any passat, ha celebrat un 
fòrum empresarial on hi han 
participat una vintena d’em-
preses de diferents sectors 
econòmics. Empreses grans i 
petites que treballen en mer-
cats exteriors o que es volen 
iniciar en l’àmbit de l’expor-
tació.
L’objectiu de la trobada era 
analitzar la importància de 
la internacionalització de les 
empreses, escoltar les seves 
necessitats, les inquietuds 
que tenen els empresaris en 
aquest àmbit, i també anotar 
propostes i idees per a millo-
rar. Sense oblidar el foment de 
la cooperació entre empreses 
exportadores i la promoció de 
l’activitat econòmica Interna-
cional al territori.

Al llarg del fòrum, que es va 
celebrar en format dinar, es 
van posar sobre a la taula di-
verses preocupacions com 
la manca de coneixement de 

les empreses de la comarca 
que exporten. Segons els em-
presaris, “és important donar 
visibilitat a les companyies 
que treballen a l’exterior i una 
opció seria crear un directori 
amb el nom de les empreses, 
així com disposar d’una base 
de dades de comercials d’ex-
portació que treballin per 
països per treballar temes co-
muns”.
La formació també va ser 
un altre dels temes debatuts 

al fòrum. Els assistents van 
afirmar que tenen moltes di-
ficultats per a trobar perso-
nal qualificat, tant joves que 
vulguin començar la carrera 
internacional com perfils més 
alts com export manager. 
També van exposar que la 
majoria d’alumnes del CFGS 
de Comerç Internacional no 
surten suficientment prepa-
rats i el nivell d’anglès no és el 
necessari per a poder treballar 
en empreses que exporten.
Altres punts que es van parlar 
van ser la possibilitat de rebre 
estudiants estrangers per a 
poder realitzar les pràctiques 
acadèmiques, i cuidar molt 
la imatge de les pàgines webs 
corporatives de cada empresa, 
ja que aquesta és la imatge 
que projecten al món.
Un cop recollides les propos-
tes de l’empresariat anoienc, la 
comissió UEA Internacional 
programarà un seguit d’acci-
ons de cara el 2019, i recorda a 
totes les empreses que vulguin 
exportar que la comissió està 
a la seva disposició.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha lliurat el passat 
8 de novembre, ajuts 

econòmics a diferents em-
preses de la ciutat que van 
iniciar la seva activitat du-
rant l’any passat. En total són 
setze els emprenedors que, 
acollint-se a la convocatòria 
que cada any obre el departa-

L’Ajuntament lliura ajuts econòmics 
a 16 empreses de nova creació

celebrat a l’edifici d’Ig-nova 
Empresa, hi han assistit l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i el regidor de Promo-
ció Cultural, Pere Camps. La 
trobada ha servit, a més, per 
informar els nous empresaris 
d’altres possibles subvenci-
ons i vies de suport a la seva 
activitat que els ofereix l’àrea 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.

ment municipal de Dinamit-
zació Econòmica per donar 
suport a les empreses i co-
operatives de nova creació, 
han rebut diferents subven-
cions. 
Pertanyen a sectors tan di-
versos com la restauració, 
l’odontologia, l’assessoria, 
la telefonia, els transports 
o els vols amb globus, en-
tre altres activitats. A l’acte, 

El PDeCAT va 
estrenar ahir al vespre 
nou local a l’avinguda 
Barcelona

Ahir dijous al vespre, tancada 
ja la nostra edició, va tenir lloc 
la inauguració del nou local del 
Partit Demòcrata de Catalunya 
(PDeCAT) a Igualada. El local 
està situat a l’avinguda Barce-
lona número 68, just on abans 
hi havia una sucursal de Cai-
xaBank. 
El nou local, que llueix la imat-
ge pròpia de la formació i tam-
bé la de la marca amb que es 
vol concórrer a les properes 
eleccions municipals de maig 
de l’any que ve, JuntsxIguala-
da, esdevindrà la seu comarcal 
i local del partit, deixant la seu 
històrica del carrer Capellades, 
on l’antiga Convergència ha 
acollit els seus militants en les 
darreres tres dècades. 
L’acte havia de comptar amb 
l’assistència i parlaments d’en 
David Bonvehí, President del 
PDeCAT, 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 Al-
calde d’Igualada, i d’en Daniel 
Roig, President local del partit.



Representants de les ciutats de Lecco (Itàlia) i Aksakovo 
(Bulgària) van ser el cap de setmana a Igualada

  IGUALADA  | 19Divendres, 16 de novembre de 2018

La Unió Empresarial de 
l’Anoia segueix amb la seva 
clara aposta per millorar la 
competitivitat empresarial de 
la comarca i que aquesta es-
devingui en un pol d’atracció 
europea. Per aquest motiu, 
el passat divendres dia 9 de 
novembre, la patronal ano-
ienca va seguir la seva tònica 
de col·laboració de treballar 
colze a colze amb l’Associació 
per als Agermanaments -l’en-
titat igualadina que té com 
a objectiu apropar la ciutat 
a altres ciutats europees per 
establir-hi lligams d’amistat 
i coneixement- i van rebre 
conjuntament als represen-
tants i autoritats locals de les 
poblacions agermanades amb 
la ciutat d’Igualada. Tot i que 
Igualada estigui agermanada 
amb altres municipis euro-
peus, en aquesta ocasió hi as-
sistiren les ciutats europees de 

REDACCIÓ / LA VEU 

R epresentants dels 
ajuntaments de la ciu-
tat italiana de Lecco i 

la búlgara d’Aksakovo, ager-
manades amb Igualada, van 
visitar el passat cap de setma-
na la capital de l’Anoia.  No 
van poder assistir la de Gui-
maraes (Portugal) i Montlous-
son (França).

Visites al Campus, el 
cementiri nou i el Rec.0
En una trobada coordinada 
per l’Associació d’Agermana-
ments d’Igualada, els repre-
sentants dels dos consistoris 

van poder visitar el Campus 
Universitari d’Igualada-UdL i 
elements patrimonials locals, 
com el Cementiri Nou d’En-

l’Anoia, com ara el Rec.018 o 
La Gran Festa del Vi, compar-
tint també experiències amb 
els departaments de Comerç 
i Universitats de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Divendres al vespre, al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament, 
va tenir lloc una recepció ins-
titucional per a donar-los la 
benvinguda a la ciutat. Com a 
curiositat cal destacar el detall 
de l’alcalde de la ciutat búlga-
ra  Atanàs Stoilov que va fer 
arribar a mans de Marc Cas-
tell d’un llibre biogràfic de la 
figura del ex-futbolista del FC 
Barcelona Hristo Stoichkov 
especialment dedicat al nostre 

alcalde.
El matí del dissabte va ser 
aprofitat va ser dedicat a una 
complerta visita a la zona del 
Rec. A la tarda els representats 
de les ciutats agermanades van 
assistir al concert homenatge 
al Bisbe Torres i Bages celebrat 
a la Basílica de Santa Maria i 
que va ser molt agraït pels vi-
sitants.
El diumenge a darrera hora 
de la tarda els visitants van fer 
un recorregut per la nostra 
comarca amb una detallada 
visita a la finca de Can Feixas, 
a Cabrera, amb una complerta  
informació sobre l’elaboració 
dels vins i caves a l’Anoia.

ric Miralles i Carme Pinós. 
També van poder viure els 
diferents esdeveniments que 
se celebraven a la capital de 

La UEA reprèn ponts de diàleg amb els dos territoris

Lecco (Itàlia)  i Alsakovo (Bul-
gària), però tot i això, l’entitat 
vol realitzar aquest intercan-
vi empresarial amb  les altres 
dues poblacions agermanades 
amb la capital anoienca: són els 
casos de Guimaraes (Portugal) 
i Montluçon (França). 
Conscients que cada cop, les 
pimes estan fent grans esfor-
ços per internacionalitzar-se, 
des de la Unió Empresarial de 

l’Anoia es vol brindar l’opor-
tunitat que la cooperació em-
presarial pugui ser una via per 
superar les limitacions deriva-
des a la mida de les empreses.  
L’objectiu principal d’aquesta 
jornada era el de fomentar 
l’intercanvi empresarial apro-
fitant les ciutats agermanades 
amb la capital de l’Anoia, i 
en aquest sentit, obrir por-
tes de col·laboració, a través 

d’aquests municipis als seus 
països per, respectivament, te-
nir un contacte directe d’aten-
ció. 
Joan Domènech, president de 
la UEA va manifestar la vo-
luntat i l’interès de generar re-
lacions de networking amb les 
dues poblacions i que aquesta 
jornada en sigui  “l’inici per 
tenir una relació més fluïda i 
que permeti realitzar trobades 

entre les diverses empreses” i 
que a la vegada, “obri oportu-
nitats de negoci a la comarca”.  
Objectiu: dinamitzar l’in-
tercanvi empresarial entre 
l’Anoia, Alsakovo i Lecco
Un altre dels punts més im-
portants i objectius de la jor-
nada era presentar-ne el teixit 
empresarial i industrial de la 
comarca perquè en un futur, 
s’hi puguin establir ponts de 
connexió entre els tres terri-
toris; i dinamitzar l’intercanvi 
empresarial entre l’Anoia, Al-
sakovo i Lecco.
En aquest sentit, des la pa-
tronal anoienca es reprèn les 
relacions de contacte amb Al-
sakovo i s’engega diàleg amb 
Lecco, amb la voluntat d’esta-
blir ponts de diàleg entre les 
empreses anoienques amb els 
dos territoris europeus, i aju-
dar a les empreses que vul-
guin internacionalitzar-se.  
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Els organitzadors, 
satisfets de l’edició 

d’hivern del certamen, 
que ha tingut més 

participació sobretot 
dimecres i dissabte

El Rec.0  segueix captivant a milers de persones d’arreu del país. Foto: Marc Vila.

Open Creatiu, el 
proper Festival de 
Publicitat de Catalunya

Increment de visites i vendes al Rec.018

El Gremi de Publicitat llan-
ça l’Open Creatiu, Festival de 
Publicitat de Catalunya , amb 
l’objectiu de treure a la llum 
tot el talent que hi ha a Cata-
lunya.
Qualsevol agència, estudi 
de disseny, agència digital, 
dissenyadors, professionals 
Free-lance del nostre país hi 
podrà participar. Un Festival 
pensat només pels qui treba-
llen del sector a Catalunya. El 
fulletó per un centre comer-
cial, el web de la botiga d’uns 
amics, qualsevols peça, idea 
creativa de la que et sentis 
orgullós pots inscriure-la. A 
l’Open Creatiu no importa la 
mida de la campanya, el pres-
supost de les peces, o el client 
o el mitjà, tenen cabuda totes 
les idees. Offline, online, bo-
tigues, serveis... Hi haurà pre-
miats per territori, és a dir, la 
millor agència de Barcelona, 
de Girona, de Lleida, Tarra-
gona i, fins i tot, de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
La inscripció de peces es pot 
fer fins el 20 de novembre, 
a través de la pàgina www.
opencreatiu.com.
L’entrega de premis tindrà 
lloc el proper 11 de desem-
bre al Palau de Pedralbes de 
Barcelona. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.0 Experimental 
Stores tanca una de 
les edicions més par-

ticipades. I és que tenint en 
compte les dades provisionals, 
des de l’organització es calcula 
que hi ha hagut un increment 
de visitants i vendes, especi-
alment durant la jornada del 
dimecres i dissabte. Marina 
Iglesias, coorganitzadora del 
Rec.0 explica que “fem una 
valoració molt positiva i tan-
quem aquesta 19a edició ha-
vent complert les expectati-
ves”. Així, pendents encara de 
les dades finals, es preveu que 
el Rec.018 hagi crescut en visi-
tants i també en vendes. 
Més de 100 marques en 57 
pop-up stores de moda han 
sabut atraure visitants d’arreu 
del país, una oferta que s’ha 
complementat amb les pro-
postes culturals i gastronò-
miques que es podien trobar 
al llarg del circuit del Rec.0. 
Precisament, el bon temps ha 
fet que les activitats a l’exte-
rior es consolidin amb èxit: 
els concerts, les sessions de 
Dj, els tallers... I també l’oferta 
del Rec Street Food, amb més 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de la conferèn-
cia “D’ara endavant” 
oferta a l’Ateneu 

Igualadí el 6 d’octubre per Jor-
di Cuadras, el candidat a l’al-
caldia ha posat en marxa una 
intensa agenda de contactes 
i trobades amb igualadins i 
igualadines per captar el pols 
de la ciutat i compartir les ide-
es desgranades en aquell acte 
per començar a articular l’es-
pai polític que s’ha de crear de 
cara a les properes eleccions 
municipals. Després d’un mes, 
Cuadras ja ha mantingut tro-
bades amb més de 100 iguala-
dins i igualadines.
Jordi Cuadras ha tingut reuni-
ons amb persones de diferents 
perfils i àmbits, des d’empresa-
ris fins a professionals del 
món de la salut, l’educació, el 
comerç, l’habitatge, les noves 
tecnologies, la comunicació, 
la cultura o persones vincula-
des a entitats, sindicats, partits 
i el món associatiu de la ciu-
tat. També ha posat èmfasi en 
conèixer la realitat de famílies 

d’una trentena de food trucks, 
ha omplert els patis i exteriors 
del barri del Rec.

Un centenar de persones al 
Recmeeting
El Recmeeting, que va tenir 
lloc divendres a la tara al res-
taurant Somiatruites, va atrau-
re un centenar de persones in-
teressades en les reflexions de 

la corredora Núria Picas i la 
nutricionista Sandra Sardina 

sobre l’esport com a filosofia 
de vida. Una activitat que va 
comptar amb molt bona aco-
llida i que confirma l’interès 
dels visitants per les propostes 
complementaries a la compra 
d’estocs. El Recmeeting va ser 
moderat per la periodista Ma-
ria Almenar i  va comptar amb 
la col·laboració de Ametller 
Origen i Buff. 

L’alcaldable Jordi Cuadras ha mantingut un 
centenar de trobades per construir el seu projecte

que tenen dificultats econò-
miques i també en percebre 
les demandes de nous votants 
amb reunions amb joves que 
votaran per primera vegada a 
les municipals del proper 26 
de maig.
El candidat a l’alcaldia ha re-
partit totes aquestes trobades, 
també, pels diferents barris de 
la ciutat i ha estat tant al cen-
tre com als barris de les Co-
mes, Fàtima, Sant Crist, Set 
Camins, Montserrat, el Rec, el 
Pla de la Massa-Sesoliveres i 
Poble Sec. Totes aquestes reu-
nions amb igualadins i iguala-
dines arriben abans de poder 
fer contactes formals amb en-
titats i institucions de la ciutat, 
que s’abordaran en una segona 
fase una vegada l’espai polític 
progressista estigui articulat 
amb les diferents peces que en 
formin part.
Cuadras fa una valoració “alta-
ment positiva de totes aques-
tes reunions perquè dibuixen 
una Igualada diversa que és 
la que hem de posar en valor. 
Parlar de les moltes igualades 
que hi ha dins Igualada i de les 

moltes maneres que hi ha de 
ser i sentir-se igualadí. Cal que 
tothom senti que té un altaveu 
i un micròfon, Això és el que 
més m’il·lusiona i m’engresca 
alhora de bastir el projecte 
d’esquerres, centreesquerra i 
progressista per Igualada”.
Davant les més de 100 troba-
des comptabilitzades en un 
mes, Jordi Cuadras explica 
que “aquesta xifra no pot pa-
rar de créixer. La veritat és que 
el ritme d’agenda ha sigut molt 
intents i desitjo que continuï 
sent així perquè poder seure 
i parlar de la ciutat que esti-
mem amb tanta gent i tan di-
versa és un pas imprescindible 

per poder ser el proper alcalde 
d’Igualada. Aquesta dinàmica 
de reunions permet conèixer 
a fons quina és la realitat que 
viu la cuitat i com la podem 
transformar per millorar”.
D’altra banda, Cuadras des-
taca que aquest primer cen-
tenar de contactes referma la 
idea amb la qual va llençar la 
proposta de creació d’un nou 
espai progressista per Iguala-
da en forma de moviment ciu-
tadà canalitzat políticament, 
però en el qual la principal lla-
vor és una suma d’igualadins i 
igualadines que vulguin treba-
llar per Igualada tot anant més 
enllà dels partits. 

El proper 23  de 
novembre, sessió sobre 
la  digitalització 
empresarial 

La transformació digital su-
posa no només un repte en 
un futur immediat per totes 
les empreses sigui quin sigui 
el seu sector industrial, tam-
bé representa una oportuni-
tat per posicionar-se, ser més 
competitius i poder afrontar 
un entorn diversificat, sense 
fronteres i on la tecnologia i 
les seves aplicacions transfor-
men els productes en serveis i 
exigeixen més implicació a les 
empreses i els fabricants.
En aquest sentit, des de la 
UEA i des d’ACCIÓ han pre-
parat una sessió informativa 
titulada “Reptes i avantatges 
de la digitalització empresa-
rial: Què, com i per què” amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
quines són les dimensions de 
la Indústria 4.0 de la mà d’ex-
perts.
La sessió es farà el divendres 
23 de novembre, a la UEA, de  
9 a 11 h. Confirmació assis-
tència: anna@uea.cat



Cloenda del 75è aniversari de Creu Roja a l’Anoia
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C om a cloenda dels ac-
tes de celebració dels 
75 anys de Creu Roja 

a l’Anoia, el passat dissabte 10 
de novembre es va dur a ter-
me el sopar commemoratiu a 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de la troba-
da d’octubre sobre 
DevOps, torna IGD 

Tech & Drinks el pròxim di-
jous 22 de novembre, 19.00 
a La Maca (Sant Antoni de 
Baix, 33), amb una jornada 
sobre blockchain, la tecnolo-
gia que hi ha darrere de crip-
tomonedes com Bitcoin.
Titulada “Blockchain & Be-
ers”, tractarà aquesta recent 
tecnologia, amb poc més de 
deu anys, des d’un punt de 
vista ampli, tocant aspectes 
més enllà de les criptomo-
nedes, que són la punta de 

l’Hotel Amèrica, on hi varen 
assistir voluntàries i volunta-
ris, socis i sòcies, autoritats i 
membres de les entitats de la 
comarca.
La vetllada va finalitzar amb 
els parlaments de l’Alcalde 
d’Igualada, Marc Castells i 

del President de Creu Roja a 
l’Anoia, Dr. F. Xavier Botet, 
que va fer un breu repàs a la 
trajectòria de l’entitat, que ara 
fa 75 anys varen fundar Salva-
dor Vidal, Josep Farrés, Fran-
cesc Botet, Josep Rodríguez i 
Josep Chicote. Després, tots 

els assistents varen rebre dos 
detalls per commemorar l’efe-
mèride:  una litografia signada 
i numerada, anomenada “Pet-
jades de Creu Roja”, que l’autor 
igualadí Marcial Fernàndez va 
crear especialment per cele-
brar aquest esdeveniment. I 

el llibre “Creu Roja a l’Anoia, 
75 anys plens d’acció”, obra 
d’en Pep Elias, Josep M. Riera i 
Jordi Margalef. Des de l’entitat 
volen agrair tot el suport rebut 
al llarg d’aquest any de cele-
bració, a totes les persones que 
hi han participat i col·laborat.  

Sessió d’IGD Tech&-
Drinks  sobre blockchain

l’iceberg de tot allò que la que 
aquesta tecnologia pot aportar.
Es dividirà en tres parts. Inici-
arà amb una introducció a càr-
rec de Dario Castañé, tecnòleg 
expert en l’ecosistema blockc-
hain, seguit de dues xerrades a 
càrrec de Josep Maria Rosich, 
fundador de BlockDapps Lab 
i d’eosBarcelona que parla-
rà d’eos.io i cadenes de blocs 
d’alta capacitat, i Santi Casas, 
CEO de Verified ID, que par-
larà d’identitat digital sobre 
blockchain.
L’esdeveniment requereix ins-
cripció, accessible al web de 
Meetup.

Inscripcions obertes per a formar 
nous treballadors del sector del metall
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) 

obre el termini per apuntar-se 
a la nova edició del programa 
ReinMET, una iniciativa de 
formació especialitzada adre-
çada a persones que estan en 
recerca de feina i que es fo-
calitza en el sector del metall, 
un àmbit que té mancances 
de personal i que ofereix unes 
bones condicions laborals.
Aquest programa permet 
capacitar futures persones tre-
balladores que es puguin de-
dicar al sector del metall, un 
dels principals sectors indus-
trials de la comarca de l’Anoia, 
amb un volum molt impor-
tant d’empreses, treballadors i 
facturació. Aquesta convoca-
tòria està adreçada a dones i 
homes de més de 20 anys amb 
una formació mínima d’ESO 
o graduat escolar, que estiguin 
a l’atur o bé treballant en situ-
ació precària.

La formació amb les primeres 
15 persones participants co-
mençarà al mes de desembre i 
està enfocada a l’especialitat de 
Soldadura, oferint primer una 
base de coneixements sobre el 
sector del metall (metrologia, 
interpretació de plànols, mate-
rials i mecànica) i aprofundint 
posteriorment en la soldadu-
ra. La segona formació, pre-
vista pel mes d’abril de 2019, 
s’enfocarà cap a l’especialitat 
del Manteniment Industrial.
Es tracta d’una formació amb 

una part teòrica però amb un 
període molt interessant de 
pràctiques a les empreses que 
després oferiran als candidats 
que hagin mostrat major in-
terès i voluntat de dedicació, 
l’oportunitat de quedar-s’hi a 
treballar.
Per més informació i inscrip-
cions, els interessats poden 
adreçar-se a la MICOD, a l’Av. 
Mestre Muntaner 86 d’Iguala-
da (edifici Ig-nova Empresa) o 
trucant al telèfon 93 805 04 09, 
abans del dia 20 de novembre.
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L’aventura de ser “Avi”
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D issabte passat 10 de 
novembre es va pre-
sentar a Igualada el 

projecte de cotxes elèctrics 
compartits Som Mobilitat. 
Som Mobilitat és una coope-
rativa sense ànim de lucre que 
promou el cotxe multiusua-
ri (en anglès, carsharing). Es 
tracta d’un sistema de mobili-
tat que consisteix en una em-
presa o organització que ges-
tiona una flota d’automòbils i 
els posa a disposició dels seus 
abonats (des d’una hora fins a 
diversos dies). 
El cotxe multiusuari promou 
la utilització racional del cot-
xe. El seu objectiu és aconse-
guir que no sigui necessària la 
possessió d’un vehicle privat, 
i només s’utilitzi el cotxe en 
moments puntuals. Es basa en 
la idea que per a cada tipus de 
desplaçament cal utilitzar el 
sistema de transport més con-
venient, des d’un punt de vista 

JOAN TORT / AVI

C aminada de l’Agrupa-
ció de veterans fut-
bolistes d’Igualada 

en la seva 43a edició, on els 
seus membres van demostrar 
un any més, la poderosa salut 
tant dels caminants com de 
l’agrupació, un èxit rotund. 
L’objectiu, la Tossa de Mont-
bui i a diferència d’altres anys, 
van veure amb humor com la 
caminada es tornava aventu-

REDACCIÓ / LA VEU 

D es del passat dimarts 
30 d’octubre i fins al 
dissabte 3 de novem-

bre, una delegació de la Jove 
Cambra de Catalunya va parti-
cipar al Congrés Mundial de la 
Junior Chamber International, 
que aquest any s’ha celebrat 
a la ciutat de Goa (Índia).  La 
delegació està encapçalada per 
la igualadina i Presidenta de la 
Jove Cambra de Catalunya, la 
igualadina Míriam València, i 
acompanyada per la Presiden-
ta electa per al 2019, Sara Rué, 
i està formada per un total de 7 
membres de l’entitat. 
El congrés va tenir l’ inici amb 
l’assemblea de presidents eu-
ropeus on, a més a més de les 
nostres representants presi-
dencials, es va comptar amb la 
participació de l’igualadí  Magí 
Senserrich (membre de la de-
legació catalana) com a Vice-
president Europeu fent la pre-
sentació del seu informe. 
El congrés ha acollit, al llarg 

ra per les múltiples dificultats 
sobretot, en el tram que va 
d’Igualada al nucli de Mont-
bui. Van poder gaudir i com-
provar com camins, torrents i 
corriols acompanyava la mu-
siqueta de l’aigua per tots els 
racons del trajecte. 
L’anècdota del dia la va pro-
tagonitzar el seu president, 
Josep Ma. Talló, que en un 
dels sortejos del tram, va anar 
a buscar bolets “sense voler”, 
però com a bon líder i refet de 

la circumstància, va portar a 
l’expedició a coronar el preuat 
cim montbuienc, recordant a 
tothom, que l’objectiu no era 
el cim sinó el camí, com a la 
vida. 
Aprofitant l’envejable i mag-
nífic dia que va acompanyar 
a tothom, s’aplegaren a fer un 
bon mos de coca acompanyat 
del rajolí de moscatell de rigor 
i desitjant tornar l’any vinent 
per gaudir de nou de la inobli-
dable jornada.

Igualadins al congrés mundial 
de Joves Cambres, a la Índia

del cost individual i social.
Aquest sistema de mobilitat 
està molt estès a altres països. 
Som Mobilitat està impulsant 
aquest sistema a Catalunya 
a partir de nuclis locals inte-
ressats que, un cop constitu-
ïts, desenvolupen el sistema 
adaptat a l’entorn. Així doncs, 
actualment disposa de més 
d’una quinzena de vehicles 
i està implantat a municipis 
com Mataró, Olot, Ampos-
ta, Castellbisbal o Granollers. 
En molts d’aquests casos, es fa 
amb col·laboració amb admi-
nistracions locals o empreses, 
de manera que el cotxe és uti-
litzat tant per particulars com 
per institucions o empreses.
Arran de la presentació, s’es-
tà començant a treballar per 
constituir un grup local per 
explorar la possibilitat de 
constituir-se a Igualada. Si hi 
estàs interessat contacta amb 
nosaltres a través sommobili-
tat.coop o les xarxes socials de 
Coop de Cap.

Un col.lectiu promou a 
Igualada el carsharing

Demà, jornada entorn 
de la diabetis
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del dia 
mundial de la diabe-
tis que aquest any té 

com a tema “Família i Diabe-
tis” des de l’ADC delegació de 
l’Anoia han organitzat demà 
dissabte una jornada on tota 
la família pot venir a gaudir 
de les activitats preparades 
per aquest dia tan especial 
per totes aquelles persones 
que conviuen amb la diabetis 
i els seus familiars. Serà de 9h 
a 13h al centre Cívic Centre 
C/Trinitat, 12. 

El passat 14 de novembre a 
l’Hospital, CAP Nord i Am-
bulatoris, i als centres sociosa-
nitaris es van exposar murals 
i van realitzar activitats, i els 
que tenen cuina van realitzar 
postres sense sucre per a tot-
hom. També la xemeneia de la 
plaça de Cal Font va ser il·lu-
minada en blau per comme-
morar aquest dia. 
Des de l’associació es dema-
na que s’utilitzi a les xarxes 
socials el llaç blau per com-
memorar aquest dia. Demà 
es disposarà de llaços perquè 
us feu la foto.   

de la setmana, a banda de l’as-
semblea general mundial, di-
verses ponències i workshops, 
entre les quals destaquem la 
realitzada per la presidenta del 
a JCI Catalunya, la igualadina 
Míriam València  el divendres 
2 de novembre:  “Women Le-
adership” on la presidenta va 
mostrar al món la experiència 
pionera de la JCI Catalunya 
en matèria d’igualtat de gène-
re, tenint la elaboració d’un 
pla d’igualtat, una campanya 
exterior de dones en posició 

de lideratge i les mesures in-
ternes de conciliació amb la 
vida familiar, adoptades per la 
JCI Catalunya, sent un referent 
mundial en matèria d’igualtat 
dins les joves cambres. També 
va tenir lloc,  el passat dijous 
1, la competició mundial de 
debat de la Junior Chamber 
International on la JCI Catalu-
nya va obtenir la victòria amb 
els següents membres a l’equip: 
Adrià Agramunt, Robert Fran-
quet (JCI Reus) i Raül Gil (JCI 
Tarragona). 



CaixaBank aporta 4.922€ per 
material de la residència P. Vilaseca
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E l pròxim dijous 29 de 
novembre a  les 18.00 
h. tindrà lloc al Cen-

tre Cívic Montserrat una 
xerrada sobre Alimentació 
Saludable per a la gent gran. 
Té com objectiu l’adquisició 
d’habilitats sobre la nutrició 
saludable i adequada du-
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E l Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 
ha presentat una nova 

grua de sostre que s’ha ins-
tal·lat a la sala de fisioteràpia i 
rehabilitació de la Residència 
Pare Vilaseca per a millorar la 
mobilitat funcional dels resi-
dents. Aquesta inversió s’ha 
pogut dur a terme gràcies a 
una aportació de 4.922 € de 
l’Obra Social “La Caixa”.
La presentació ha tingut lloc 
el matí del divendres 9 de no-
vembre amb la presència de 
Carme Riera, tercera tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada i regidora d’Acció 
Social, Igualtat, Infància i Jo-
ventut, Jordi Gràcia, Director 
de l’Àrea de Negoci d’Anoia i 
Baix Llobregat Nord de Cai-
xaBank, Miquel A. Casals, 
Director de la Oficina Store 
0001, Maria Faus, Directora 
de Banca d’Institucions de 
CaixaBank, Jordi Ferrer, Ge-
rent del CSSI i Maria Àngels 
Riba, Directora Tècnica del 
CSSI. El primer usuari de la 
nova grua ha estat Antoni 
Murcia, que ha estat acom-
panyat dels fisioterapeutes 
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha contractat a 
5 joves beneficiaris del 

programa de Garantia Juvenil, 
una iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juvenil, 
impulsada a Catalunya a tra-
vés del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC). 
Es tracta d’una iniciativa di-
rigida a joves inscrits al Ser-
vei d’Ocupació i a Garantia 
Juvenil i amb estudis posto-
bligatoris finalitzats: Cicles 
Formatius i graus universita-
ris. D’aquesta manera es dona 
l’oportunitat a aquests joves de 
poder entrar al mercat laboral 
a través d’una primera experi-
ència a l’administració pública 
i realitzant tasques segons els 
seus estudis.
La durada dels contractes en 
pràctiques serà de sis mesos a 

de la residència, Esther Mal-
donado, Clara Escura i Joan 
Redondo, que amb Laura 
Torras completen l’equip per-
manent del que disposa la re-
sidència.

Grua de sostre a la sala 
de fisioteràpia
Amb la nova grua de sostre a 
la sala de fisioteràpia es mi-
llora la mobilitat funcional 
dels residents més assistits i 
més fràgils, i d’aquesta mane-
ra es poden arribar a millo-
rar altres disfuncions orgà-
niques que hagin pogut tenir 
a conseqüència de la seva se-
destació i falta d’activitat. El 
principal objectiu d’aquesta 
grua és mantenir la funcio-
nalitat en les transferències 
bàsiques, la bipedestació i la 
marxa, de manera autònoma 
i segura gràcies a la seguretat 
que dóna que el resident vagi 
amb l’arnès de la grua posat. 
Gràcies a aquesta eina es pot 
mantenir l’activitat muscular 
evitant les atròfies musculars, 
les retraccions per inactivitat 
i millorant la qualitat de vida 
d’aquests residents tant a nivell 
funcional com a nivell cogni-
tiu i sobretot emocional. Amb 

aquesta grua es podrà realit-
zar amb més seguretat l’acció 
de la marxa, evitant caigudes, 
i per tant el resident no perdrà 
aquest patró per inactivitat. 
També permetrà realitzar la 
bipedestació en descàrrega i 
millorar l’atenció en residents 
amb patologia funcional agu-
da i per tant això es tradueix 
en millorar la qualitat de vida 
dels residents . Es tracta d’una 
ajuda que també permet plan-
tejar nous perfils d’usuaris que 
se’n podran beneficiar.
El servei de Fisioteràpia de 
la Residencia i Centre de Dia 
Pare Vilaseca disposa de 4 
professionals fisioterapeutes i 
ofereix un servei personalitzat 
als 152 residents i als 40 usua-
ris de centre de dia. L’àrea de 
Rehabilitació és una sala de 90 
m2, equipada amb els equips 
i materials necessaris per exe-
cutar una bona recuperació 
funcional. També ofereix un 
servei de recuperació funcio-
nal per a persones grans que 
precisin un ingrés temporal 
a residencia per recuperar-se 
de lesions (fractures, ICTUS, 
etc.) per retornar al seu do-
micili quan es finalitzi la seva 
recuperació funcional.

El Consell contracta 
cinc joves gràcies a una 
iniciativa europea

jornada completa i es realitza-
ran tasques als departaments 
de Joventut, Noves Tecnologi-
es, Medi Ambient, Promoció 
comarcal i Serveis Tècnics. A  
més, a la comarca de l’Anoia 
s’han obert diferents ofertes 
de feina repartides entre els 
diferents ens municipals.
El Programa de Garantia Ju-
venil inclou més accions per a 
joves com són les formacions, 
mobilitat internacional, ajuts 
per a l’emprenedoria i bonifi-
cacions a empreses, entre d’al-
tres. 
Els i les joves interessats en el 
programa de Garantia Juvenil 
poden demanar hora a l’Ofici-
na Jove de l’Anoia a través del 
correu electrònic anoia@ofici-
najove.cat, trucant a l’Oficina 
Jove de l’Anoia al 93.805.15.85 
extensió 2 o bé enviant un 
missatge de Whatsapp al 
679.964.669. 

Xerrada sobre alimentació 
per a la gent gran

rant el procés d’envelliment, 
aquesta serà conduïda per 
Sara Aya i Irene Borrego in-
fermeres residents de geria-
tria. Es parlarà sobre les die-
tes per a persones que tenen 
diabetis i per a persones que 
pateixen hipertensió. Oferi-
rem estratègies per a poder 
dur-les a terme. La xerrada 
està oberta a tothom.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El ple municipal de Vila-
nova del Camí va tornar 
a ajornar, aquest passat 

dilluns, l’aprovació de la cons-
trucció de la zona comercial. 
Així ho van decidir per unani-
mitat tots els grups del consis-
tori després de comprovar que 
les posicions entre ells encara 
estaven força allunyades.
De fet, només dos dels qua-
tre grups que formen part del 
govern municipal, PSC i DE-
CIDE aposten clarament per 
aquest projecte. La regidora 
Imma González, de DECIDE, 
va fer una defensa contundent 
de la proposta, “és una opor-
tunitat per Vilanova que no 
podem deixar perdre”, va sen-
tenciar.
Per la seva banda, Kilian To-
màs, portaveu del PSC, tot i es-
tar convençut de la necessitat 
del projecte va acceptar que “el 
punt no té el consens necessari 
ni dins ni fora del govern i que 

per això cal seguir negociant”, 
al mateix temps que deixava 
anar que “les dues parts han de 
saber cedir”.
Des de Vilanova Alternativa 
i Independents per Vilanova, 
tots dos partits de govern, van 
dubtar del projecte. Francisco 
Palacios, de VA!, va apostar 
per “per continuar treballant 
plegats i cercar el màxim con-
sens possible”.

L’oposició, també en contra 
del projecte
Els grups de l’oposició també 
exposen els seus dubtes so-
bre el projecte i demanen més 
temps per treballar-hi. Una de 
les intervencions més dures va 
ser la del regidor de CiU, Jordi 
Barón, que va criticar la “ne-
fasta gestió de l’alcaldessa que 
s’ha traduït en una oposició 
frontal i directe del seu equip”, 
a més de parlar “d’inoperància 
i d’incapacitat per governar”. 
Aquestes paraules van fer que 
l’alcaldessa, Noemi Trucharte, 

retirés la paraula al regidor.
Des de V365 no es van mos-
trar en contra del projecte, 
però sí que van expressar els 
seus dubtes de la gestió que en 
podria fer un equip de govern 
dividit en aquest aspecte.
El regidor d’ERC, Marcel·lí 

El ple de Vilanova torna a ajornar l’aprovació 
de la nova zona comercial

Nieto, va exposar alguns dels 
aspectes del projecte amb els 
que no està d’acord: la concen-
tració de VPO al terreny mu-
nicipal, l’obligació de l’Ajun-
tament a la seva edificació, 
l’eliminació de l’aprofitament 
comercial en la parcel·la de 

titularitat pública o la limita-
ció de l’aprofitament real de la 
zona verda.
Finalment, el ple va votar per 
unanimitat retirar el punt de 
l’ordre del dia amb la voluntat 
de tornar-lo a debatre durant 
la sessió ordinària de gener.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una seixantena de per-
sones van compartir el 
recital poètic Vilaver-

so, el passat dissabte 10 de no-
vembre, a Can Papasseit. “Un 
acte intimista i màgic”, segons 
explica la regidora de Cultura, 
Imma González, que va perme-
tre conèixer i gaudir de la nova 
poesia de la mà de “quatre au-
tors joves de primer nivell”.
Satisfeta per una banda però 
decebuda per l’altra. Així es 
definia la regidora de Cultu-
ra, Imma González, quan feia 
balanç d’aquest primer recital 
poètic a Vilanova del Camí. Sa-
tisfeta perquè ha pogut complir 
amb el compromís d’apropar la 
literatura i un gènere minoritari 
com és al poesia a la població, 
sobretot al públic més jove, tot 
i que l’acte va portar a Can Pa-
passeit gent de totes les edats.  
Per altra banda, González asse-
gura que se sent decebuda per-
què esperava que aquest acte 
despertés més interès entre la 
població. La seva voluntat era 
omplir Can Papasseit, cosa que 
no ha estat possible, almenys en 

aquesta edició. Tot i així asse-
gura que la venda de llibres ha 
funcionat molt bé.  
Pel que fa l’acollida del públic 
que va assistir a l’acte, en el que 
hi participaven els autors Diego 
Bergasa, Saray Alonso, Anne 
Invierns i Sara Leo, la regidora 
de Cultura explica que va ser 
excel·lent. 
Assegura que es a crear una 
atmosfera intimista i màgica 
únicament trencada pels aplau-
diments del públic. Hi va haver 
moments, afirma Imma Gon-
zález que l’atenció era tal que ni 
tan sols aplaudien.  
Després del recital, es va  con-

vidar el públic a un còctel, un 
espai que va permetre interac-
tuar amb els quatre autors que 
també van signar llibres. Tot 
i que la regidora no ha pogut 
quantificar les vendes que s’han 
fet aquesta setmana a la llibreria 
vilanovina +KLlibres, assegura 
que han estat molts. Un fet que 
demostra que van encertar amb 
la tria dels autors, alguns d’ells 
ja coneguts entre el públic més 
jove.
La regidora també ha tingut pa-
raules de reconeixement i agra-
ïment per a l’editorial Mueve-
TuLengua, un referent nacional 
pel que fa a l’edició de poesia.

El Vilaverso va regalar a la ciutadania 
“un espai intimista i màgic amb autors 
joves de primer nivell” VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Parc Fluvial de Vila-
nova del Camí va acollir 
aquest diumenge el curs 

d’educació canina que es va ha-
ver d’ajornar per la pluja. Gaire-
bé una trentena de persones i 13 
gossos van participar d’aquest 
curs que organitzava Serveis 
Personals de la mà de l’empresa 
igualadina Helpcan.
La regidora Sílvia Cáceres as-
segura que la matinal va fun-
cionar molt bé i que el temps i 
l’entorn van acompanyar molt. 
Assegura que les famílies que 
van participar van gaudir de 
l’experiència i van agrair a 
l’ajuntament que s’organitzin 

actes com aquest per compartir 
amb les mascotes.
La formació que va anar a càrrec 
de Helpcan es va dividir en dues 
parts: una primera, més teòrica, 
amb explicacions i consells so-
bre l’educació de les mascotes 
i una segona, més pràctica, on 
es van oferir recursos i consells 
per facilitar aquesta tasca així 
com per canviar conductes ina-
dequades de les mascotes.
L’acte es va acabar cap a la una 
del migdia amb un obsequi per 
als participants i els seus gossos 
que consistia en un paquet de 
bosses per a la recollida d’excre-
ments, una piloteta i un val per 
a tractament de perruqueria a 
Helpcan.

Curs d’educació canina al 
Parc Fluvial
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MASQUEFA / LA VEU 

El proper dissabte, 17 de 
novembre a les 12h i a 
la sala d’actes del CTC 

de Masquefa, l’agrupació dels 
Socialistes de Masquefa pre-
sentarà el seu candidat a les 
eleccions municipals del 26 
de maig de 2019.
L’acte, en format presenta-
ció-conferència, servirà per-
què el candidat expliqui la 
seva visió de Masquefa d’aquí 
al 2030, els eixos bàsics que 
vol impulsar i el camí que cal 
recórrer per tal que el muni-
cipi esdevingui garantia de 

futur, cohesió i desenvolupa-
ment. 
A l’acte també participarà en 
Salvador Illa, Secretari d’Or-
ganització dels Socialistes 
de Catalunya i membres de 
l’agrupació del PSC de Mas-
quefa. També està prevista la 
presència d’altres alcaldes, al-
caldesses, regidors i regidores 
dels municipis de l’entorn.
La intervenció de Daniel Gu-
tiérrez també serà emesa en 
directe a través de les xarxes 
socials facebook i instagram.
En acabar, hi haurà un petit 
pica-pica per a tots els assis-
tents.

Daniel Gutiérrez, 
candidat socialista a 
l’alcaldia de MasquefaPIERA / LA VEU 

Unes 200 persones van 
recórrer dissabte a la 
tarda els carrers de 

Piera per reclamar la gestió 
pública de l’aigua a la vila sota 
el lema “l’aigua és un bé comú, 
no un negoci”. La manifesta-
ció, organitzada per la plata-
forma Piera per l’aigua públi-
ca i amb el suport d’Aigua és 
vida Anoia, ha mantingut el 
format de la manifestació de 
fa dues setmanes realitzada a 
Igualada. Al capdavant de la 
manifestació hi han anat els 
veïns i veïnes de diferents as-
sociacions de veïns de Piera i 
al darrera, en una segona pan-
carta, hi han anat regidors dels 
partits polítics del municipi 
que aposten per la gestió pú-
blica de l’aigua al 2022, any en 
que finalitza el contracte amb 
Anaigua. Així, han comptat 
amb la presència de regidors 
i regidores del PSC, d’Ara és 
Demà i Guanyem Piera, grups 
del consistori que són a l’opo-
sició, però també regidors i re-

gidores d’ERC Piera i del PDe-
CAT, que actualment formen 
govern a Piera, així com de la 
CUP Piera que es va presentar 
fa pocs dies a la vila.
Des de la plataforma Aigua és 
vida Anoia, asseguren que “la 
mobilització de dissabte ha 
estat un èxit perquè la ciuta-
dania cada vegada té més clar 
l’aposta per la gestió pública 
de l’aigua i això es nota en la 
participació de les manifesta-
cions”. En aquest sentit, la pla-
taforma va afirmar al finalitzar 
la manifestació que “a Catalu-
nya estem vivint una onada de 
municipis per la gestió públi-
ca, una onada que ha arribat 
amb força a Catalunya on mu-
nicipis com Arenys de Munt, 
Terrassa o Girona ja han apos-
tat per la gestió pública, però 
també a l’Anoia on en quinze 
dies hem viscut dues manifes-
tacions per l’aigua pública”.
A banda, la plataforma Piera 
per l’aigua pública denuncia-
va que “en el proper mandat, 
quan s’acabi l’actual contracte 
de concessió del servei a Piera 

amb Anaigua, els partits hau-
ran de decidir si apostar per la 
gestió pública de l’aigua al mu-
nicipi o continuar amb l’actual 
sistema”. En aquest sentit, la 
plataforma va avisar que “els 
partits polítics que no apostin 
per la gestió pública de l’aigua 
es trobaran una ciutadania 
mobilitzada”. És per aquest 
motiu que Piera per l’aigua 
pública va llegir un manifest 
en el que demanava l’adhesió 
als partits de l’Ajuntament de 
Piera per tal d’assegurar el 
compromís dels grups polítics 
del consistori per caminar cap 
a la gestió pública de l’aigua.
El manifest reclama la creació 
d’una Taula de l’Aigua per tal 
de fer un procés democràtic 
i participatiu de la gestió pú-
blica de l’aigua; la defensa de 
la gestió pública de l’aigua als 
programes dels partits polítics 
que s’adhereixin; l’aplicació 
dels resultats ciutadans davant 
la demanda de la gestió pú-
blica al finalitzar el contracte 
de concessió amb Anaigua al 
2022 entre altres punts.

Dues-centes persones surten pels carrers 
de Piera en defensa de l’aigua pública

Regala una subscripció a La Veu i estigues ben informat de què passa a la comarca.

Per només 78 € l’any

S’acosta Nadal

la veu de tots, 
la premsa de casa”

“
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MONTBUI / LA VEU 

Després d’haver realit-
zat durant les darre-
res setmanes tasques 

de reasfaltament viari, a Mont-
bui es continua treballant ara 
en diferents actuacions de mi-
llora a la via pública. L’objectiu 
d’aquesta actuació és incidir 
en aquells punts de la xarxa 
viària que requereixen actua-
cions i millores, especialment 
en l’àmbit de la pintura viària, 
tant per repassar elements via-
ris desgastats, com també per 
posar-ne de nous, atenent a 
criteris de seguretat viària.
Així, s’està treballant actual-
ment per millorar alguns dels 
punts viaris del municipi. En-
tre les millores que es fan de 
nou destacarà la delimitació 
d’una línia contínua al carrer 
del Pont, entre La Ponderosa i 
l’Avinguda de l’Esport. També 
es millorarà el “cediu el pas” 
ubicat al carrer Ponderosa, 
cruïlla carrer del Pont, venint 
des del carrer del Pilar.
També es farà el microfresat al 
carrer del Pilar, cruïlla al car-
rer de la Mercè.
Una altra actuació serà la re-
alització de marques vials 
discontínues al carrer Santa 
Maria, entre el carrer Bas i el 
carrer Parlament.
Es repintarà la pintura viària 
al Passeig Espanya (passos de 

vianants, línies separadores de 
carril, parada Bus...).
Un altra actuació serà la pintu-
ra viària (discontínua) al car-
rer de Santa Margarida, entre 
el carrer Sant Ferran i el carrer 
de La Mercè.
Tammateix s’ubicaran sengles 
passos de vianants al carrer del 
Pont, cruïlla amb Avinguda de 
l’Esport i al carrer Verge de la 
Vila, cruïlla amb Av. De l’Es-
port. 
També es repintarà el pas de 
vianants del carrer del Pont 
ubicat davant l’escola Garcia 
Lorca.
L’objectiu d’aquestes tasques, 
com explica el regidor d’Opti-
mització i Desenvolupament, 
Josep Lechuga, són “millorar 
la seguretat dels usuaris de les 
vies públiques. A partir de di-

A Montbui es continua treballant en 
actuacions de millora a la via publica

ferents informes de la Policia 
Local, i aprofitant també el re-
asfaltament realitzat en alguns 
carrers, que ha pogut afectar a 
la senyalització viària, fem ara 
aquesta actuació de manteni-
ment viari que entenem que 
és fonamental per afavorir la 
convivència de vehicles i per-
sones a les vies públiques”.

Reparacions de vorera al Pas-
seig Espanya, de Vista Alegre
També durant aquests dies 
s’estan duent a terme tasques 
de reparació d’una vorera mal-
mesa, a la zona del Passeig 
Espanya de Vista Alegre. En 
concret, s’està actuant en una 
vorera malmesa per les soques 
d’arbrat. Operaris de la Briga-
da Municipal d’obres estan du-
ent a terme aquesta actuació.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge tindrà lloc la 
4a Cursa i Caminada 

Solidària Contra el Càncer 
de Montbui, la qual orga-
nitza la junta local de l’As-
sociació Espanyola Conca el 
Càncer de Montbui (AECC 
Montbui)
Cal recordar que el recorre-
gut de la caminada és de cinc 
quilòmetres i el de la cursa és 
de set quilòmetres. Em amb-
dós casos es durà a terme per 
l’espai verd montbuienc, amb 
sortida des de la zona espor-
tiva municipal (Av. De l’Es-
port, davant Mont-aQua). 
El preu de la inscripció en 

aquesta Cursa i Caminada 
Solidària és de 10 euros per 
als adults i de 5 euros per als 
infants. 
El mateix dia 18 es podran 
formalitzar les inscripci-
ons des d’una hora abans de 
l’inici. A partir de les 10 del 
matí hi haurà activitats per a 
la mainada a la zona espor-
tiva municipal i també una 
xocolatada. En cloure la cur-
sa-caminada hi haurà una 
actuació de “zumba” i també 
es durà a terme una rifa so-
lidària.
Organitza l’activitat la Junta 
Local de l’AECC Montbui, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Montbui i nombrosos es-
tabliments col·laboradors.

4a cursa i caminada 
solidària contra el càncer

MONTBUI / LA VEU 

El diumenge vinent 18 
de novembre, a 2/4 d’1 
del migdia tindrà lloc 

a La Tossa de Montbui un 
concert de flautes travesseres, 
amb el grup igualadí “A Tem-
po”. 
El grup A tempo està format 
per Xavier Cañamares i Ca-
sanovas, Ita Oliva i March, 
Carla Sabaté i Farrés i Glò-
ria Mestre i Dalmau. El grup 
presenta música de tots els 

temps, amb diversitat de gè-
neres i compositors. El quar-
tet ja ha actuat en diverses sa-
les, petites capelles, auditoris, 
festes familiars, entre altres.
L’entrada és amb taquilla in-
versa.

Exposició  
Recordem que a l’espai de 
l’oficina de Turisme de La 
Tossa, es pot visitar de 10.30 a 
13.30 hores l’exposició  “Bès-
ties amb ànima mecànica”, de 
FERROLUAR.

Diumenge a la Tossa, 
concert amb A Tempo

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dilluns 
a partir de les 7 de 
la tarda tindrà lloc 

a la mediateca del CCC La 
Vinícola la primera reunió 
conjunta amb les entitats de 
Montbui que vulguin col·la-
borar amb el Projecte de 
Prescripció Social. Aquest 
projecte està impulsat con-
juntament per l’Ajuntament 
de Montbui, el Centre d’Aten-
ció Primària de Montbui i 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, i té com a objec-
tiu millorar el benestar de les 
persones del municipi.
La prescripció social és una 
eina perquè els professionals 
sanitaris puguin prescriure o 
recomanar les activitats que 

les diferents associacions i 
entitats del municipi portin 
a terme a aquelles persones 
amb aïllament social o amb 
risc de patir-lo, i també a 
aquelles persones que pre-
sentin des de malestar fins a 
símptomes lleus o moderats 
de depressió o ansietat. L’ob-
jectiu de la prescripció soci-
al és que aquestes persones 
puguin relacionar-se amb 
d’altres, i prevenir o atenuar 
aquestes malalties.
D’aquesta primera trobada 
es vol aconseguir l’explica-
ció del projecte i conèixer 
quines entitats del municipi 
podran col·laborar en la seva 
implementació i anar deter-
minant un catàleg d’activi-
tats susceptibles de poder ser 
realitzades.

Montbui prepara el Projecte 
de Prescripció socialMONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
a partir de les 12 del 
migdia tindrà lloc 

a la Biblioteca Mont-Àgora 
una nova sessió de l’”Hora del 
Conte”, que en aquesta ocasió 
inclourà una narració-taller 
per fomentar els bons hàbits 
en l’alimentació dels me-
nuts.L’activitat, amb el títol 
“El tastaolletes”, anirà a càrrec 
de Rosa Fité i es realitzarà en 
col·laboració amb el Servei de 
Salut Pública de la Diputació 
de Barcelona. Està especial-
ment indicada per a infants a 
partir de 3 anys.

Ha començat el Curs d’Es-
criptura de Records
Dimecres passat va tenir lloc 
la primera sessió del Curs 
d’Escriptura de Records que 

s’organitza a la Biblioteca 
Mont-Àgora. L’activitat és 
conduïda per Francesc Her-
nàndez, del Laboratori de 
Lletres. Aquest curs serveix 
per descobrir que la vida de 
cadascú té un munt d’històri-
es que es poden explicar, re-
cords que es creien oblidats, 
milers d’històries petites que 
guardem al nostre interior. 
En aquest curs s’aprèn com 
plasmar per escrit tots aquests 
records i com explicar els sig-
nificats de moments únics. 
Alguns dels continguts que 
es tractaran al curs són: els 
mecanismes de la memòria i 
el record, exercicis de recu-
peració de la memòria, sim-
plificar un record complex, 
el diari personal i els somnis, 
moments vitals de la infància 
i l’adolescència, oblits i men-
tides personals...

“Hora del conte” i taller per fomentar 
els bons hàbits en l’alimentació



COMARCA  |  27Divendres, 16 de novembre de 2018

ÒDENA / LA VEU 

El passat dimarts dia 6 
s’aprovava en el ple or-
dinari el primer Pla In-

tern d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Òdena, un document elabo-
rat amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona que 
té l’objectiu de potenciar les 
capacitats i el talent de les per-
sones que treballen a l’Ajun-
tament eliminant estereotips 
i obstacles per raó de gènere i 
treballant per assolir la igualtat 
entre homes i dones.
El document es presentava 
el dimarts 13 a tots i totes les 
treballadors/es de l’Ajunta-
ment en un acte presidit per 
l’alcalde, Francisco Guisado, i 
la regidora d’Igualtat, Vanessa 
Massons. Ambdós van mos-
trar la seva satisfacció per dis-
posar d’aquesta eina i Guissa-
do va manifestar que “Estem 
davant d’un canvi de cultura. 
Aquest document ens perme-
trà desenvolupar accions per 
a avançar i aconseguir la inte-
gració de la igualtat d’oportu-
nitats de manera transversal 
en tota l’organització.” 
Per a l’elaboració del pla, que 
ha tingut el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, s’ha dut a 
terme per primera vegada una 

diagnosi exhaustiva de les ca-
racterístiques de l’organització 
en relació al principi d’igualtat 
entre dones i homes, a partir 
de la qual s’ha pogut dissenyar 
línies d’actuacions, que es con-
creten en 45 accions planifica-
des, amb calendari d’execució 
i indicadors, per fer-ne el se-
guiment i facilitar-ne el com-
pliment.
Els Plans interns d’Igualtat de 
gènere són una estratègia per 
assolir la igualtat real entre 
dones i homes en les políti-
ques internes de les adminis-
tracions públiques i empreses 
privades de més de 250 treba-
lladors/es per tal d’eliminar els 
estereotips, actituds i obstacles 
que dificulten a les dones acce-
dir a professions i llocs de tre-
ball en igualtat de condicions 
que els homes.
La finalitat dels plans és incor-
porar la perspectiva de gènere 
a través d’una sèrie d’accions i 
incidir en la cultura organit-
zativa de l’empresa (tant pú-
blica com privada) afectant a 
dimensions com la formació 
interna, la comunicació i el 
llenguatge, les polítiques de 
selecció i retribució, l’accés de 
les dones a la direcció, la igual-
tat de gènere o atorgar valor al 
talent femení, per exemple.

Es presenta i aprova el 
Pla Intern d’Igualtat de 
l’Ajuntament d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Demà a 2/4 de 7 de la 
tarda, la Coral la Lira 
oferirà un concert a 

l’Ateneu Gumersind Bisbal 
de la Pobla de Claramunt. El 
concert, que s’emmarca dins 
les Festes Culturals organit-
zades per la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament poblatà, 
és un dels actes centrals de la 
celebració del centenari de 
la Coral, que commemora 
aquest any 2018. 
La Coral la Lira, que és mem-
bre de la Federació de Cors 
de Clavé, va ser guardonada 
per la Generalitat de Cata-
lunya el passat mes de juny 
amb un Diploma en reco-
neixement al seu centenari, i 
al llarg d’aquest any ha anat 
realitzant un seguit d’activi-
tats de celebració, com ara un 
concert en el marc de l’Aplec 
del Castell, una exposició 
fotogràfica de repàs a aquest 
segle de trajectòria, diferents 
cantades als barris de la Po-
bla i l’actuació a l’Auditori de 
Barcelona el passat mes d’oc-
tubre en el marc de la setena 
Mostra de Cors de Clavé.

El concert es dividirà en dos 
blocs. En el primer, els direc-
tors/es que ha tingut la Coral 
en aquest darrer període di-
rigiran diferents peces. En 
el segon bloc, es presentarà 
la cantata “Història d’una 
coral”, escrita i composada 
expressament per a l’ocasió, 
amb música de Frederic Marí 
Caus i lletres de Rosa Rabell 

La Lira presenta la cantata “Història 
d’una coral”

ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament va 
aprovar una addenda 
a les bases regulado-

res dels ajuts econòmics per a 
estudiants que cursin estudis 
universitaris o formació pro-
fessional de grau superior pel 
curs 2018-2019. Així, podran 
sol·licitar una beca també els 
estudiants que cursin for-
mació professional de grau 
mitjà i batxillerat en centres 
públics i privats sempre que 
no hi hagi oferta a Igualada 
pels estudis a emprendre. 
El termini per a poder sol-

licitar els ajuts relatius a 
aquesta ampliació és del 2 
al 30 de novembre. Les per-
sones interessades trobaran 
tota la informació i els mo-
dels de documents a presen-
tar a la seu electrònica de 
l’ajuntament.
El curs 2017-2018 va ser el 
primer curs que es van ator-
gar els esmentats ajuts i es van 
presentar 12 sol·licituds de les 
quals se’n van concedir 9.
L’alcalde del municipi, Fran-
cisco Guisado, explicava que 
el motiu de la convocatò-
ria és l’aplicació “de la vo-
luntat d’aquest ajuntament 

de fomentar l’educació per 
construir una societat culta 
i avançada, socialment co-
hesionada, inclusiva i com-
petitiva econòmicament “. 
Poden ser beneficiaris dels 
ajuts econòmics fins a un im-
port màxim de 600,00 €, els 
estudiants que estiguin em-
padronats a Òdena amb una 
antelació mínima d’un any 
ininterromput a la data de la 
formulació de la correspo-
nent sol·licitud, que cursin 
els seus estudis en centres 
situats fora de la comarca de 
l’Anoia i que compleixin els 
criteris de renda establerts.

Òdena amplia les bases de les beques i 
inclou els estudiants de FP de grau mitjà i 
batxillerat que no tinguin oferta a Igualada

Padró i Frederic Marí Casa-
novas. La direcció actual de 
la Lira recau en Marta Carce-
ller i acompanyarà al piano i 
acordió la Marta Torres.
Aquest acte, a l’igual que la 
resta d’actes de celebració 
del centenari, compten amb 
el suport de l’Ajuntament de 
la Pobla i de la Diputació de 
Barcelona.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Tot és a punt perquè 
el pròxim diumenge 
l’alumnat i les famí-

lies de l’Escola Joan Maragall 
comparteixin una nova ma-
tinal del cros. És la segona 
del campionat escolar de la 
comarca i en aquest cas va a 
càrrec també de l’AMPA Joan 
Maragall, Esports Vilanova i 
el Consell Esportiu de l’Ano-
ia. La matinal es farà nova-
ment a la zona de Can Titó i 
el Parc Fluvial.
La 34a edició del cros Joan 
Maragall convoca als primers 
participants a dos quarts de 
deu del matí, per acabar de 
fer les inscripcions de la pri-
mera cursa que sortirà a les 
10 h, amb la categoria aleví. 
Li seguiran els benjamins, 
prebenjamins, pàrvuls… i 
per últim els cadets i infan-

tils. Com sempre, però, la 
cursa d’adults, que convida 
a córrer a pares i mares, serà 
la que tancarà a dos quarts 
d’una la matinal esportiva.
Tot seguit es farà el lliura-
ment de premis que aquest 
any, lliurarà medalles als gua-
nyadors de cada categoria, als 
primers de l’escola i a tots els 
infants de P3, P4 i P5. 
Les inscripcions es poden fer 
de manera anticipada fins di-
jous 14 de novembre, a les 14 
h, i la recollida de dorsals es fa 
mitja hora abans de cada cursa. 

Diumenge, Cros del 
Joan Maragall

Necessitem incorporar d’immediat 
una persona per a la secció d’envasat

FEINA ESTABLE
Interessats envieu CV a l’apartat 295. 

08700 Igualada

Perruqueria d’Igualada
Busca noia/a

per fer d’ajudant de perruqueria

Interessats trucar a:
609 379 880
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CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte es farà el pri-
mer dels 11 actes 
previstos dins la ce-

lebració de la Setmana de la 
Música.
Enguany, al voltant de Santa 
Cecília, patrona dels músics, 
s’han organitzat diverses pro-
postes d’estils musicals ben 
diferents. La celebració coin-
cidirà, a més, amb dos esde-
veniments que donaran més 
relleu encara al programa. 
D’una banda, la Biblioteca El 
Safareig compleix 5 anys i en-
tre els actes de celebració ha 
programat destacades actua-
cions com l’espectacle de Car-
me Sansa sobre la figura de M. 
Aurèlia Capmany. D’altra ban-
da, amb l’escaiença del 25N, 
Dia Mundial contra la violèn-
cia masclista, s’ha volgut pre-
parar també una programació 
en clau de gènere.  La suma de 
les tres dates -música, aniver-
sari de la Biblioteca i 25N- ha 
donat com a resultat una set-
mana farcida d’activitats.
En aquest sentit, el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, expli-
ca com “les arts i la cultura en 
general han estat sempre un 
dels trets identificatius de Ca-
pellades i la música en concret 
n’ha estat sempre un dels més 
destacats. Sempre hem tingut 
i continuem tenint músics, 
amants de la música, escoles 
de música... Busquem amb 
la Setmana de la Música que 
aquesta experiència sovint 
més individual es visqui de 
forma compartida i més cons-
cient: d’una banda que músics, 
corals i escoles tinguin el seu 
aparador i que els aficionats 
habituals tinguin una oferta 
ben variada en els espais habi-
tuals (Paper de Música, Teatre 
La Lliga, Escola de Música...), 
però també que nous públics 

tinguin l’oportunitat d’acce-
dir-hi trobant-la en espais 
inesperats com els carrers, la 
biblioteca, capelles o la sala 
d’exposicions de Casa Bas. No 
es tracta només d’escoltar con-
certs, sinó d’assistir a confe-
rències per descobrir el nostre 
passat musical, descobrir com 
funcionen els instruments, 
veure exposicions de fotogra-
fies de músics de jazz... No es 
tracta només d’escoltar músi-
ca, sinó gairebé de respirar-la 
durant tota la setmana”.
La primera activitat de la set-
mana és dissabte a les 12:30 
amb la inauguració de l’expo-
sició fotogràfica “Instants de 
Jazz” del fotògraf Oliver Adell, 
que acabarà amb un concert 
de Jazz. Aquesta mostra a 
Casa Bas es podrà visitar els 
caps de setmana –de 12 a 14 i 
de 18:30 a 20:30h- fins al 2 de 
desembre.
Diumenge, a les 6 al Teatre La 
Lliga, espectacle musical del 
grup Play Back Il·lusió.
Dilluns, a l’església de Santa 
Maria, tallers escolars de des-
coberta de l’Orgue de Capella-
des. Aniran a càrrec de Jona-
tan Carbó, professor d’orgue 
de l’Escola/Conservatori Mu-
nicipal d’Igualada i de l’Escola 
Municipal de Música del Ven-
drell.
Dimarts, a les 7 a la Bibliote-

ca El Safareig, recital “Carme 
Sansa diu i canta Maria Aurè-
lia Capmany”, amb Carme 
Sansa a la veu i Jaume Mallof-
ré a l’acordió.
El dimecres, a les 7 a l’Escola 
de Música de Capellades, nou 
Audiciona’t amb un concert 
de guitarra barroca catalana, 
castellana i espanyola del segle 
XVIII, amb David Murgadas a 
la guitarra clàssica.
El dijous, a dos quarts de 8 del 
vespre a la Biblioteca, Concert 
amb Jordina Biosca a la veu 
i David Garcia a la guitarra, 
“D’amor i de mort”.
Per al divendres, a dos quart 
de 8 al Teatre La Lliga, confe-
rència/exposició “1896-2016. 
120 anys de formacions musi-
cals de Capellades”, a càrrec de 
Josep Loredo i Moner.
Dissabte, a partir de les 12 del 
migdia a la cantonada del car-
rer Garbí amb Major, concert 
de combos de l’Escola de Mú-
sica de Capellades.
A la tarda, a les 7 a Paper de 
Música, Concert de Tardor 
amb la soprano Mercedes 
Gancedo i la pianista Beatriz 
González, Finalistes del 28è. 
Concurs Internacional Paper 
de Música.
A la nit, a les 9 a l’església-ca-
pella Mare del Diví Pastor de 
Capellades, Concert de Santa 
Cecília amb la Coral Noves 
Veus, la Coral de Binèfar i la 
Coral Levare de Sant Pere de 
Ribes.
Finalment, per al diumen-
ge 25 de novembre a la una 
del migdia al Teatre La Lliga, 
també dins dels actes de com-
memoració del 2N Dia contra 
la Violència Masclista, Con-
cert-vermut de les BalkanPa-
radiseOrchestra.
Tot el detall de la programació 
es pot trobar a l’agenda de la 
pàgina web de l’Ajuntament de 
Capellades.

Tot a punt per a la Setmana de la Música

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades se suma un any 
més a la proposta del Zoom 
Kids, que es fa dins el ZOOM 
del 20 al 25 de novembre a 
Igualada.
Des de l’Ajuntament de Cape-
llades enguany es reedita un 
conveni de col·laboració amb 
l’Ateneu Igualadí, que és l’en-
titat organitzadora d’enguany, 
per la secció del Zoom Kids 
amb un objectiu doble: apro-

par els nens i nenes de la vila 
al Festival i difondre la cultura 
i professions del cinema amb 
continguts que promouen la 
reflexió, els valors, el debat i la 
crítica.
Això es materialitzarà amb la 
projecció d’una pel·lícula d’in-
terès educatiu per als alumnes 
de cicle inicial i mitjà, el dime-
cres 21  de novembre. Es trac-
ta de La Revolta dels Contes, 
basada en el llibre de Roald 
Dalh, que ens submergirà en 

la màgia de les històries clàssi-
ques de la literatura universal, 
però d’una manera revisiona-
da, moderna i gairebé subver-
siva. L’objectiu d’aquesta pel·lí-
cula és potenciar la curiositat 
per la literatura, apropant als 
infants els clàssics de la litera-
tura universal des d’una ver-
sió actualitzada d’aquests. Per 
això es treballa en la difusió 
d’aspectes com la igualtat de 
gènere, la tolerància o el com-
panyerisme.

Zoom Kids a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Avui dimecres, tal com 
és habitual de cada 
curs, a la Llar d’Infants 

Vailets han fet un simulacre 
d’evacuació.
Hi ha participat tots els alum-
nes i professores de l’escola, 
que han dut a terme les actua-
cions establertes en el protocol 
habitual, sense cap incidència.
Els més petits són desallotjats 
amb els bressols i els més grans, 
fan prèviament un treball. Tal i 

com explica la directora de la 
llar, Anna Mallen,  “uns dies 
abans els ensenyem com sona 
l’alarma i els expliquem una 
història que serveix per fer en-
tendre que quan  sona, hem de 
sortir corrents fent el trenet. 
Ho van entendre perfectament 
i per això el simulacre ha anat 
molt bé”.
Aquest simulacre es fa cada 
any com a petit entrenament 
per si posteriorment fos ne-
cessari desallotjar l’escola per 
alguna urgència.

Simulacre d’evacuació a 
la Llar d’Infants Vailets

CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes setmanes s’es-
tà fent una campanya 
de vacunació de la 

grip al CAP Capellades.
Per vacunar-se només cal 
anar al centre de salut i dema-
nar hora. Tal com es va recor-
dar en el Consell de Salut del 
mes d’octubre, és important 
vacunar-se perquè aquesta 
és la mesura més eficaç per 
evitar el contagi de la grip, 
una malaltia respiratòria ví-
rica fàcilment transmissible 
d’una persona a una altra. És 
indicat que, en prevenció, es 
vacunin   les persones majors 
de 59 anys, les embarassades 
o les persones de qualsevol 
edat amb patologies cròni-
ques: malalties respiratòries, 
cardiovasculars, diabetis...
Cal recordar que la vacuna no 
pot causar la grip, serveix per 
fabricar uns anticossos que 
entrenen el nostre organisme 
per lluitar més ràpid contra 
els virus, redueix el risc d’in-
fecció, fa que si s’acaba aga-
fant la grip sigui més fluixa, 
cal posar-la abans que arribi 
el fred.
L’Agència de Salut Pública 
de Catalunya informa que el 

període ideal per vacunar-se 
contra la grip són els mesos 
d’octubre i novembre (tot i 
que la vacunació també es pot 
realitzar fora d’aquest perío-
de) i el seu efecte dura un any.
Professionals d’atenció pri-
mària de Moià i Castellterçol, 
a la Catalunya central,  han 
gravat un vídeo on conviden 
la ciutadania a vacunar-se 
contra la grip. L’objectiu de 
la campanya és augmentar el 
nombre de vacunats i superar 
l’any anterior.
Els treballadors de l’Institut 
Català de la Salut de la Ca-
talunya Central (ICS)  van 
inventar-se una lletra a ritme 
de la cançó “Músic de carrer”, 
del grup català Txarango, on 
destaquen la importància de 
vacunar-se contra una malal-
tia que sorgeix sobretot du-
rant la tardor.

Campanya de vacunació 
del grip al CAP Capellades
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una quarantena d’ins-
tantànies omplen, des 
del diumenge 11 de 

novembre al migdia, les parets 
de la Sala Municipal d’Expo-
sicions de la Pobla de Clara-
munt. Les fotografies són obra 
d’una vintena de socis i sòcies 
de l’Agrupació Fotogràfica el 
Castell de la Pobla de Clara-
munt. La inauguració va anar a 
càrrec de l’alcalde, Santi Broch.
Les imatges són de temàtiques 
molt diverses i amb un toc 
personal de cada autora i au-
tor, que mostren la realitat que 
capten a través de l’objectiu de 
la càmera i que, a vegades, 
transformen amb diferents 
tècniques. N’hi ha en blanc i 
negre i en color i són de pai-
satges, retrats, bodegons, en-
tre d’altres temes. Algunes de 
les persones que exposen ja fa 
un temps que es dediquen al 
món de la fotografia i d’altres 
són novelles.
La col·lecció fotogràfica es po-
drà visitar fins al dissabte 24 

de novembre. L’horari de vi-
sites és de dimarts a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 
de 8 del vespre. L’activitat l’or-
ganitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament i està inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals, que es van 
iniciar a principi de setembre i 
que finalitzaran aquest mes de 
novembre.
L’Agrupació Fotogràfica local 
va néixer el febrer de 2017 i es 
crea de la passió per la foto-
grafia d’un grup de poblatans 
i poblatanes que ja feia temps 

El món vist des dels objectius fotogràfics, 
a la Sala Municipal d’Exposicions

que treballaven en la idea. La 
seu de l’entitat es troba a la 
Sala Celler de la masia de can 
Galan, equipament on també 
s’ubica l’Arxiu Fotogràfic Mu-
nicipal (AFM). 
Des del seu naixement, l’enti-
tat organitza un gran nombre 
d’activitats, com tallers, sorti-
des, concursos o exposicions. 
Per a més informació sobre 
l’agrupació es pot fer per mail 
a d’adreça afpobla@gmail.
com, al Facebook AF la Pobla 
de Claramunt o al mòbil:
607 28 53 58.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una vintena de perso-
nes de cinc ajunta-
ments de la comarca 

s’han estat formant en llen-
guatge inclusiu, a través d’un 
curs organitzat des de la Di-
putació de Barcelona amb el 
suport de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD). L’activi-
tat s’inclou dins del Pla In-
tern d’Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 2018-2021.
El curs es va portar a ter-
me a la Biblioteca Municipal 
mossèn Cinto Verdaguer, de 
la Pobla de Claramunt, i van 
ser dues sessions, el 18 i el 
25 d’octubre, amb un total de 
vuit hores. L’objectiu de la for-
mació era detectar el sexisme 

en el llenguatge i oferir estra-
tègies i eines per evitar-lo.
Les persones assistents eren 
dels ajuntaments d’Òdena, 
Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui i la 
Pobla de Claramunt. La for-
mació va anar a càrrec de 
Montserrat Vallvé, redactora, 
correctora lingüística i for-
madora en comunicació no 
sexista i llenguatge inclusiu. 
D’una forma molt pràctica i 
a través d’exemples, la profes-
sora van oferir diverses eines 
per tal d’utilitzar un llenguat-
ge inclusiu en la redacció de 
documents a l’administració 
local.
L’Ajuntament poblatà va 
aprovar el Pla Intern d’Igual-
tat de Gènere en el Ple ordi-
nari del 10 d’octubre. El punt 
es va aprovar per unanimitat. 

Una vintena de persones dels 
ajuntaments de la MICOD es 
formen en llenguatge inclusiu

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les inscripcions per 
al Casalet i el Juga al 
Nadal de la Pobla de 

Claramunt ja estan obertes. 
Les dues activitats es faran els 
dies 2, 3 i 4 de gener i les ins-
cripcions es podran fer fins el 
dilluns 3 de desembre al Lo-
cal Social de l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal. Aquestes dues 
propostes s’organitzen des 
de les regidories d’Infància i 
d’Educació de l’Ajuntament.
El Casalet està adreçat a la 
quitxalla des de P0 fins a P2 i 
es farà de les 9 del matí a la 1 
del migdia a la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet. El Juga 
és per als nens i nenes des de 
P3 fins a sisè i també es farà 
de les 9 del matí a la 1 del 
migdia a l’escola Maria Borés. 
Durant els tres dies, s’organit-
zaran diverses activitats rela-

cionades amb l’hivern i el Na-
dal. En les dues propostes es 
disposarà d’un servei d’acolli-
da al matí, de 3/4 de 8 a 3/4 
de 9, i al migdia 1/4 de 2 a les 
2. El preu serà d’1€ per a cada 
franja horària.
El preu de les dues activitats 
és de 20 € cada una i el pa-
gament es pot fer per transfe-
rència o amb targeta de crèdit 
o dèbit. Per fer la inscripció 
caldrà omplir la butlleta i 
portar una fotocòpia de la Se-
guretat Social del nen o nena 
i una del DNI del pare, mare 
o del tutor o tutora. L’horari 
d’inscripció és de dilluns a 
dijous, de les 9 del matí a les 
12 del migdia, i de dilluns a 
divendres, de les 4 a les 7 de 
la tarda. Les butlletes per 
inscriure’s es poden trobar a 
l’Ajuntament, al Local Social 
de l’Ateneu i descarregar-se al 
web de l’Ajuntament. 

Obertes les inscripcions al 
Casalet i al Juga el Nadal

EDICTE sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Castellfollit de 
Riubregós.

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2018, ha acordat: 

Primer.- APROVAR inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellfollit de 
Riubregós, junt amb l’estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos.  

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona, al DOGC, a dos diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis d’edictes de la Corpo-
ració , a l’e-tauler i donar-ne coneixement per mitjans telemàtics a més de penjar a la web els 
documents íntegres del POUM per a la seva consulta, http://www.riubregos.cat, per tal de que les 
persones interessades puguin consultar la documentació i formular les al·legacions que en el seu cas 
creguin convenients. 

Tercer.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències urbanístiques, per a aquelles àrees 
del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin la modi�cació del 
règim urbanístic vigent. Les àrees afectades per a la suspensió són les identi�cades en el document 
S.01 àmbits de suspensió de llicències.

Quart.- Sol·licitar els informes sectorials als organismes afectats per raó de les seves competències. 

Cinquè.- Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals con�ni amb el municipi de 
Castellfollit de Riubregós. 

Durant el termini d’exposició pública, l’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament, 
en l’horari d’atenció al públic següent: 
- Ajuntament de Castellfollit de Riubregós. C/Major, 10
- Horari consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
- Tanmateix es poden consultar tots els documents a la web municipal: www.riubregos.cat

Castellfollit de Riubregós, 29 d’octubre de 2018

L’alcalde. 
Ramon Ibañez Closa. 
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia s’ha 
adherit al projecte 
“Xarxa de memòria i 

prevenció del feixisme. Mai 
més” de l’Amical Mauthau-
sen. Aquesta xarxa té com a 
base el món local, a través de 
convenis amb ajuntaments, 
entitats i centres educatius, 
amb el suport d’institucions i 
governs supralocals.
El conveni entre el muni-
cipi i l’Amical Mauthausen 
permetrà la col·laboració en 
projectes pedagògics, xerra-
des, conferències i exposici-
ons, cicles de cinema sobre 
la deportació, entre d’altres. 
L’Ajuntament es compromet 
a participar conjuntament 
amb l’Amical en la tasca de 
sensibilització i divulgació i 
prevenció del feixisme. Tam-
bé col·laboraran en la recerca 
històrica dels deportats de la 
localitat i en la implicació en 
el projecte d’entitats cultu-
rals i cíviques, especialment 
dels centres de secundària del 

municipi. 
L’alcaldessa de Vallbona Ma-
ribel Ferrer va assistir el 26 
d’octubre a la IV Trobada 
d’ajuntaments de la Xarxa 
Mai Més a Manresa en què va 
poder assistir a una ponència 
sobre Conceptes i terminolo-
gia al voltant de la memòria 
històrica i a la presentació de 
documents de treball i experi-
ències municipals relacionats 
amb la memòria històrica. 
L’any 1962 ex deportats i de-
portades dels camps de con-
centració nazis van fundar 
l’associació Amical de Maut-

Vallbona d’Anoia s’adhereix a la “Xarxa 
Mai més” de l’Amical Mauthausen

hausen i altres camps i de to-
tes les víctimes del nazisme a 
Espanya. L’Associació recull 
l’experiència personal de la 
deportació, l’exili, el pas pels 
camps francesos i la dissorta-
da vivència als camps nazis, 
però també l’experiència i la 
defensa de la II República i 
els valors que representava. 
L’Amical treballa per la con-
servació de la memòria his-
tòrica de la deportació repu-
blicana, pel reconeixement 
jurídic de les víctimes i per a 
la prevenció del feixisme i la 
defensa dels Drets Humans.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha cedit ma-
terial esportiu per valor 

de 500 euros per als alumnes 
del taekwondo del Centre Gui. 
L’aportació consta de protec-
cions de turmells i canelleres 
que permetran competir i en-
trenar amb més seguretat als 
joves esportistes.
El Centre Gui de Vallbona 
d’Anoia és un club consolidat 
que darrerament està consa-
grant molts èxits, els més re-
cents són els triomfs d’aquest 
cap de setmana al Campionat 
de Catalunya on l’alumne Ja-
cob va aconseguir la medalla 
d’argent i en Gabriel va fer un 
espectacular combat en la seva 
categoria. La competició se-
guirà el pròxim cap de setma-

na on també hi participaran 
dos alumnes més del centre  
i s’espera que la seva actuació 
sigui també molt exitosa.
Aquestes festes de Nadal, en 
el marc del Saló de la Infàn-
cia, tindrem l’oportunitat de 
veure’ls actuar en directe ja 
que ens oferiran una exhibició 
oberta a tot el públic.
Amb aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament de Vallbona posa 
de manifest el seu compromís 
per l’esport i suport als joves 
esportistes del municipi. 

L’Ajuntament col·labora 
amb el centre Gui de 
Taekwondo 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Han començat les 
obres de remodela-
ció del mur i ober-

tura de l’edifici públic de Cal 
Pitxeró de Vallbona d’Anoia, 
uns arranjaments que perme-
tran que el carrer Raval gua-
nyi espai, l’edifici s’integri a la 
Plaça Jaume Farré  i  es dota 
d’una nova zona verda oberta 
per als veïns i veïnes. 
Les obres són possible gràcies 
a les meses de concertació del 
Pla Xarxa de Governs Locals 
de la Diputació de Barcelona, 
que ha destinat 25.217,14 eu-
ros més IVA al projecte. Les 
obres que han començat fa 
unes setmanes està previst 
que finalitzin a finals de no-
vembre.
Concretament, les obres con-
sisteixen en l’anul·lació de la 
tanca del solar –donat que 
està en molt males condici-
ons-, això permetrà ampliar 
el carrer, de manera que es 
guanyaran uns 1,50 metres 
d’amplada, molt profitosos 
donat que es tracta d’un car-

rer bastant estret. La tanca es 
tornarà a instal·lar de nou, 
uns metres més enrere que-
dant a nivell del mur poste-
rior, aquest mur es recalçarà i 
a la part final, on no arriba el 
mur, es construiran uns gra-
ons/grades, que donaran més 
amplitud a la plaça i alhora 
també serà l’accés a una nova 
zona verda que s’habilitarà, 
deixant una part del jardí 
per al nucli antic com a zona 

En marxa la reforma de l’espai 
de Cal Pitxeró de Vallbona d’Anoia

verda provisional fins que no 
s’adeqüi la resta de solar.
Amb aquesta actuació urba-
nística, el municipi guanya 
un espai amable alhora que 
més segur, així ho explicava 
el tinent alcalde i regidor go-
vernació Pere Masagué “les 
obres representen una gran 
millora pel barri de l’olla ja 
que converteixen en amplia i 
amb nous usos una zona no 
gaire aprofitada”.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La pedagoga donarà su-
port i treballarà a les 
àrees relacionades amb 

adolescents i joves
La jove pedagoga Judith Gar-
rido treballarà en pràctiques 
a l’Ajuntament de Vallbona 
fins el 29 d’abril a través del 
Programa Garantia Juvenil 
de la Generalitat de Catalu-
nya. Garrido donarà suport 
a la planificació, desenvo-
lupament i avaluació d’una 
oferta d’activitats de lleure 
que respongui als interessos 
i demandes dels adolescents i 
joves; a l’organització i gestió 
de l’espai jove; i a l’organitza-
ció d’activitats d’informació 
juvenil en col·laboració amb 
l’espai jove.
D’altra banda, la pedagoga 
també treballarà en xarxa 
amb altres professionals que 
treballin amb joves en el ter-
ritori, organitzarà i desenvo-
luparà projectes per a joves 
al municipi. Treballarà en els 
projectes d’Aprenetatge i Ser-
vei que es realitzaran al INS 
Vallbona amb la col·laboració 
de l’equip directiu del centre. 
En concret en el projecte de 
l’associació Amical de Maut-

hausen “Xarxa de memòria 
i de Prevenció del Feixisme. 
Mai més”, que té com a objec-
tiu fonamental, recuperar els 
valors republicans, defensar 
la memòria dels deportats i 
deportades espanyols i ca-
talans, i sensibilitzar perquè 
“mai més” es repeteixin si-
tuacions semblants, i fer-ho 
a partir de les experiències 
personals, de les històries de 
persones del municipi. Gar-
rido també donarà suport al 
servei de PIDCES i projecte 
Altaveus de l’institut; dina-
mitzarà l’Espai Jove i crearà 
la cartellera necessària per fer 
difusió de les activitats orga-
nitzades.
El Programa Garantia Ju-
venil, que convoca el Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
amb la col·laboració del Fons 
Social Europeu, té per objec-
tiu incentivar la contractació 
laboral en pràctiques de joves 
amb formació. Amb aquesta 
iniciativa es millora la seva 
ocupabilitat amb l’adquisició 
de les aptituds i les compe-
tències derivades de la pràc-
tica laboral, per millorar la 
seva incorporació al mercat 
laboral de forma estable i du-
radora en el temps.

Vallbona incorpora una jove 
en pràctiques a través del 
Programa de Garantia Juvenil
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LA LLACUNA / LA VEU 

Del 18 d’octubre al 
3 de novembre de 
2018, representants 

de quatre colles geganteres 
catalanes com Sant Fruitós 
del Bages, Vila-Seca, Calella i 
La Llacuna, van creuar l’Oceà 
Atlàntic per participar en una 
gran quantitat d’actes cul-
turals organitzats en diver-
ses localitats de Costa Rica. 
Aquestes quatre colles han 
estat encarregades de portar 
el Gegant Joanot de Calella i 
el Gegant Andreu de La Lla-
cuna a ritme del grup de gra-
lleres i timbalers format per 
l’ocasió composat per mem-
bres de les mateixes.
Aquest ha estat el 4rt Inter-
canvi que s’ha realitzat amb 
aquest impressionant país, 
essent els anteriors, l’any 
2007, 2009 i l’any 2014.
Només arribar a l’aeroport 
Juan de Santamaria de San 
José de Costa Rica ens varen 
donar la benvinguda amb 
una gran senyera i amb diver-
sos gegantons costa-riquenys 
ballant a ritme de Cimarrona   
(xaranga costa-riquenya). 
Això va ser un preludi de to-
tes les experiències positives 
que viuríem durant aquests 
18 dies recorrent tot el país 
fomentant la cultura gegante-
ra catalana i la nostra música 
tradicional.
Aquesta gira de 18 dies ha 
estat marcada per dos aspec-
tes molt importants. Per una 
banda, el foment de la cultura 
gegantera catalana a les es-
coles de Costa Rica i per una 
altra banda, la participació a 
les Trobades geganteres d’ar-
reu del país “Encuentro de 

mascaradas”.
Durant tota la estada a Cos-
ta Rica s’ha participat en un 
total de dotze centres educa-
tius, tant públics com privats 
situats en diversos indrets del 
país. Aquests centres edu-
catius anaven des de escoles 
d’acollida de nens i nenes 
sense pares o procedents de 
famílies des estructurades 
fins a instituts, centres noc-
turns, Universitats, etc.
Per altra banda també s’ha 
participat en diverses cerca-
viles per tot Costa Rica en 
motiu del “Encuentro Na-
cional de la Mascarada Tra-
diconal Costarricense”. Any 
rere any el 31 d’octubre, a la 
ciutat de Cartago, es celebra 
aquest esdeveniment. Aquest 
any ha estat la seva 19ª edi-
ció i ha concentrat gegants, 
gegantons, màscares, i altres 
artistes d’arreu de Costa Rica, 
tres grups de dansa de Pana-
mà i els dos gegants catalans 
acompanyats pel grup de gra-
llers i timbalers. Aquesta és la 
trobada folklòrica més gran 
del país amb la participació de 
més de 1200 artistes i amb l’as-
sistència d’un públic que pot 
superar fàcilment les 20.000 
persones. No obstant durant 
els dies previs i posteriors es 
realitzen una gran quantitat 
de cercaviles en commemo-
ració al dia de la Mascarada 
Tradicional Costaricense. 
Per tant,  s’ha participat a les 
localitats de Tres Rios, De-
samparados, San Antonio de 
Eskazú, Santo Domingo de 
Heredia, Cartago, Limón, Pa-
raiso, etc.
S’ha de dir que el Gegant Jo-
anot de Calella i el Gegant 
Andreu de La Llacuna varen 

El gegant Andreu de la Llacuna (l’Anoia) i el gegant 
Joanot de Calella (el Maresme) a Costa Rica

despertar molta expectació en 
totes i cada una de les activi-
tats que es van realitzar així 
com la música tradicional de 
la gralla i el timbal.
Per Costa Rica, les tradicio-
nals “Mascaradas” que estan 
ja tant arrelades al país, és un 

impuls ferm per mantenir i 
conservar l’essència i la identi-
tat d’un país que no es vol dei-
xar influenciar per tradicions 
nord-americanes com el Ha-
lloween i lluiten amb totes les 
forces per recuperar unes tra-
dicions tant seves com són les 

“mascaradas ballant a ritme 
de Cimarrona”. Per tant, s’ha 
de dir que aquest quart in-
tercanvi cultural ha servit per 
enfortit, encara més, les rela-
cions entre la cultura popular 
i tradicional costa-riquenya i 
el món geganter català. 

Divendres i dissabte a les 21 h

Preu: 15 � / 12 �
Diumenge a les 19 h

16/17/18 NOVEMBRE

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2018

TEATRE

JOSÉ Y SUS HERMANAS

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

LOS BANCOS REGALAN 
SANDWICHERAS Y CHORIZOS

SET JOVES EN ESCENA EN UN ESPECTACLE FRESC, DIVERTIT, REVOLUCIONARI, 

SUBVERSIU I EMOCIONANT SOBRE ELS RASTRES DE 40 ANYS DE FRANQUISME. 

LA REVELACIÓ DE LA TEMPORADA AMB UN GRAN ÈXIT DE PÚBLIC I CRÍTICA.
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PIERA / LA VEU 

“La dieta de les emoci-
ons”. Troba l’equilibri 
emocional amb l’ali-

mentació
El proper dimecres 21 de no-
vembre a les 19h, dietista i 
nutricionista Neus Elcacho 
serà a la Biblioteca de Piera 
per fer-nos prendre consci-
ència, de com, en situacions 
determinades, la societat on 
vivim ens genera molts pro-
blemes amb l’alimentació, i 
per conseqüència, estrès en el 
sistema digestiu, immunitari 
i hormonal. La Neus és cons-
cient que la societat on vivim 
ens genera unes necessitats 
falses, sense ensenyar-nos a 
escoltar-nos a nosaltres ma-
teixos i a gestionar les nostres 
pròpies necessitats i emoci-
ons. 
La Neus Elcacho Graduada 
Tècnic Superior de Dietètica i 
Nutrició amb especialització 
en Alimentació i Salut Natu-
ral a l’IFPS Roger de Llúria. 
Actualment, és el membre 
número 2861 de l’Acadèmia 
Espanyola de Nutrició i Die-
tètica i col·labora amb diver-
ses ONGs (Greenpeace, Afri-
ca Stop Malaria, Nutrición 
Sin Fronteras y el Santuario 
Wild Forest).

MOC ZOMBI. Taller per ex-
perimentar amb la ciència
En el marc del programa Bi-
blioLab, de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals que 
desenvolupa i dóna suport a 
accions que tenen com a fi-
nalitat l’accés al coneixement 
a través de l’experimentació i 
metodologies innovadores i 
creatives en un entorn col•la-
boratiu obert a la ciutadania, 
la Biblioteca de Piera ofereix 
aquest taller al voltant de la 
ciència el proper dilluns 3 de 
desembre a les 18h.
Moc Zombi és una sessió 
científica on els nens des-
cobreixen la millor recepta 
per crear el seu propi smile, 
aprenent sobre la química 
que hi ha darrera d’aquesta 
substància i descobrint-ho 
tot sobre els polímers, alhora 
que desenvolupen la persis-
tència cercant la fórmula més 
òptima.  
Hi poden participar els nens 
i nenes d’entre 8 i 12 anys i es 
poden formalitzar les inscrip-
cions a la mateixa biblioteca 
des del dilluns 19 de novem-
bre. Les places són limitades i 
la participació gratuïta. 

Nou assaig de cuina 
i taller de ciència a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, a partir de les 10 hores, els dos molins 
d’oli de la vila obren les portes perquè tothom qui ho vulgui 
pugui conèixer el procés d’elaboració de l’oli, des que les 
olives entren al trull fins que surt l’oli a punt de ser envasat.
La visita guiada al molí de Cal Nasi i al molí de Cal Sadurní 
inclou un esmorzar per als assistents, amb pa torrat, boti-
farra i oli novell.

Diumenge, visita als 
molins d’oli de la vila

PIERA / LA VEU 

Un any més, la Piscina 
de Piera va organit-
zar una sortida per 

a totes aquelles persones in-
teressades a participar en la 
Cursa de la Dona que se ce-
lebrava diumenge 11 de no-
vembre a Barcelona. La inici-
ativa comptava amb el suport 
de la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Piera, que va 
subvencionar el transport en 
autocar per tal que tothom 
pogués desplaçar-se d’una 
manera fàcil i còmoda fins a 
la ciutat comtal. Tot i que es 
van comptabilitzar 150 dor-
sals, van ser prop de 200 les 
persones que hi van assistir 
distribuïdes en dos autocars 
que van sortir de Piera a pri-
mera hora del matí. A aquesta 
xifra cal sumar-hi moltes veï-

nes del poble que van preferir 
anar-hi en altres mitjans com 
el tren o vehicles particulars.
Més de 34.000 persones van 
participar en aquesta edició 
de la Cursa de la Dona, una 
prova amb un recorregut de 
gairebé 8 quilòmetres que 

anava de les Fonts de Mont-
juïc a l’avinguda Rius i Tau-
let. Els diners recaptats per 
aquesta iniciativa es desti-
naran a projectes de recerca 
contra el càncer de mama i a 
l’atenció de les dones afecta-
des i les seves famílies.

Representació pierenca en la 
Cursa de la Dona

PIERA / LA VEU 

El dimarts 6 de novem-
bre, es va inaugurar la 
nova edició del pro-

grama ‘Anem al teatre’ al Te-
atre Foment de Piera. Els més 
menuts de les escoles Creixà, 
Flandes i Apiària va gaudir 
de l’obra clàssica La rateta 
que escombrava l’escaleta. La 
companyia Festuc Teatre va 
adaptar el conegut conte de 
Charles Perrault amb els seus 
trets particulars: teatre, tite-
lles i música.
La setmana vinent, serà el 
torn dels nens i les nenes de 
cicle inicial, que es desplaça-

ran fins al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada per assis-
tir a un concert de Jordi To-
nietti, qui interpretarà can-
çons del seu disc Cançons 
del mar. La trobada serà tot 
un viatge musical per dife-
rents racons del mar, que 

Nova edició del cicle ‘Anem al teatre’
tindrà com a protagonistes 
personatges de les profun-
ditats de l’oceà, cavallets de 
mar, balenes i gavines. Tot 
un univers marí inspirat en 
la vida d’un mariner i aven-
turer italià, que fou el besavi 
de l’intèrpret.
El cicle ‘Anem al teatre’ és un 
programa impulsat per la Di-
putació de Barcelona, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Piera, que ofereix especta-
cles d’arts escèniques i musi-
cals a l’alumnat a un preu 
econòmic. El cicle compta 
amb 23 anys d’experiència i 
prop de 80.000 espectadors 
anuals a les comarques de la 
província de Barcelona.

Els més menuts de les 
escoles pierenques han 
donat el tret de sortida 
al nou projecte gaudint 
de la representació ‘La 
rateta que escombrava 

l’escaleta’
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CARME / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va cele-
brar a Carme la Festa 

Major d’hivern. Van ser dos 
dies d’actes variats dirigits a 
diferents col·lectius del poble 
i que van comptar amb una 
bona acollida.
La matinada de divendres a 
dissabte tenia lloc al teatre 
una festa jove amb els DJ’s 
locals: DJ Merinero, DJ Xic, 
DJ Pepe i DJ Selle. Dissabte 
al migdia, al Casal, es repre-
sentava l’espectacle “Maure el 
dinosaure” a càrrec del Teatre 
Nu, amb una molt bona assis-
tència dels més xics.

A la tarda, es va fer la pre-
sentació de la 30a. edició de 
la Cursa de l’esquiador que, 
enguany, es desenvoluparà a 
Carme. A l’acte van participar 
membres de la UEC-Anoia.
Diumenge al matí, el Con-
sell d’infants i adolescents de 
Carme va organitzar un taller 
de graffitis darrera el mur del 
camp de futbol.
La festa, després dels actes re-
ligiosos del migdia en honor 
de St. Martí, va finalitzar amb 
un dinar popular. A l’hora del 
cafè, es va projectar un recull 
de fotografies de la Festa Ma-
jor del juliol.
Gràcies a tothom per par-
ticipar-hi!

Carme va celebrar la 
Festa Major d’hivern

EL BRUC / LA VEU 

Durant els mesos de 
novembre i desem-
bre es realitza al mu-

nicipi del Bruc el cicle de con-
certs MUSICALBRUC’18, 
que aquest any celebra la 5a 
edició. El cartell el formen 
quatre concerts de conjunts 
i intèrprets d’estils i formats 
ben diversos, per donar cabu-
da al més ampli ventall pos-
sible.
El primer concert serà el dia 
17 de novembre i l’oferirà la 
Balkan Paradise Orchestra, 
una formació barcelonina 
inusual i trencadora, creada 
l’any 2015. Les deu instru-
mentistes de vent i percussió 
de la BPO han aportat un aire 
alegre i fresc al panorama de 
les fanfàrries del nostre país. 
Guanyadores del premi Sons 
de la Mediterrània de la re-
vista Enderrock, la seva força 
neix de l’energia i tradició de 
la música balcànica.
Spanish Brass serà el segon 
grup que actuarà sobre l’es-
cenari de Musicalbruc. El 

dissabte 1 de desembre arri-
ba l’actuació d’aquest quintet 
de vent metàl·lic que, després 
d’un quart de segle tocant, ha 
publicat més d’una vintena 
de treballs discogràfics i s’ha 
convertit en una referència a 
nivell mundial entre els grups 
de metall. L’espectacle vi-
BRASSions és un repàs a les 
seves obres més destacades.
Els instruments de vent do-
nen pas als de corda amb l’ar-
ribada de Cosmos Quartet, 
els protagonistes del tercer 
concert del cicle, el dia 15 de 
desembre. Aquest quartet de 
corda neix l’any 2014 fruit de 
l’amistat  dels seus compo-
nents, músics catalans amb 

trajectòries internacionals en 
els àmbits de solista, músi-
ca de cambra i orquestra. A 
principis d’any van guanyar 
el primer premi del prestigi-
ós  Concurs Internacional de 
Quartets de Corda de Heidel-
berg.
Per acabar la cinquena edi-
ció, el cicle celebrarà les festes 
de Nadal amb bona música. 
El piano de Manel Camp, en 
companyia de Llibert For-
tuny i Mireia Farrés, tanca-
ran el MUSICALBRUC’18 el 
dissabte 29 de desembre. JZ 
Bach Nadal és una fusió entre 
els seus JazzNadal i JZ Bach 
especialment preparada pels 
assistents a aquest concert.
Tots els concerts del MUSI-
CALBRUC’18 es realitzaran 
a la sala d’actes de Can Casas 
(Ajuntament)  a les 10 de la 
nit. El preu de les entrades és 
de 10 euros per a les antici-
pades i 12 a taquilla. L’abona-
ment per als quatre concerts 
té un preu de 35 euros. Les 
entrades anticipades i abo-
naments es poden adquirir a 
www.elbruc-cultura.cat.

Comença la 5a edició del cicle de 
concerts MUSICALBRUC’18

MASQUEFA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Masquefa, 

el projecte constructiu d’una 
vorera accessible per als vi-
anants a la travessera de la 
B-224z, que es correspon a un 
tram del carrer Major, entre el 
carrer Bonavista i la rotonda. 
El projecte presentat a l’Ajun-
tament té com a objectiu de-
senvolupar diferents encaixos 
i càlculs necessaris per definir 
les actuacions per completar i 
millora aquest tram de la tra-
vessera.
Actualment, en aquest tram 
de la travessera hi ha una 
mancança de vorera a causa 
de la presència d’una finca al 
marge dret que limita amb la 
travessera mitjançant un mur 
de contenció, d’una alçada 
variable entre 2,60 i 4 me-
tres, i d’una vorera irregular 
al marge esquerre, amb im-
portants desnivells respecte 
a la calçada. Aquesta vorera 
presenta graons puntuals per 
adaptar-se a les cotes d’entra-

da dels edificis que impossi-
biliten la seva adaptabilitat.
L’amplada de calçada existent 
és variable de 5,50 i 6,50 me-
tres, fet que impossibilita una 
nova vorera accessible, a la ve-
gada que es pugui mantenir el 

doble sentit de circulació dels 
vehicles. Fruit d’aquesta situ-
ació es va realitzar un estudi 
d’alternatives per construir 
aquesta vorera, amb l’objectiu 
de millorar-ne la urbanitza-
ció i completar un itinerari 

de vianants accessible.
De les diferents alternatives 
estudiades, es va concloure 
que la solució més recoma-
nable era construir una vo-
rera de 2,20 metres d’ample, 
a un nivell intermedi entre 
la calçada actual i la finca, 
que permetés mantenir una 
part del mur, el que perme-
tia mantenir els dos carrils de 
circulació així com un menor 
cost respecta a l’alternativa 
de construcció d’un mur nou 
de contenció. La preservació 
d’una part del mur de pedra 
existent pren també en con-
sideració, el valor urbanístic 
i la singularitat de la vorera 
segregada que s’eleva respecte 
al carril de circulació.

Projecte de construcció d’una vorera a la travessera 
de la B-224z a Masquefa

L’actuació a realitzar, a càrrec 
de la Diputació de Barcelona, 
té un pressupost de licitació 
de 278.626 euros i un termi-
ni d’obres de quatre mesos. El 
projecte contempla la demo-
lició d’una part del mur exis-
tent i la construcció d’un de 
nou, reculat respecte l’actual, 
d’una alçada vista màxima de 
3,54 metres, i la contenció de 
les terres de la finca adjacent 
al marge dret de la travessera, 
amb una plataforma de 2,20 
metres d’amplada. El projecte 
inclou també la millora de la 
il·luminació existent, la cons-
trucció d’una barana de pro-
tecció al llarg de l’itinerari i 
la millora de la senyalització 
horitzontal i vertical existent.

                 necessita un home/dona amb experiència en el sector de        
vendes per treballar en una botiga de telefonia mòbil.

Requisits del candidat/a: 
-Persona responsable 
-Experiènecia en el sector de telefonia
-Català parlat correctament.
Interessats podeu enviar el currículum vitae més la vostra foto al c/Sant 
Jordi, 11 d'Igualada o bé enviar-lo per e-mail a info@igualadacomerc.cat. 
REF. T01

         Necessita dependent/a  per treballar en una botiga a Igualada

Requisits del candidat/a: 
-Persona responsable 

-Bona presència
-Català parlat correctament.

-Disponibilitat horari de botiga

Interessats podeu enviar el currículum vitae més la vostra foto al 
c/Sant Jordi, 11 d'Igualada o bé enviar-lo per e-mail a:

 info@igualadacomerc.cat. REF. T02
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CALAF / LA VEU 

Aquest dilluns 12 de 
novembre es va rea-
litzar el Ple de l’Ajun-

tament de Calaf on, Montse 
Mases, regidora d’hisenda, 
promoció econòmica, co-
merç i turisme, va presentar 
la proposta de pressupost per 
al 2019.
Mases va defensar que des 
del govern s’havia fet una 
proposta “coherent i equili-
brada” que contemplava l’ac-
tualització de les partides de 
manteniment i despeses ge-
nerals per donar resposta a 
les necessitats de Calaf, ja que 
fins ara, encara es treballava 
amb el pressupost definit el 
novembre del 2016. També 
va destacar algunes inversi-
ons previstes com la millora 
de carrers a través de la Llei 
de Barris, una subvenció de 
l’ACA (Agència Catalana de 
l’Aigua) pel canvi del filtre i 
millora del tractament d’ai-
gua potable, la realització de 
projectes de participació ciu-
tadana, la millora de la teula-
da de la sala d’actes i un punt 
de recàrrega de vehicles elèc-
trics. Els dos grups de l’opo-

sició, CiU i GiC, hi van votar 
en contra.
“La nostra proposta és la ma-
teixa que la del 2018 i que ha 
funcionat prou bé; arribar a 
acords puntuals en aquells 
temes que disposin de sub-
vencions importants o s’adi-
guin amb els nostres plan-
tejaments”, va explicar, Joan 
Caballol de CiU.
Per la seva part, el grup del 
GiC va manifestar tenir confi-
ança zero en l’equip de govern 
i va considerar que el pressu-
post presentat era “fals” i esta-
va “inflat”, ja que així, l’equip 
de govern podia dir que havia 
reduït el deute. A més, Josep 
Casulleras va preguntar: “On 
són els ingressos que es co-
bren de l’aigua i que no van a 
pagar el deute?”.
Montse Mases, va aclarir que 
amb el contracte programa, 
tota la recaptació de l’aigua se 

la queda Aigües de Manresa i 
va manifestar que el pressu-
post de l’Ajuntament és “es-
trictament rigorós” i basat en 
ingressos reals, ja que quan 
es liquida passa pels controls 
necessaris que així ho demos-
tren.
La resta de punts del Ple van 
ser:
- Aprovació inicial de l’inven-
tari o Catàleg de Béns
Aquest punt va quedar apro-
vat per majoria simple amb 5 
vots a favor per part de Junts 
per Calaf, 3 abstencions per 

Calaf continuarà amb el pressupost prorrogat del 2017
En el darrer Ple, els dos 
grups de l’oposició, CiU 
i GiC, van rebutjar la 

proposta de pressupost 
per al 2019 feta per 

l’equip de govern

part del GiC i 3 vots en contra 
per part de CiU.
- Aprovació inicial de la mo-
dificació de crèdit 26 per 
ampliació de la subvenció de 
l’Unió Calafina
Aquest punt va quedar apro-
vat per 5 vots a favor de Junts 
per Calaf, 3 abstencions de 
CiU i 3 en contra de GiC.
- Aprovació de la modificació 
POUM per a l’ampliació del 
cementiri pel futur tanatori
Aquest punt va quedar apro-
vat amb 8 vots a favor per 
part de Junts per Calaf i de 

GiC i 3 abstencions de CiU.
-  Aprovació de la desafecció 
del parc de bombers
Aquest punt va quedar rebut-
jat per 5 vots a favor per part 
Junts per Calaf, 3 abstencions 
per part de CIU i 3 vots en 
contra per part de GiC, ja que 
es necessitava majoria abso-
luta per aprovar-lo.
Finalment es van aprovar 
per unanimitat les dues mo-
cions presentades per Junts 
per Calaf: una de reprovació 
del Rei Felip VI i una de SOS 
Menjadors.

CALAF / LA VEU 

L’àrea de joventut amb la 
col·laboració de l’àrea 
de cultura de l’Ajunta-

ment de Calaf  promouen a 
partir d’aquest novembre el 
projecte Calaf Cultura Jove, 
un projecte que té l’objectiu 
d’afavorir l’accés dels joves a 
espectacles de teatre, dansa 
i concerts de les programa-
cions estables del Casino i el 
Casal de Calaf.
S’adreça a joves d’entre 12 a 
35 anys empadronats a Calaf, 
sempre que l’espectacle sigui 
apte per l’edat del beneficiari. 
Cada usuari podrà comprar 
una entrada per espectacle i 
aquestes seran personals i in-
transferibles.

Com sol·licitar del des-
compte?
Els joves hauran de sol·licitar 
el descompte durant els 5 dies 
hàbils anteriors a l’especta-
cle - comptats en dies feiners 
-.  Per demanar-lo, hauran 

d’anar a l’Ajuntament en ho-
rari d’atenció al públic (de di-
lluns a divendres de 08.30h a 
14h i dijous de 17h a 20h) o a 
l’Oficina de Turisme el dime-
cres a la tarda de 17h a 19h.
Un cop acreditats, es genera-
rà una entrada que suposarà 
un descompte a bescanviar 
a la taquilla de l’entiatat una 
hora abans de l’espectacle - 
sempre que quedin entrades 
disponibles- i així, el jove 
beneficiari només pagarà el 

50%. El seient assignat no es 
coneixerà fins a la retirada 
de l’entrada el mateix dia de 
la funció, d’aquesta mane-
ra s’aconseguirà poder seure 
amb l’acompanyant que es 
vulgui. 
En el cas que el jove benefi-
ciari no pugui anar a recollir 
el descompte en els horaris 
d’atenció al públic, podrà 
acreditar a una tercera perso-
na perquè reculli la bonifica-
ció a través d’una autorització 
model signada. 
Abans de finalitzar l’any, les 
entitats aportaran totes les 
entrades de descompte a 
l’Ajuntament per tal de sol·li-
citar el 50% restant del preu 
de l’entrada.
Els joves podran ser benefici-
aris dels descomptes del pro-
jecte Calaf Cultura Jove fins a 
esgotar la partida destinada a 
beques culturals.

Programació fins gener 2019
El Casino
- NINE, LES DONES DE 

GUIDO CONTINI - Dissabte 
17 de novembre a les 20.30h
Preu públic general:12,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00€
- PER SI NO ENS TORNEM 
A VEURE - Dissabte 1 de de-
sembre a les 20.30h
Preu públic general: 12,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00€
- LOS BANCOS REGALAN 
SANDWICHERAS Y CHO-
RIZOS - Dissabte 22 de de-
sembre a les 20.30h
Preu públic general: 12,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00€
- CONCERT DE SANT ES-
TEVE - Jove Orquestra Fil-
harmònica Catalana - Di-
mecres 26 de desembre a les 
19.30h
Preu públic general: 12,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00€

El Casal de Calaf
- DIFERENTS REPRESEN-
TACIONS DELS PASTO-
RETS
Preu públic general: 15,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 7,50€
Dimarts  25  de  desembre 

a  les  19h
Diumenge 30 de desembre a 
les 17.30h
Diumenge 13, 20 i 27 de ge-
ner a les 17.30h
- DIFERENTS REPRESEN-
TACIONS DELS PASTO-
RETS INFANTILS
Preu públic general: 12,00€
Preu Calaf Cultura Jove: 6,00€
Diumenge 23 de desembre a 
les 19h
Diumenge 6 de gener a 
les  18h.

Els joves de Calaf gaudiran de descomptes del 50% per a les 
propostes culturals de la vila

Calaf Cultura Jove és un 
projecte social impul-

sat per l’Ajuntament de 
Calaf que té l’objectiu 
d’afavorir l’accés dels 
joves a espectacles de 

teatre, dansa i concerts 
de les programacions 

estables del Casino i del 
Casal de Calaf oferint 
descomptes del 50%.



COMARCA  |  35Divendres, 16 de novembre de 2018

CALONGE DE S. / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Calonge de Se-

garra l’Estudi previ de projecte 
de l’edifici de la rectoria de l’es-
glésia de Santa Fe de Calon-
ge de Segarra i el seu entorn. 
L’estat de conservació d‘aquest 
edifici és molt dolent, amb 
parts enderrocades i altres amb 
perill de d’enfonsar-se, motiu 
pel qual, actualment no hi ha 
cap ús, amb un procés d’enve-
lliment molt accelerat que en 
fa perillar el seu manteniment.
La rectoria està situada al bell 
mig del petit nucli de Calon-
ge, als peus de l’enrunat cas-
tell, juntament amb l’església 
i la Casa del mestre al costat 

de ponent. Es tracta d’un edi-
fici històric documentat ja el 
1574, format a partir de dife-
rents fases constructives, amb 
diversos afegits, però que han 
acabat conformant un edifici 
força unitari i imponent, i que 
juntament amb l’església for-
men la façana representativa 
del nucli de Calonge.
Per aturar aquest procés de 
degradació i recuperar l’edifi-
ci per altres usos que conso-
lidi una certa ocupació més o 
menys permanent al territori, 
el Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local (SPAL), en col-
laboració amb l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra, ha  redac-
tat aquest Estudi previ de pro-
jecte, entès com a primer pas 
del procés projectual que per-

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 17 
de novembre a les 
20.45 hores, arriba 

una nova proposta al Casino 
de Calaf en forma de teatre 
musical. ‘Les dones de Guido 
Contini’ fa un recorregut als 
entrellats amorosos del pres-
tigiós cineasta, qui s’enfronta 
a la crisi dels quaranta. A tra-
vés de les cançons del musi-
cal, l’actriu Mariona Castillo 
interpreta les nou dones que 
van protagonitzar la vida 
del cineasta: la seva dona, la 
seva amant, la seva musa, la 
productora, les fans, les de-
tractores, la seva mare i la 
prostituta que li va ensenyar 
a estimar.
La direcció musical i la in-
terpretació al piano de la 
producció està en mans de 
Gustavo Llull, mentre que 
les directrius escèniques són 
obra de David Pintó i les de 
moviment, d’Ariadna Peya. 
Amb una única peça de ves-

tuari, Castillo jugarà amb la 
veu, la gestualitat, les mira-
des i la coreografia per carac-
teritzar i diferenciar a totes 
les protagonistes.  Un simple 
gir que definirà a qui està 
donant veu en tot moment i 
que captivarà al públic amb 
unes transicions pràctica-
ment imperceptibles.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. També es podran ad-
quirir a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. 
El preu per als socis és de 10 
euros i per al públic en gene-
ral de 12 euros.

Calaf recorda les veus 
femenines de la vida de 
Guido Contini 

“Les dones de Guido 
Contini’ està inspirada 

en ‘Nine’, el musical 
dels anys 70 de Maury 
Yeston, i la pel·lícula 

autobiogràfica de Felli-
ni ‘Otto e mezzo’

Estudi per a la restauració de la rectoria 
de l’església de Santa Fe de Calonge de S.

meti programar les futures ac-
tuacions per a la conservació 
de la rectoria i l’ordenació del 
seu entorn, valorades en ter-
mes de costos i de temps. 
El projecte contempla els tre-
balls necessaris a nivell d’es-
tudi previ per a la restauració 
i rehabilitació de l’edifici, i 
planteja la possibilitat de do-
nar-li diversos usos de cara a 
fomentar-ne la recuperació i 
detenir el procés de degrada-
ció que pateix, entenent que 
la millor forma de preservar 
un edifici és trobar-li un ús. 
El projecte és  també un docu-
ment de base que permet tenir 
un coneixement ampli del edi-
fici, tant des del punt de vista  
històric, geomètric com cons-
tructiu.

PRATS DE REI / LA VEU 

El dilluns 12 de novembre, Els 
Prats de Rei va rebre la visi-
ta de la Junta de Govern del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Al llarg d’aquesta legislatu-
ra, el Consell Comarcal per 
tal d’apropar-se als pobles de 
la comarca, sobretot els més 
petits, i conèixer de primera 

mà les realitats i inquietuds 
de cada un dels consistoris, va 
iniciar les Juntes de Govern 
itinerants. En aquesta oca-
sió, va ser Els Prats de Rei el 
municipi escollit per celebrar 
aquesta reunió. 
A la sala de plens de l’Ajunta-
ment, el president, vicepresi-
dents i consellers van celebrar 
la Junta de Govern, tractant 

els temes propis del Consell 
Comarcal. Un cop acabada la 
reunió, la Junta i l’alcaldessa, 
Cristina Mas, van parlar de 
temes d’interès pel municipi, 
així com dels serveis que ens 
ofereix el Consell Comarcal, 
com ara els Serveis Socials, la 
recollida d’escombraries Porta 
a Porta, Serveis Tècnics, entre 
molts d’altres. 

Els Prats de Rei acull la Junta de 
Govern del Consell Comarcal

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA aniversari

Del 15 al 30 de Novembre: del 20 al 50% de descompte.
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FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada no es va 
poder emportar els tres 
punts d’Andorra tot i el 

gran joc realitzat, en uns no-
ranta minuts de molta inten-
sitat.
L’equip es desplaçava al país veí 
per jugar davant un equip que 
venia amb una dinàmica molt 
positiva. En canvi, el blaus vo-
lien revertir la situació després 
de la derrota a Lleida.
El partit va començar amb 
un plantejament bastant clar 
per part dels dos equips, un 
Andorra que pressionava en 
primera instància i que inten-
tava dificultar la sortida de 
pilota blava. En els primers 
minuts, ho van aconseguir, 

però mica en mica, els blaus 
van aconseguir trenar diver-
ses jugades de perill que no es 
van poder materialitzar.
Un enfrontament molt igua-
lat, que costava veure qui 
l’acabaria decantant cap al 
seu costat. Faltava estar en-
certat en l’últim terç de camp. 
S’arribava al descans amb em-
pat a zero, al marcador.
La segona part va comen-
çar amb una tònica molt 
semblant. L’Andorra inten-
tava buscar l’esquena de la 
defensa blava, que es mos-
trava molt sòlida al darrera. 
Els anoiencs seguien treba-
llant i els canvis de Moha 
van donar molt aire a un 
equip que aniria creant més 
ocasions.

Últims minuts d’insistència
Amb el pas dels minuts, els 
andorrans van començar a 
perdre l’ordre defensiu, cosa 
que va saber aprofitar l’Iguala-
da per generar constants arri-
bades. Però no era el dia, la pi-
lota no volia entrar. Simón, al 
minut 90, amb un gran xut des 
de fora l’àrea va estavellar l’es-
fèric al travesser, davant la la-
mentació dels seus companys.
Tot l’esforç dels igualadins no 
es van convertir en el premi 
dels tres punts i s’havien de 
conformar amb l’empat. Amb 
aquest resultat, l’equip suma 
19 punts i es manté a la part 
alta de la classificació.
Demà dissabte, els de Moha 
jugaran a Les Comes contra el 
Gavà, a les 18h.

El CF Igualada s’emporta un punt 
d’Andorra

FUTBOL / LA VEU 

L’expedició cerdanyo-
lenca va aprofitar el 
desplaçament a Iguala-

da per visitar el tan reclamat 
REC.0 i omplir el maleter 
amb alguna cosa més que la 
soferta bossa de l’equipació i 
aprofitar les excel·lents ofer-
tes igualadines. Aquestes van 
ser nombroses, tant al cone-
gut barri adober com a Les 
Comes, ja que els blaus van 
errar un seguit d’ocasions, 
que de  materialitzar-se, el re-
sultat podria haver estat d’es-
càndol. Primera meitat mo-
nòtona on la manca d’encert 
dels locals anava donant pei-
xet al rival, que sense oferir 
gran perill, els permetia estar 

dins del partit en tot moment.  
No va ser fins les acaballes de 
la primera meitat, quan una 
passada de Lele la va recollir 
Alexis per avançar als blaus. 
En el descompte, en una juga-
da afortunada, els visitats van 
tornar a equilibrar el marca-
dor.  Segona meitat un déjà 
vu de la primera, on Calsina 
va tornar a avançar als igua-
ladins a passada de Pep Padró 
i va suposar l’ajustada victòria 
blava.
Per l’equip igualadí van jugar, 
Diego, Farré, Calsina, Pep, 
Manel C., Ivan, Quim,  So-
lís, Massip, Vicenç, Canals, 
Alexis, R,Bringa, Costa, Lele, 
delegat Ramonet. La propera 
jornada els blaus visitaran La 
Guàrdia.

“Rec.sultat” ajustat dels 
veterans però victòria

FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada femení 
segueix amb una ratxa 
de resultats negativa, 

tot i les bones sensacions que 
transmeten al camp. Les de 
Jordi Torres visitaven el camp 
de l’Europa després del seu 
particular ‘Tourmalet’.
I això es va mostrar en els 
minuts. Les barcelonines van 
sortir molt intenses i amb 
molt encert, cosa que va pro-
vocar que l’equip local es crei-
xés. 
Amb aquesta dinàmica, les 
del barri de Gràcia es van 
avançar en el marcador en 
una jugada molt estranya, on 
una jugadora local va ser la 
més murri, per aprofitar una 
ocasió de gol a l’interior de 
l’àrea. L’equip igualadí no va 

saber trobar solucions a les 
dificultats i es va arribar al 
descans amb derrota per la 
mínima.
A la represa, els canvis blaus 
van donar un altre aire al 
partit. Les jugadores de Jordi 
Torres van començar a do-
minar el partit, aconseguint 
apropar-se a la porteria lo-
cal amb freqüència. En una 
d’aquestes, Salanova va tenir 
una ocasió molt clara per 
empatar l’enfrontament, però 
no va saber definir davant la 
portera escapulada.
Malauradament, l’equip no va 
estar encertat en els darrers 
metres i es va arribar al final 
del partit, sense que l’Igua-
lada pogués empatar. Aquest 
diumenge, l’equip rebrà el 
Sant Gabriel a Les Comes.

No arriben els bons resultat pel CF Igualada femení
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HOQUEI / LA VEU 

Primera derrota de 
l’Igualada Rigat a caSa 
aquesta temporada, 

amb una primera part per 
oblidar, on els reusencs van 
aconseguir un parcial de 0 a 
4. Un gol d’Àlex Rodríguez als 
set segons de partit va canviar 
el guió del matx i va deixar els 
arlequinats estabornits fins la 
segona meitat, on els gols de 
Molas, Baliu i Méndez, van 
donar ales a un equip total-
ment diferent que es va quedar 
a molt poc d’aconseguir algun 
punt.
El partit va començar de la pit-
jor manera possible per l’Igua-
lada Rigat, amb gol dels roig-
i-negres al segon set de partit. 
La primera pilota que van to-
car, va recollir-la Àlex Rodrí-
guez i va fer un xut llunyà molt 
potent que primer va tocar el 
pal i després a l’esquena d’Elagi 
Deitg, per acabar entrant. Una 
diana amb una mica d’infortu-
ni que va condicionar la pri-
mera part dels arlequinats, que 
no van estar gaire encertats.
Un Reus elèctric, centrat en 
l’ofensiva, aviat va tenir el par-
tit on volia i portaven perill 
a la porteria arlequinada. Els 
homes de Ferran López esta-
ven neguitosos i els va costar 
molt trobar maneres de sor-
prendre a la defensa del Reus i 
arribar a la porteria defensada 
per Càndid Ballart. Una de les 
més clares va arribar al minut 
cinc de partit, quan la pare-
lla arbitral va anul·lar un gol 
a Roger Bars, al·legant que la 
falta on s’havia originat la ju-
gada del gol s’havia tret massa 
ràpid, abans que ho indiques-
sin. 
El 0 a 1 va seguir al marcador 
i això va ser un pes pels arle-
quinats, que espessos en atac i 
defensa, van veure com César 

Carballeira aprofitava un refús 
del tir de Joan Salvat per fer el 
0 a 2 des de fora l’àrea, quan 
era el minut set de partit. Amb 
el segon gol, a l’Igualada Rigat 
encara li va ser més difícil tro-
bar porteria, davant un Reus 
que es va saber defensar bé 
i mantenia possessions molt 
llargues, cosa que obligava a 
l’Igualada a defensar-se més 
que no pas atacar.
Al minut 12, Melero i Veiga 
van assenyalar una falta direc-
ta a favor del Reus. Marc Julià, 
jugador perillós a pilota atura-
da, no va fallar davant d’Elagi 
Deitg i va anotar el 0 a 3 pel 
seu equip. La distància encara 
podria haver estat més gran si 
el porter arlequinat no hagués 
aturat el penal del que va dis-
posar el Reus passat l’equador 
de la primera meitat. Només 
dos minuts més tard, Cristian 
Rodríguez va cometre una fal-
ta perillosa sobre Met Molas 
– un cop al cap – que li va cos-
tar la targeta blava; la parella 
arbitral també va amonestar 
amb la mateixa sanció a ‘Tety’ 
Vives per considerar que s’ha-
via excedit al protestar la falta 
amb els membres de l’equip 
contrari. 
Just quan s’havia acabat la san-
ció i els dos equips tornaven a 
tenir quatre jugadors a la pis-
ta, va arribar el quart gol del 
Reus, obra de Joan Salvat. Ela-
gi Deitg es va avançar per in-
terceptar el xut, però la pilota 
va fer un efecte bombejat que 
va permetre que la bola aca-
bés entrant. Sergi Pla i Jordi 
Méndez van tenir una última 
ocasió, la més clara de la pri-
mera part, amb una rematada 
a boca de canó que Càndid 
Ballart va refusar.
A la represa, va sortir a pista un 
Igualada Rigat totalment can-
viat, més concentrat i letal, que 
es va quedar a poc de donar-li 

la volta al resultat. Sergi Pla va 
avisar als pocs segons amb una 
canonada que va refusar Càn-
did Ballart amb el casc i Ton 
Baliu uns minuts més tard, 
amb una assistència del propi 
Pla que va sortir desviada per 
poc. Al minut 31, Met Molas 
va aconseguir materialitzar el 
canvi de l’equip amb el primer 
gol arlequinat, amb una diana 
que venia d’una recuperació 
pròpia i que culminava amb 
un regat i un gol per baix.
El gol va donar ales a un Igua-
lada Rigat que ja havia aixecat 
el cap i que havia aconseguit 
frenar una mica tot el poten-
cial reusenc de la primera 
meitat. Al minut 33, la parella 
arbitral va assenyalar un penal 
a favor dels arlequinats que 
el capità Ton Baliu va ajustar 
magistralment per establir 
el 2 a 4. Amb aquest resultat, 

els homes de Ferran López 
van trobar la tecla necessària 
per atracar i generar perill a 
la porteria roig-i-negre. Baliu 
va tenir una nova oportunitat 
d’or, també de penal, a falta de 
vuit minuts, però Ballart va 
aturar-li aquesta vegada.
Però l’Igualada Rigat no va 
abaixar els braços, i així ho 
va demostrar el tercer gol, de 
Méndez, després d’un contraa-
tac orquestrat per ell i Ton Ba-
liu. En l’últim tram de partit, 
els arlequinats van pressionar 
molt més amunt per recuperar 
més boles, amb els riscos de-
fensius que comporta. El Reus 
va recuperar una pilota, i Àlex 
Rodríguez va encarar a Elagi 
Deitg, pràcticament sol, que 
va aturar el primer xut però no 
va poder fer res amb el rebot, 
que va establir el 3 a 5 defini-
tiu. Sergi Pla va tenir una falta 

directa a l’últim minut, per la 
desena falta del Reus Depor-
tiu, però no va poder transfor-
mar-la.
En les reflexions post partit, 
Ferran López va ser clar i va 
dir que “amb aquest tipus de 
rival no pots regalar cap mi-
nut i n’hem regalat 25. Això 
es paga”. Tot i això, el tècnic va 
elogiar la segona meitat dels 
seus i va declarar que “en el 
global, aprovo el partit, amb 
un cinc just, perquè un matx 
dura 50 minuts”. Ara, l’Iguala-
da Rigat canvia de competició, 
ja que aquest dissabte es des-
plaça a Seedorf (Suïssa), per 
certificar l’eliminatòria contra 
el RHC Uri (amb un 7 a 1 fa-
vorable). L’entrenador López 
vol evitar donar-ho tot per fet 
i va dir que “hem d’anar a fer 
un bon partit i a passar l’eli-
minatòria”.

L’Igualada Rigat llença la primera meitat i cau contra el Reus 

Foto: Xavier Garcia

L’Igualada Femení HCP topa amb la 
portera del Jorquerenc
HOQUEI / LA VEU 

Les igualadines van per-
dre a la pista del CP 
Jonquerenc, tot i domi-

nar i fer un bon partit davant 
d’una gran actuació de la seva 
portera.
S’avançaven les igualadines al 
marcador per empatar, més 
tard, les locals. Les igualadines 
seguien en el seu atac i mar-
caven el segon gol. Això va es-
peronar les locals que capgira-

ven el tanteig per deixar el 3-2 
provisional al descans.
Queralt del Àguila tornava 
a marcar per empatar el par-
tit a tres gols. Però les locals 
es tornaven a avançar en una 
falta directa. Les igualadines 
erraven un penal favorable i 
estavellaven una bola al pal 
en els darrers minuts, després 
d’innumerables ocasions que 
la portera local va desfer amb 
encert i es va convertir amb la 
millor jugadora local.

Tot i la segona derrota con-
secutiva de les igualadines, 
aquestes mantenen la segona 
posició gràcies a la derrota del 
CP Voltregà contra el líder, el 
CP Vilanova.
El proper partit serà demà a 
Les Comes, a les 19:30 h con-
tra el CHP Bigues i Riells. Les 
igualadines volen trencar la 
dinàmica negativa dels dos 
darrers partits i tornar a gua-
nyar per acabar aquesta pri-
mera fase en segona posició.

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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El Monbus Igualada perd un partit 
oficial després de 7 mesos
BÀSQUET / LA VEU 

El passat diumenge es 
disputava el liderat del 
grup C-A de la Liga 

EBA, el partit enfrontava el 
líder Monbus C.B. Igualada 
amb un balanç de 7-0 i el C.B. 
Quart-Germans Cruz amb 
un balanç de 6-1. El matx va 
tenir lloc al Pavelló Munici-
pal de Quart coincidint amb 
la presentació dels equips del 
club. 
El pavelló mostrava un am-
bient de partit gran, però els 
igualadins sabien que tenien 
molt a guanyar i poc a per-
dre. Seguien amb l’ambició de 
continuar guanyant i donar 
un cop sobre la taula deixant 
a tots els rivals a 2 o més par-
tits.
La defensa de l’Igualada era 
un factor clau per endur-se la 
victòria. S’havia de reduir els
llançaments des del períme-
tre del Quart. Però el partit 
començava amb un parcial 
de 9- 2 a favor dels locals. Els 
igualadins aconseguien posar 
el 9-7 al marcador i la dife-
rència es mantenia fins arri-
bar 23-20 al final del primer 

quart.
En el segon quart els de 
l’Anoia van augmentar l’acti-
vitat defensiva sense concedir 
llançaments còmodes al rival, 
que només era capaç d’anotar 
un tir des de la línia de 6,75.
I en atac fent mal des de la 
pintura s’obria la primera es-
cletxa posant el 26-31 al mar-
cador, avantatge que augmen-
tava en els minuts finals amb 
un parcial de 0-8 a favor per 
acabar el quart amb un 10-21 
i anar al descans amb un 33-
41 a l’electrònic.
El tercer període començava 
de la mateixa manera que ha-
via acabat el segon, amb un 
Igualada amb les idees clares 
tant defensives com ofensi-
ves i sentint-se còmode en 
una pista molt complicada. 
L’avantatge es mantenia amb 
el 42-53 però el Quart es va 
encomanar a l’energia de la 
seva afició i va augmentar la 
intensitat defensiva forçant 
pèrdues de pilota i mals llan-
çaments als visitants. Així, 
s’arribava al final del tercer 
quart amb el partit totalment 
obert i amb un Quart que cre-
ia en la remuntada posant-se 

a tres punts al marcador. Amb 
el resultat de 56-59 comença-
va l’últim quart.
I en aquest, la igualtat era 
màxima i el partit no es va 
decidir fins el final, amb un 
parcial de 15-9 pels locals que 
col·locaven el 71-68 al mar-
cador. L’última defensa de 
l’Igualada els va permetre te-
nir l’últim tir sobre la botzina 
des de més enllà de mitja pis-
ta que va tocar l’anella però 
sense fortuna. Així doncs, 
s’arribava amb el definitiu 71-
68 al final del partit.
Amb aquest resultat el 
Monbus C.B. Igualada perd la 
imbatibilitat i la primera pla-
ça del grup que ara compar-
teix amb el C.B. Quart-Ger-
mans Cruz. El proper partit 
serà aquest dissabte davant 
l’Anagan Olivar a les 17:45 a 
Les Comes.

Fitxa tècnica
Miki Stobart (6), Sergi Car-
rión (13), Miquel Benito (2), 
Edu Burgès (15), Jordi Torres 
(5), Carles Fons (4), Jaume 
Torres (6), Pau Camí (3), Edu 
Tejero (9), Roger Pérez (5).

BÀSQUET / LA VEU 

Duel vital per l’Yvette 
Pons Igualada per 
no perdre el tren 

del grup mig-alt de la classi-
ficació. El Sant Fruitós no va 
perdre la cara al partit en cap 
moment i fins i tot es va arri-
bar a posar per davant en el 
marcador a falta de pocs mi-
nuts pel final. Un bon control 
dels últims minuts va donar 
a les igualadines una  impor-
tant victòria.

Aquest dissabte les blaves 
reben el Draft Gramanet, dis-
sabte a la tarda a les Comes. 

Fitxa tècnica
Parcials: (7-16) (11-11) (17-
9) (12-15)

Anotadores: Carrasco (8) 
Carner (4), Enrich (-), Soler 
(19), Amatllé (-), Jané (3), La-
molla (2), Aniento (1), Iglesi-
as (-), Gener (4), Roselló (-) 
Enrich (10), Segués (-)

Victòria de l’Yvette Pons 
Igualada a Sant Fruitós

BÀSQUET / LA VEU 

El sènior femení del 
VdC Bàsquet Club En-
davant van perdre en 

un partit molt lluitat a la pista 
del C.B. Can Parellada per 71 
a 64.
Primera part molt igualada 
amb 11 canvis de lideratge al 
marcador i amb diferències 
mínimes per als dos equips.
En aquesta dinàmica, el par-
cial del tercer quart 21 a 13, 
va resultar decisiu per el re-

sultat final. La lluita va apro-
par a les vilanovines a falta 
de 2 minuts a 4 punts, però 
les locals van saber defensar 
aquesta avantatge fins al final 
a base de tirs lliures.
Van jugar Marina Espejo (2), 
Clara Bargalló (27), Carlota 
Albiol (2), Clàudia Miramunt 
(15), Mariona Barral (4), Èlia 
Díez (10), Arian Vidal, Clara 
Roca, Núria Torrens (2), Ale-
xandra Vives, Marta Gou i 
Marta Lladó (2). Entrenador 
Sergi García.

El VdC BC Endavant ho 
intenta però perd contra 
el Can Parellada
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VÒLEI / LA VEU 

E l Jorba Sola Sènior 
Masculí va perdre, al 
fortí davant el Vila-

franca, en un partit que ja 
s’esperava igualat, i així va 
ser, 20-25/25-17/20-25/19-
25. Tot i perdre, es veu una 
evolució, que cal seguir tre-
ballant per estabilitzar el joc 
en certes fases. 
Per la seva banda, les ju-
gadores de Senior Femení 
es desplaçaven diumenge a 
Sant Cugat per jugar contra 
el líder del grup amb mol-
tes baixes i amb la intenció 
de realitzar un bon partit i 
sumar el màxim possible. 
El Sant Cugat, amb un gran 
poder ofensiu, va agafar la 
iniciativa des del principi, i 

malgrat el gran joc col·lec-
tiu de les igualadines, es va 
emportar el primer set. En 
el segon set, les igualadines 
van saber reduir els seus er-
ror sense baixar la intensitat 
i van igualar el marcador. El 
tercer set, una bona ratxa de 
servei de les locals a les aca-
balles va fer que es posessin 
2-1 a sobre i la decepció per 
perdre el 3r set va fer que el 
sènior femení comencés de 
manera desastrosa el 4t(8-2 
a sota), però la confiança i 
el no voler rendir-se va fer 
que les igualadines se sobre-
posessin a un punt de set en 
contra i acabessin forçant 
el tie break amb un emo-
cionant 26-24. La barreja 
d’emocions, el cansament 
psicològic i físic per no tenir 

canvis, va fer que les noies de 
l’IVC ho intentessin però no 
fossin capaces d’alçar-se amb 
la victòria.
Malgrat la derrota, les igua-
ladines acaben la 1a volta 
amb una meritòria 2a plaça 
a 2 punts de les líders i amb 
unes grans sensacions de joc. 
Dissabte, a les 16:00, partit al 
Fortí. 
En els equips de base cal des-
tacar el bon cap de setma-
na per les alevines, que van 
aconseguir guanyar el pri-
mer partit de la temporada 
contra Sant Cugat, amb un 
marcador de 4-0.
Un partit lluitat i igualat per 
ambdós equips, on les igua-
ladines van aguantar fins 
l’últim moment amb concen-
tració i moltes ganes.

El sènior femení cau amb el cap 
ben alt contra el líder

L’aleví femení de l’IVC va aconseguir la primera victòria de la temporada el passat cap de setmana

HANDBOL / LA VEU 

El joc va ser molt 
igualat tot el par-
tit, el rival, Hand-

bol Sant Llorenç, havia 
perdut els dos partits an-
teriors i venien amb ganes 
de guanyar com fos aquest 
partit. Tot i això l’Hand-
bol Igualada va oferir molta 
resistència i va aconseguir 
mantenir sempre el marca-
dor en igualtat total, tant 
que mai va haver-hi una 
diferència de més d’un gol 
entre els dos equips i mol-
tes estones l’empat era 
habitual al marcador. La pri-
mera part va acabar amb 
un 15 a 16, però l’Igualada 
es veia amb forces de guanyar 
el partit.
En començar la segona 
part, el joc i el partit van se-
guir la mateixa tònica, cap 
dels dos equips aconseguia 
desenganxar-se de l’altre, 
l’esforç dels dos conjunts era 
en va i ja es podia preveu-
re un final de partit que el 
guanyaria el que tingués més 
sort en l’últim tram. Al mi-
nut 55 l’Igualada guanyava 
per 31 a 30, però en aquests 
últims 5 minuts l’equip local   
no va poder superar a l’Hand-
bol Sant Llorenç, ja que 
mentre el Sant Llorenç va fer 

un parcial de 3 gols l’Igualada 
només va poder materialit-
zar-ne només un. El resultat 
final de 32 a 33 va ser un re-
flex de tot el partit.
Una llàstima pel Finques Ar-
gent Handbol Igualada, que ja 
porta 3 partits seguits perduts 
i els dos últims per la míni-
ma. Sembla que l’equip enca-
ra no s’ha aclimatat a aquesta 
categoria, tot i jugar bé, cosa 
que demostra els resultats, 
sembla que els hi falta un punt 
d’experiència en saber 
competir amb aquests 
equips. El Finques Ar-
gent Handbol Igualada 
té clar que ha de guanyar com 
sigui els partits immediats, 
no poden perdre més partits 
ja que actualment es tro-
ben en tercera posició 
per la cua, en llocs de 
descens. Encara queden 
molts partits pel davant però 
ha de trencar aquest mala rat-
xa com sigui i ho poden fer. 
El proper partit es juga a 
Les Comes, aquest diu-
menge, 18 de novembre, 
a les 18:30 h. i el rival és el 
Club Handbol Sant Este-
ve Sesrovires B. Aquest 
mateix dia i des de les 
17:00 hores el Club 
Handbol Igualada farà la fes-
ta de presentació de tots els 
seus equips.

L’Handbol Igualada 
torna a perdre per la 
mínima

FUTBOL SALA/ LA VEU 

Enorme partit el dispu-
tat el passat dissabte 
pel CFS Capellades 

davant un equip com l’Es-
portiu Martorell que va posar 
ganes i va aconseguir arribar 
al descans amb un ajustat 1-1. 

Va ser en la segona meitat quan 
va sucumbir davant l’excel-
lent joc que va exhibir l’equip 
de Jordi Torra, que va acon-
seguir posar-se 1-5 i arribar a 
un final una miqueta agònic 
on els locals van aconseguir 
3 gols arribant al 4-6 final.  
Partit molt seriós dels de 

Una gran segona part dóna la victòria 
al CFS Capellades

Capellades que mante-
nen la segona plaça a un 
punt d’un fortíssim Rubí.  
A destacar les magnifiques 
instal·lacions recentment es-
trenades del Esportiu Man-
resa
Gols: Asensi Palacios (3), Ma-
rio Barba (2), David Torralba

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

Els dies 3 i 4 de novem-
bre es va disputar a 
Igualada la segona seu 

de la Lliga Plata estatal d’Ho-
quei Línia. El pavelló de Les 
Comes va ser amfitrió per als 
8 equips que participen a la 
competició, disputant un total 
de 12 partits, tres cada equip. 
Aquesta fórmula permet als 
clubs participants completar 
tres jornades de lliga amb un 
sol desplaçament, optimitzant 
costos i tanmateix pujar la 
concentració dels equips en la 
competició i fer-la compatible 
amb la lliga autonòmica.
L’equip del Hoquei Línia Igua-
lada va disputar els tres partits 
de la seu

Sant Andreu 2 
HL Igualada 6

Partit contra un rival molt di-
fícil i conegut. El St. Andreu 
és un clàssic de les lligues es-
tatals i té molt bons jugadors, 
motiu pel qual aquest partit 
es preveia difícil. Els primers 
minuts de tempteig per entrar 
en calor i es veia igualtat de 
forces, el qual donava confi-
ança. Després de cometre una 
falta i rebre un gol en infe-
rioritat, marcador en contra 
1-0. Però es va trigar 16 se-
gons a empatar el partit, fruit 
de la bona concentració, 1-1. 
Aquest empat va donar ales i 

van posar setge a la porteria 
contrària. Només 4 minuts 
després es torna a marcar i el 
marcador a favor, 1-2. A fal-
ta de 1 per acabar el primer 
temps s’aconseguia un gol de 
magnífica jugada de velocitat 
i s’anava al descans amb un 
1-3. La segona meitat va ser 
un control per part del Igua-
lada del puck i mica a mica va 
anar augmentant la distància 
al marcador fins el 2-6 final. 

HL Igualada 2 
CD Ludic Medina 6

Partit que, d’haver-se disputat 
amb la concentració del matí 
s’hauria d’haver controlat re-
lativament bé, no va anar gens 
fi. Segurament la clau va estar 
als primers minuts de joc, on 
es van rebre tres gols de ma-
nera gairebé seguida i això va 

posar pressa i va fer perdre la 
iniciativa. Amb 0-3 en el mar-
cador es va posar ordre a la 
pista i es va tornar a controlar 
el puck, muntant jugades des 
de darrera i arribant a la por-
teria contrària amb perill. I el 
rival que va aprofitar per jugar 
relaxat a darrera i contraata-
car, cosa que feia que s’arri-
bés al descans amb 0-4. A la 
segona part es va estar sobre 
la porteria contrària, xutant 
una vegada rere altre però el 
mur teixit pel rival es tornava 
infranquejable. S’anoten dues 
dianes però també es reben 
dos gols.

HC Castelló 5 
HL Igualada 2

L’últim partit de la seu, diu-
menge al migdia i contra el 
Castelló, un equip format per 

jugadors molt joves. Es va fer 
bon treball de preparació du-
rant el matí i es va sortir molt 
concentrats. El partit era molt 
anivellat als primers minuts i 
disputat, sens dubte. L’Iguala-
da va inaugurar el marcador 
al tercer minut de joc, bona 
senyal de que les coses rutlla-
ven. Tot i això es van assumint 
els riscos que comporta jugar 
a casa. Es supera als joves del 
Castelló en control, possessió 
del puck i visió de joc, però en 
velocitat els visitants son mi-
llors i al contraatac trenquen 
el partit, anant a la mitja part 
amb 4-1. Al segon temps es 
millora encara més la posses-
sió del puck, tenint l’ Igualada 
el control del partit. Ben avi-
at s’anota el 4-2, el que dóna 
molta emoció ja que s’està 
jugant molt bé i amb un altre 
gol el rival ja estaria contra les 

cordes. Però en jugada des-
afortunada s’encaixa, i d’un 
possible empat es passa al 5-2, 
un veritable gerro d’aigua fre-
da a les aspiracions del Iguala-
da d’aconseguir la remuntada. 
Una llàstima perquè el partit 
va estar molt ben jugat.

Equip de l’HL Igualada
Porters: Joan Carles Santano i 
Oriol Sànchez.
Jugadors: Nil Domènech, 
Alex Cano, Marco Albrecht, 
Jaume Doncel, Eric Gamboa, 
Jason Goodwin, Albert Mun-
tadas, Marc Cano, Albert Mu-
darra, Edgar Mudarra, Carles 
Tudela, Albert Guillen, Adam 
Gracia.

El balanç per l’HL Igualada 
de la segona seu és de 3 punts 
aconseguits de 9 possibles, 
una mica curt per la manera 
com han anat els partits. Les 
opcions a la lliga segueixen 
obertes, amb més constància 
i aprofitant les debilitats dels 
rivals es pot millorar molt la 
classificació, en aquests mo-
ments només a 4 punts del se-
gon classificat i més de mitja 
lliga per davant. A continuar 
treballant !!
Ja es habitual disputar com-
peticions d’àmbit estatal d’ho-
quei línia a Igualada i enguany 
hi tornarà els 2 i 3 de febrer de 
2019 amb la Lliga Aleví i el 2 i 
3 de març de 2019 amb la Lli-
ga Infantil. 

L’HL Igualada s’emporta un partit de tres en la fase estatal 
organitzada a Les Comes

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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ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, 11 
de novembre al matí, 
es disputava al circuit 

del Parque Arqueológico de 
Atapuerca (Burgos) la 15a edi-
ció del Cros Internacional de 
Atapuerca. La participació va 
ser multitudinària, de més de 
6.000 atletes, entre ells diverses 
primeres figures del Cros in-
ternacional i estatal, en formar 
part del circuit internacional 
IAAF d’aquesta temporada, 
que inclou les 9 millors proves 
a nivell mundial, i considerat 
el millor Cros de l’estat per la 
RFEA.
Hi van participar 2 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
entrant 7è estatal absolut en la 
prova gran masculina Abdes-
samad Oukhelfen, i 11a estatal 
en categoria Sub-20 femenina 
Naima Ait Alibou, en una bri-

llant actuació global dels atle-
tes del CAI.
Abdessamad Oukhelfen era 
1er Promesa estatal i 7è  atle-
ta estatal absolut amb 26’51” 
en la prova elit internacional 
masculina sobre 9.000 m. de 
recorregut dominada per Ja-
cob Kiplimo -Uganda-, entre 
un total de 176 classificats, 
imposant-se entre altres a l’in-
ternacional Fernando Carro - 
Nike - amb 27’02”.
Naima Ait Alibou era 11a 
estatal en Junior fem., amb 
14’34” per cobrir els 4.000 m. 
de recorregut, cursa domina-
da per la portuguesa Mariana 
Machado (Sporting de Braga)
i en la que es classificaren 116 
atletes.  
L’etíop Senbere Teferi era la 
guanyadora de la prova elit 
internacional femenina amb 
25’51”, sobre 8.000 m. de 
cursa.

Abdessamad Oukhelfen, 
7è atleta estatal al Cross 
Internacional d’Atapuerca

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí, es disputava a 
la població vallesana  

de Canovelles, la 17a edició 
del Cros de Canovelles, amb 
l’organització del  C.A. Cano-
velles, i que enguany acollia 
també el Campionat de Ca-
talunya de Cros per Relleus 
mixtes de les categ. Sub-10 
a Absoluta, masc. i fem. Les 
proves comptaren amb una 
important participació en les 
diferents curses. 
Hi van participar 11 equips 
del C.A.Igualada Petromira-
lles,  amb una molt destacada 
actuació global, sobresortint 
el Bronze de l’equip Sub-20, i 
el 4t lloc dels Sub-18 “A”,  en-
tre altres destacades classifi-
cacions dels anoiencs. 
L’equip Sub-20 format per 
Ayoub Ait Addi - Sergi San-
tamaria - Mar Belenguer i 
Marina Suria, assoliren la 
medalla de Bronze, amb  

13’11”, sobre 4.400 m. de re-
corregut. 
Els equips Sub-18 tingueren 
també una destacada actu-
ació, entrant 4ts. els com-
ponents de l’equip “A” amb 
Roger Suria - Gerard Far-
ré - Berta López i Júlia Solé, 
amb 12’47”, mentre els com-
ponents de l’equip “B” eren 
7ns. amb Cesc Lacueva  - Jan 
Bisbal - Marcel·la Solé i Car-
la Alemany, amb 13’05”  per 
cobrir els  4.400 m. de cursa 
conjunta amb els Sub-20. 
Els atletes de categ. Sub-12 
de l’equip “A” del CAI  eren 
5ns. amb 8’36”, amb Outma-
ne El Aggari - Xavier Noga-
les - Martina Llorach i Emma 
Cerro.  Els de l’equip “B” eren 
16ns.  amb   9’02” amb Pau 
Sala - Ferran Torra - Ingrid 
Díaz-Guerra i Carla Pomés.  
Els components de l’equip 
“C” eren 21ns. amb 9’10”, 
amb Alex Guillén - Youssef 
Ayyad - Helena Aguilera i 
Laia Cerro, sobre 2.600 m. de 

Bronze del Sub-20 al campionat de 
Catalunya de Cros per Relleus

recorregut.
En categ. Sub-14, l’equip “A” 
del CAI eren 5ns. amb 8’36”, 
amb Rubén Sánchez - Ham-
za Zeroual - Carlota Mollà i 
Aya Boulbayem, mentre els 
atletes de l’equip “B” eren 
25ns. amb  9’21”, amb l’equip 
format per Guiu Soler - Marc 
Aguila - Clara Enrich i Alba 
Cerro, sobre 2.600 m.  
L’equip “A” del CAI de ca-
teg. Sub-10 eren 14ns. amb 
10’20”, amb Iker Pérez - Kili-
an Busquets-  Berta Márquez 
i Èlia Martínez, mentre els 
components de l’equip “B” 
eren 17ens. amb 10’28” for-
mant l’equip Mikel Fariñas 
- Guillem Llorach - Núria 
Aguila  i Berta Ferrús, sobre 
2.600 m. 
Els components de l’equip 
Sub-16 del CAI, amb Jan Solà 
- Joan Sendra - Carla Bisbal i 
Anna Quero, eren desqualifi-
cats per problemes en el can-
vi en la zona de transició dels 
rellevistes dels equips.

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

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

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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Bon paper dels clubs anoiencs al Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Rítmica celebrat a Múrcia
GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap passat cap 
de setmana es va ce-
lebrar a Múrcia, el 

campionat d’Espanya de gim-
nàstica rítmica en modalitat 
de conjunts nivell base. En-
tre els conjunts participants 
de diferents comunitats del 
país, hi havia el conjunt cadet 
representant al Club Gim-
nàstic Ballerina,  format per: 
Jenifer Nieto, Carla Martínez 
Campos, Alba Arévalo, Irati 
Cilveti, Paula Mensa i Carla 
Martinez Salo i també el con-
junt aleví de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula, format per 
Mar, Paula, Martina, Gina i  
Laia. 
L’equip igualadí, entrenat per 
Maite Sànchez i Laura Mar-
tínez, marxava cap a terres 
murcianes dimecres al matí, 
van aprofitar el dijous per 
fer turisme i el divendres van 
sortir a competir amb segu-
retat i amb molta elegància i 
van realitzar un bon exercici 
que els donar la 40a millor 
nota de 94 conjunts partici-
pants.
L’Igualada Club Gimnàstic 

Aula està molt satisfet de 
les seves gimnastes i del seu 
equip tècnic que treballen 
molt per portar el nom del 
club igualadí en el més alt.
Ara, segueixen treballant per 
seguir amb els seus objectius, 
com el del proper diumenge, 
que es presenten a la final de 
Copa Catalana.
Per la seva banda, el Club 

Gimnàtic Ballerina marxava 
cap a Múrcia divendres per 
competir dissabte. A les vuit 
del matí camí cap al Pave-
lló amb nervis i a la vegada 
amb molta il.lusió de viure 
la màxima experiència de la 
temporada i per la qual han 
estat fent un gran treball i es-
forç durant la temporada. A 
les 10:30h sortien a pista rea-

litzant un molt bon exercici 
fins a l’últim segon del ball 
que els nervis van fer come-
tre un petit error amb l’apa-
rell. Tot i així, van aconse-
guir una bona puntuació 
que les situava a la meitat 
de la classificació dels 100 
conjunts participants en la 
seva categoria.  Aquest con-
junt format per gimnastes 
del Club i també gimnastes 
del Club Rítmica Vilafranca 
i AER Quart, va aconseguir 
defensar el seu exercici amb 

una gran professionalitat i 
va aconseguir que el públic 
present de diferents comu-
nitats les animés amb els 
seus aplaudiments durant 
l’execució del seu ball tant 
emotiu.
Aquest campionat, tan im-
portant per unes gimnastes, 
que amb només cinc mesos 
entrenant juntes, han fet un 
gran paper a nivell espanyol. 
Felicitar a gimnastes i entre-
nadores per la seva gran feina.

PATINATGE / LA VEU 

El Club Patinatge Ar-
tístic Igualada conti-
nua d’enhorabona, ja 

que sis esportistes del club 
van superar les proves de 
nivell que va organitzar la 
Federació Catalana de Pati-
natge el dissabte 10 de no-
vembre a Castellar del Va-
llès.
L’Ana Fernandez, la Gisela 
Santiago i l’Aina Alburquen-
que van aprovar el nivell B, 
i a partir d’ara patinaran al 
nivell A.
La Marina Laporta va apro-
var el nivell C, i a partir 
d’ara patinarà al nivell B.

La Gisela Laporta i l’Anna 
Badia van aprovar el nivell 
D i a partir d’ara patinaran 
al nivell C.
Aquests grans resultats són 
la recompensa a la constàn-
cia i l’esforç realitzats als en-
trenaments setmanals, i no 
fan res més que animar-les 
a continuar lluitant per se-
guir evolucionant al món 
del patinatge.
Des del club es valora molt 
positivament l’augment 
continu i progressiu del ni-
vell dels seus esportistes, i 
els agraeix l’esforç realitzat  
tot i no disposar de les mi-
llors condicions per dur a 
terme els entrenaments.

Sis patinadores del CPA 
Igualada superen les 
proves de nivell

PÀDEL/ LA VEU 

El passat cap de set-
mana l’equip Fe-
derat Femení de 

pàdel de Can Busqué, 
ha tornat a fer història. 
La temporada passada van 
guanyar la Lliga Catalana de 
1ª divisió interior i van pu-
jar a Divisió d’Honor B, i en 
el primer any a la categoria 
s’han classificat en 3ª posi-
ció assolint un nou ascens 
per jugar la propera tem-
porada a la màxima catego-
ria del pàdel català, Divisió 
d’Honor A. Es tracta d’una 
categoria on tindran l’opor-
tunitat de jugar contra algu-
na jugadora que està jugant 

al World Padel Tour.
L’actual equip va néixer al 
2015, amb una gran base 
de jugadores que viuen a la 
comarca de l’Anoia i un alt 

El femení del Pàdel Can Busqué 
ascendeix a la màxima divisió catalana

percentatge d’elles en for-
men part des de la 1a tem-
porada, en aquests 4 anys 
de competició s’ha arribat al 
cim del pàdel català, 

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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MOTOR / LA VEU 

Organitzat per l’escu-
deria Baix Camp es 
va disputar la quarta 

edició del ral·li Costa Dau-
rada Legend puntuable pel 
campionat de Catalunya de 
vehicles clàssics i històrics i 
també pel campionat de Ca-
talunya de regularitat esport i 
super esport.
Aquesta prova tenia la base 
a la ciutat de Reus i constava 
dels trams de La Mussara, Es-
cadei, Siurana, Priorat, Coll-
dejou i la Teixeta, que es feien 
dues vegades cadascun d’ells.
Per Moto Club Igualada hi 
participava l’equip format per 

Joan Salinas i Joan Codinach.   
Es prenia la sortida des de la 
ciutat de Reus el divendres 9 
de novembre, amb ganes de 
tornar a provar com reacci-
onava el Ford Escort MK1 
amb el que sortien per segona 
vegada a una proba de veloci-
tat. Els trams estaven delicats 
i això els va portar un ensurt 
amb una tanca a la segona 
passada del tram de Mussa-
ra, que van poder arreglar 
sense cap problema, gràci-
es a la seva assistència i a la 
col·laboració de participants 
i altres assistències que hi ha-
via en aquell moment. Aquest 
incident els va fer perdre uns 
quatre minuts i els posava les 

coses difícils, però no impos-
sibles. 
Dissabte tornaven a sortir 
sense cap problema amb el 
cotxe amb ganes de remuntar 
i sobretot  atacant per poder 
retallar segons en cada tram. 
A falta d’un tram s’imposaven 
quarts a 29 segons del tercer. 
Ho van intentar però es van 
quedar a la 4ª posició scratx, 
quedant també primers de 
categoria. També hi van par-
ticipar la barcelonina Tere 
Armadans amb la copilot 
igualadina Anna Vives, que 
hi van participar amb Porsc-
he 911 per l’escuderia Medi-
terrània, aconseguint el cin-
què lloc a regularitat esport.

Bon ral·li dels igualadins al Costa 
Daurada Legend

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
el CPP Igualada es va 
desplaçar a Saragossa, 

a les instal·lacions del C.N. 
Helios, per disputar els dos 
partits corresponents a la si-
sena jornada.
El dissabte van començar 
contra el C.N. Helios “A”, lí-
der de la categoria, perdent 
per un ajustat 4 a 2.
Varen jugar : Francesc Masip 

(1), David Vinyals (1) i Edu-
ard Señor.
El diumenge el partit era con-
tra el C.N. Helios “B”, essent 
novament derrotats per un 
contundent 5-1.
Varen jugar : Francesc Masip 
(1), David Vinyals i Eduard 
Señor.
El proper partit es disputarà a 
Les Comes el proper dissabte 
dia 24 de novembre a les 17 
hores contra la SCR El Ciervo 
de Sabadell.

Doble derrota del CPP 
Igualada a Saragossa

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

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

Festival Internacional de Fic-
ció Televisiva. Una cita im-
perdible per a tots els amants 
de la ficció per a televisió i 
els nous formats. Dimecres, a 
l’Ateneu Igualadí, seu del Fes-
tival, Anna Cervera, directora 
del Zoom, va fer cinc cèntims 
sobre les novetats que pre-
senta aquesta setzena edició 
d’un festival internacional, ja 
plenament consolidat i lligat 
a la ciutat d’Igualada, que va 
apostar-hi quan la mateixa a 
Anna i el Jordi Comellas van 
tenir la idea de crear un fes-
tival dedicat inicialment a les 
pel·lícules fetes per a televisió 
i que “amb el pas dels anys 
ha anat evolucionant, adap-
tant-se a totes les novetats 
que han anat sorgint en la fic-
ció televisiva” explicava Anna 
Cervera. 
Cervera estava acompanya-
da del regidor de Cultura 
Pere Camps; de la presidenta 
de l’Ateneu Igualadí, Mire-
ia Claret i de Francesc Pua, 
de Servisimó, patrocinadors 
del premi “Tu ets la tele” que 
enguany s’atorgarà a la sèrie 
Cuéntame cómo pasó.  
Mireia Claret feia palesa la 
implicació total de l’Ateneu 
Igualadí en el Zoom des dels 
seus començaments, “des 
de quan el Jordi i l’Anna ens 
van venir a explicar el pro-
jecte, ara fa 16 anys, fins a dia 
d’avui, estem molt orgullosos 
d’acollir-lo. Durant els cinc 
dies que dura el Zoom a l’Ate-
neu es respira Zoom”.

Premis del Festival Zoom 
2018
En aquesta 16a edició, el 
Zoom reconeixerà amb el 
Premi d’Honor la trajectòria 
professional de la periodis-
ta i presentadora de televisió 
Mercedes Milà i de la cade-

na pública cultural i europea 
ARTE. Milà es va iniciar en 
el periodisme a mitjans dels 
anys setanta com a col·labo-
radora del periodista i locu-
tor Luis del Olmo. Després 
de presentar programes de 
televisió com Buenas Noches, 
Dilluns, Dilluns o Queremos 
Saber en diferents canals de 
televisió, el seu gran èxit va 
arribar amb Gran Hermano, 
el primer reality show de la 
televisió a l’estat espanyol. 
Mercedes Milà serà a la gala 
de clausura de dissabte 25 per 
recollir el seu premi.
Per altra banda també es reco-
neixerà la tasca de la cadena 
ARTE (Association Relative 
à la Télévision Européenne). 
Amb un plantejament genu-
ïnament transnacional i sen-
se precedents, ARTE  ofereix 
programes culturals de quali-
tat en l’àmbit europeu des de 
l’any 1992. 
El Premi Auguri Sita Murt, 
dedicat a les joves promeses 
de l’ofici, el rebrà l’actriu ca-
talana Candela Serrat. La in-
tèrpret, nascuda l’any 1986, 
ha desenvolupat bona part 
de la seva trajectòria sobre 
els escenaris amb obres com 
El Loco de los Balcones de 
Gustavo Tambascio, al Tea-
tre Español o El llenguatge de 
les flors de Joan Ollé, al Te-
atre Nacional de Catalunya. 
Serrat va debutar a TV3 l’any 
2013 amb la sèrie La Riera 
i, entre 2015 i 2017, va for-
mar part del repartiment de 
l’exitosa sèrie de TVE Seis 
Hermanas. Recentment ha 
rodat la TV Movie Cançó per 
a tu per TV3 que enguany es 
projectarà dins el Zoom Fes-
tival. Candela Serrat serà a 
Igualada dissabte per recollir 
el premi.
El Premi Servissimó Tu ets la 
tele s’atorgarà a la sèrie Cuén-
tame cómo pasó. Després de 
gairebé 350 capítols la sèrie de 
TVE, que segueix les vides de 
la família Alcántara, s’ha con-

vertit en una icona de la ficció 
espanyola i universal. Es trac-
ta de la sèrie de més èxit con-
tinuat i la que porta més anys 
en antena, concretament des 
del setembre de 2001, quan es 
va emetre el primer capítol. 
Per altra banda, la novetat 
d’aquest any, els premis Zoom 
de Formats TV, seran atorgats 

La ficció televisiva torna a Igualada
El Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva, que tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a Igualada i Barcelona, pre-estre-
narà una cuidada selecció de produccions internacionals de cinema per a televisió.

a la periodista i presentadora 
Laura Rosel per Millor Con-
ducció de Programa, al pro-
grama de sàtira política Polò-
nia en la categoria de Millor 
Format Consolidat i al late 
late show La Resistencia com 
a Millor Nou Format.
Rosel, que compta amb una 
dilatada carrera professio-
nal a ràdio i televisió com a 
conductora d’informatius i 
programes d’entreteniment, 
serà guardonada amb el Pre-
mi Zoom de Formats TV a la 
Millor Conducció de progra-
ma per la seva tasca al capda-
vant del programa informatiu 
d’anàlisis Preguntes Freqüents 
de TV3. El premi Zoom de 
Formats TV a la Millor Con-
ducció s’entregarà el dimarts 
dia 20 de novembre i Laura 
Rosel serà a Igualada, el dia de 
la inauguració, per recollir-lo.
El premi Zoom de Formats 

TV al Millor Nou Format serà 
per La Resistencia, el late late 
més elèctric i boig de la tele-
visió de la mà i el cervell de 
David Broncano. El progra-
ma gira entorn al seu univers, 
amb aquesta capacitat perso-
nal del còmic per convertir 
en mainstream l’alternatiu, 
aconseguir que l’extraordinari 
sigui tendència i elevar un de-
tall insignificant a la categoria 
de transcendental. El progra-
ma parteix del model clàssic 
de late night show i n’ofereix 
una versió reestructurada, 
amb l’entrevista i la improvi-
sació com a ingredients prin-
cipals. Aquest espai s’emet des 
de l’1 de febrer d’enguany al 
canal #0 de Movistar+, de di-
lluns a dijous, a partir de la 
mitjanit.
El programa de sàtira políti-
ca Polònia s’endurà el  premi 
Zoom de Formats TV al Mi-
llor Format consolidat. Es-
trenat l’any 2006, sota la pro-
ducció de Minoria Absoluta, 
Polònia ha aconseguit liderar 
el prime time de les nits de di-
jous a Catalunya. Més de 250 
personatges del panorama po-
lític i social, nacional i inter-
nacional, han sigut parodiats 
a Polònia. Un format d’humor 
i sàtira política que ha sabut 
captar i retratar l’actualitat 
política amb frescor, esdeve-
nint un referent a la televisió i 
una cita setmanal per a molts 
espectadors. Dissabte 25 de 
novembre l’equip del Polònia 
serà a Igualada.

 L’actriu Candela Serrat 
rebrà el Premi Auguri 
Sita Murt mentre que 

la sèrie Cuéntame cómo 
pasó serà guardonada 
amb el Premi Servissi-
mó Tu ets la tele, que 

s’emmarca dins la cate-
goria de premis d’honor 

del certamen

Com a novetat aquest 
any s’entregaran els pre-

mis Zoom de Formats 
TV que s’atorgaran a 
la periodista i presen-
tadora Laura Rosel, 

al programa de sàtira 
política Polònia i al late 
late show La Resistencia

Presentació del Zoom Festival a l’Ateneu Igualadí
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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’Oriol 
Ferrer.  La majoria de les pel-
lícules seleccionades són dra-
mes històrics inspirats en fets 
reals i ambientats en diferents 
episodis contemporanis com 
el franquisme, el nazisme, la 
dictadura d’Augusto Pinochet 
o el drama actual dels refugi-
ats.
Els projectes guanyadors es 
faran públics durant la Gala 
de Lliurament de Premis del 
Festival Zoom que tindrà lloc 
el proper dia 24 de novembre 
de 2018 i optaran a les catego-
ries Millor Pel·lícula, Millor 
Direcció, Millor Guió, Millor 
Interpretació i Millor Pel·lícu-
la Catalana, a més de les altres 
categories ja anunciades ante-
riorment. 
Un equip de professionals del 

Preestrena de nou pel·lícules a la Secció Oficial, 
que compta amb un jurat d’excepció

sector seran els encarregats 
d’escollir el millor film d’en-
tre totes les propostes. Entre 

els representats del jurat des-
taquen Àgata Roca, Agustí 
Villaronga, Carme Basté, Pep 

Armengol, Jaume Santacana, 
Xavier Molinas, Carlota Canal 
i Anna Maria Bofarull.

Un any més, Movistar+ col-
labora amb el festival dins 
de la secció Zoom Sèries. Es 
projectaran dos capítols de la 
segona temporada de la sèrie 
original de Movistar+ Ver-
güenza, creada per Juan Ca-
vestany i Alvaro F. Armero, 
que narra la història d’una 
parella en crisi permanent 
que hauran d’afrontar el rep-
te de la paternitat.
El Festival Zoom també 
preestrenarà els sis primers 
capítols de Virtual Hero ba-
sada en l’anime que el propi 
Rubius va publicar l’any 2015 
i que parla sobre les aven-
tures que va viure després 
d’endinsar-se en un món de 
realitat virtual. 
En el marc de Zoom Sèries 
es projectarà un capítol inè-
dit de Com si fos ahir, la sè-
rie de sobretaula de TV3 que 
gira entorn de la vida d’un 
grup d’amics que es retroba 
25 anys després d’haver com-
partir institut. L’acte compta-
rà amb part de l’equip de la 
sèrie.
També es projectarà un capí-
tol inèdit de Si no t’hagués 
conegut, el nou drama de 
TV3 amb pinzellades de ci-
ència-ficció.
Per als més petits, el festi-
val programa, dins la secció 
Zoom Kids, La revolta dels 
contes, una adaptació del 
best-seller de Roald Dahl. 
Una revisió moderna i polí-

ticament incorrecta que res-
pecta l’esperit transgressor 
de l’escriptor. 
A la secció Zoom Jove es 
comptarà amb els curtme-
tratges produïts per joves 
com ara El Mag de Marta 
Guerrero, Els Desheretats de 
Laura Derrés, Extraños en 
la carretera de Carlos Sola-
no, El escarabajo al final de 
la calle, de Joan Vives, Luna 
cautiva, serpiente roja, ban-
deja de plata de Ana Pfaff i 
Ariadna Ribas i Vermell en 
l’aigua de Mikel Guerrea.
Un any més, el certamen 
aposta per promoure la cre-
ativitat i el talent local al 
Zoom KM.0 amb Sri Lanka 
d’Arnau Mateu, Bohemia 
d’Anna Petrus i 10+5. La Co-
llanada, de l’Associació Juve-
nil La Collanada.

5è Showcase de pilots de 
ficció
A l’aliança del Zoom Festi-
val i el Serielizados Fest s’hi 
uneix enguany l’Screen TV 
del Festival de Màlaga per 
impulsar el 5è Showcase de 
Pilots de Ficció, una aposta 
per donar visibilitat i projec-
ció al talent emergent en el 
camp de les sèries i les web-
sèries. Els finalistes d’aquesta 
edició són La libertaria, Yo no 
soy esa, Outsiders, Encerra-
dos i Sin escrúpulos. Després 
de les projeccions a Màlaga i 
a Barcelona, el lliurament de 
premis als guanyadors es farà 
durant la gala de cloenda del 
Zoom, a Igualada. Els pilots  
guanyadors també es projec-
taran durant el festival.
(Podeu veure tots els horaris 
de les projeccions a la pàg. 9)

Zoom Sèries, Zoom Kids i Zoom Jove

El Festival Zoom s’amplia i afegeix nous formats de tele-
visió, més enllà de la ficció. En aquesta edició, programes 
d’entreteniment o informatius tindran també el seu espai 
dins el palmarès. L’ampliació de formats és pel Zoom una 
declaració d’intencions, una aposta per donar visibilitat i 
reconeixement a tots els continguts televisius de qualitat.
És per això que s’han creat els Premis Zoom Formats amb 
les categories Millor Conducció de programa, Millor For-
mat Consolidat i Millor Nou Format. En el marc de la 
secció Zoom Formats tindran lloc diverses presentacions, 
xerrades i projeccions de pro-
jectes que han estat innova-
dors pel que fa als formats. 
- Tor, tretze cases i tres morts. 
Dels fets a la ràdio novel·la, 
(Espanya, 2018) Conferèn-
cia del cap de programes de 
Catalunya Ràdio Santi Faro 
sobre la sèrie de no-ficció de 
l’emissora Catalunya Ràdio 
dirigitda per Carles Porta. 
Serà dins la sessió setmanal 
de l’AUGA.
- Fel de la terra. (Espanya, 
2018) Projecció del docu-
mental dirigit per Pep Bonet que ofereix una nova visió de 
Mallorca. 
- Miquel Porter i Moix: La república de la libertat i el bon 
humor, (Espanya, 2018). Projecció del documental sobre 
Miquel Porter i Moix, una figura clau de la història recent 
de Catalunya.
- Havanera 1820 (Espanya-Cuba, 1993) Projecció d’alguns 
capítols de la minisèrie que celebra enguany 25 anys. 
- Conversa interactiva amb Laura Rosel. La periodista gua-
nyadora del Premi Zoom de Formats TV a la Millor Con-
ducció de programa contestarà les preguntes que el públic 
li faci presencialment i a través d’Instragram Live. L’acte es 
farà a l’Ateneu amb la presència de la periodista el dimarts.
- Les entranyes del Polònia. Trobada amb l’equip del progra-
ma de sàtira política de TV3. Serà dissabte a les 7 de la tarda.

Aposta pels nous formats
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Diumenge a les 11:30h, 
el Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada 

acollirà la 23a gala de lliu-
rament dels Premis Ciutat 
d’Igualada 2018. L’acte és gra-
tuït i obert al públic fins a co-
brir l’aforament. En el seu de-
curs es farà públic el veredicte 
dels premis d’Art Digital Jau-
me Graells, de Composició 
Musical Paquita Madriguera, 
de Compromís Social i Cívic 
Mossèn Còdol, de Disseny 
Gaspar Camps, de Fotogra-
fia Procopi Llucià, de Poesia 
Joan Llacuna, de recerca Dr. 
Joan Mercader, i el Premi 
d’Honor Ciutat d’Igualada.
Pel que fa a les novetats, se-
gons ha avançat aquest dime-
cres el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, el Pre-
mi de Composició Musical 
compta aquest any amb un 
canvi substancial de les ba-
ses, deixant el conjunt instru-
mental per centrar-se en els 
àmbits que la pianista, com-
positora i intèrpret Paquita 
Madriguera va conrear du-
rant la seva carrera musical: 
piano o guitarra solistes, veu 
amb piano o guitarra, trio de 
veu piano i guitarra. Això fa-
cilitarà l’estrena de la propos-
ta guanyadora el mateix dia 
de l’acte.

El premis honorífics
D’altra banda, i segons s’ha 
avançat també, el Premi 
d’Honor Ciutat d’Igualada 
es donarà ex aequo a dues 
personalitats destacades en 
l’àmbit cultural i, especial-

ment, per la seva implicació 
en la transmissió del conei-
xement de la història i la seva 
trajectòria acadèmica: Josep 
M. Torras i Ribé, historiador, 
catedràtic emèrit de la Uni-
versitat de Barcelona, i Pere 
Pascual i Domènech, també 
historiador en l’àmbit econò-
mic i catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona, ac-
tualment membre del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI). Aquest premi 
vol ser un reconeixement a 
tota una vida de dedicació 
d’aquelles persones fortament 
vinculades al batec cultural o 
de qualsevol dels àmbits soci-
als, intel·lectuals o educatius 
de la ciutat; un moment per-
què l’Ajuntament i la ciutat els 
transmetin el seu agraïment.
Es farà un recordatori pòs-
tum al desaparegut Francesc 
Valls Junyent (1966-2017), 
professor titular d’Història 
Econòmica de la Universi-
tat de Barcelona. Va néixer a 
Igualada, però sempre va es-

tar arrelat i va viure al seu po-
ble: Els Hostalets de Pierola. 
La seva relació amb Igualada 
va ser continuada i intensa, ja 
que va estudiar secundària a 
l’IES Pere Vives Vich i, al llarg 
de la seva vida professional, 
va estar sempre vinculat al 
CECI. Va esdevenir un mem-
bre actiu i col·laborador in-
cansable amb el departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, com 
a mantenidor de les bases del 
premi de Recerca Dr. Joan 
Mercader i del premi d’Inves-
tigació Jaume Caresmar i les 
seves publicacions. També es 
recordarà la persona de Jordi 
Mateu Lliró (1937-2018), ac-
tivista cultural sempre molt 
vinculat a entitats i movi-
ments relacionats amb la na-
tura, el patrimoni, l’excursio-
nisme i la cultura.
Va ser un dels impulsors de 
l’escoltisme a Igualada i, amb 
quinze anys, va començar a 
seguir Miquel Ball quan, amb 
l’ajuda de Mossèn Còdol, va 

Diumenge es lliuren els 23ns Premis Ciutat d’Igualada

fundar l’agrupament Escol-
ta Jaume Caresmar a mitjan 
segle passat. En l’àmbit de 
l’educació, va estar sempre 
molt lligat a l’Escola Mow-
gli, on durant quaranta anys 
va encarnar el personatge de 
l’Home del Bosc, tota una in-
novació pedagògica pensada 
per difondre de manera lú-
dica el coneixement i l’amor 
a la natura. També va fundar 
l’Aula de Natura de l’Anoia 
per promoure entre les esco-
les sortides al Mas del Tronc, 
al Molí de la Roda o a La Tos-
sa i fer descobrir als infants 
la natura i la història de la 
comarca. En l’àmbit cultural, 
va ser un dels impulsors, a 
principis dels anys seixanta, 
en ple franquisme, del grup 
anoienc d’Òmnium Cultural i 
va participar en l’organització 
dels primers cursos de català 
clandestins. Va estar molt en 
contacte amb la Catalunya 
Nord i va ser un dels artífexs 
de la recuperació de la Festa 
de Sant Joan, amb l’arribada 
de la Flama del Canigó a la 
capital de l’Anoia.
El darrer reconeixement 
personal i emotiu de la gala 
d’aquest diumenge serà el 
Premi de Compromís Social i 
Cívic Mossèn Còdol, que en-
guany distingirà la Fundació
Educació Solidària, fundada 
ara fa vint anys amb la finali-
tat de donar suport a projec-
tes educatius arreu del món, 
i a un dels seus impulsors, el 
pare escolapi Manel Bagunyà, 
nascut el 1939, amb una llar-
ga trajectòria educativa i un 
fort arrelament a Igualada des 

de l’any 2007.
Durant l’acte hi haurà diver-
ses actuacions de la Compa-
nyia Jove de Dansa dell’ARTE
i l’espectacle Champagne, que 
recull tres actuacions vincu-
lades als grans musicals de la 
historia de Brodway, amb els 
millors moments de Sweet 
Charity, Cabaret i Chicago.
La presentació de la gala ani-
rà a càrrec de Quim Morales, 
periodista, guionista, locutor 
de ràdio a RAC1 i presenta-
dor de televisió.

Increment de treballs pre-
sentats
Pel que fa a la participació, 
enguany hi ha hagut un to-
tal de 137 candidatures als 
premis, 6 més que l’any 2017, 
distribuïdes entre les dife-
rents convocatòries d’aquesta 
edició.
Destaquen, com els premis 
amb més participació, el pre-
mi de Poesia Joan Llacuna, 
que enguany representa el 
51% de les obres a concurs, 
havent experimentat un crei-
xement exponencial i passant 
de 15 obres a 70. El segueixen 
en volum d’obres a concurs el 
de Fotografia Procopi Llucià, 
amb el 26% i el premi d’Art 
Digital Jaume Graells, amb 
un 13% del total.
En paral·lel al lliurament dels 
premis, a La Sala Municipal 
d’Exposicions es podrà visi-
tar, del 16 de novembre al 9 
de desembre, una exposició 
amb una selecció de les obres 
presentades precisament al 
premi de Fotografia Procopi 
Llucià.

POESIA / LA VEU 

El cicle de música i pa-
raules De Pell Sensi-
ble se suma aquest 

dissabte, 17 de novembre a 
les 20h, a la commemora-
ció de l’Any Pedrolo, amb 
un recital a l’antiga adobe-
ria de Cal Granotes.
Portarà per títol Mai no és 
de nit. Manuel de Pedrolo i 
oferirà composicions poè-
tiques i musicals de Jaume 
Calatayud i Vicente Mone-
ra. Pedrolo, nascut el 1918, 
més enllà de la seva quali-

tat com a escriptor va ser i 
és la imatge de l’intel·lectu-
al compromès. L’espectacle 
no és limita a una suma de 
poemes i cançons, sinó que 
segueix un guió narratiu que 
reflecteix la biografia i l’obra 
de Manuel de Pedrolo amb 
un alt grau de connexió amb 
el públic, d’amenitat i d’emo-
tivitat.
Les entrades es poden ad-
quirir anticipadament al 
Punt de Difusió Cultural 
i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2) de dimarts a dijous 
de 18:30 a 20:30h, el diven-

dres de 18 a 21h i el dissabte 
d’11 a 14h. També el mateix 
dia de l’actuació, una hora 
abans, a la mateixa Adoberia 
de Cal Granotes, a la Baixa-
da de la Unió s/n. Tenen un 
preu de 5 euros anticipada i 
7 euros el mateix dia, amb 
l’aforament limitat a noranta 
persones.
El cicle De Pell Sensible és 
una iniciativa del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb el suport del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.

El cicle de música i paraules De Pell Sensible recupera aquest 
dissabte la figura i l’obra de Manuel de Pedrolo
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TEATRE / LA VEU 

Xarxa Igualada porta 
Els cistells de la caput-
xeta, que és una nova 

proposta de Samfaina de Co-
lors, és a dir de la Mirna i en 
Xavi Múrcia, que des de 1988 
omplen els teatres i els audi-
toris amb un estil propi basat 
en la senzillesa, la naturalitat 
i la sensibilitat musical. L’es-
pectacle tindrà lloc al Teatre 
Municipal l’Ateneu el proper 
diumenge dia 18 de novembre, 
a les 6 de la tarda. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis de 
Xarxa. La venda d’entrades tin-
drà lloc al vestíbul de l’Ateneu, 
des d’una hora abans de l’inici 
de l’espectacle.

La companyia
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia 
van crear Samfaina de Colors 
el 1988 per difondre la músi-
ca, els instruments i la cultura 
tradicional dels Països Cata-
lans entre les nenes i els nens. 
Música, teatre, instruments, 
poesia, arts escèniques...  Al 
llarg d’aquests anys de treball 
ininterromput Samfaina de 
Colors ha creat 25 espectacles 
musicals, ha realitzat més de 
5.350 representacions arreu 

del país, i els seus espectacles 
els han vist més d’2.500.000 es-
pectadors.
Els espectacles són de nova 
creació, singulars, originals i 
amb llenguatge propi. Estan en 
constant evolució, buscant la 
innovació en cada nou treball. 
Experimenten, cerquen, barre-
gen nous llenguatges artístics: 
teatre, música, poesia, arts vi-
suals, dansa, tecnologia… fu-
gint de l’artificiositat i de la re-
petició. Això els ajuda a créixer 
dia a dia i així han aconseguit 
arribar fins avui, amb la il·lusió 
intacta de quan van crear fa 30 
anys Samfaina de Colors. Sem-
pre treballen en català, buscant 

les nostres arrels i potenci-
ant-les.
Samfaina de Colors ha enregis-
trat els discos: Convit a la festa 
(PDI 1994), Ralet, ralet (Discos 
a mà 2000), Nou pometes té el 
cançoner (Discos a mà 2002), 
De bracet (Discos a mà 2009), 
Cançons de bressol (Edicions 
62 2011) i Càpsules (Discos a 
mà 2012), ) i Els tres porquets 
es caguen de por (Discos a mà, 
2016). Mirna Vilasís i Xavi 
Múrcia van crear l’any 2000 
el seu propi segell discogràfic, 
Discos a mà.
Els espectacles de Samfaina de 
Colors dels darrers anys són: 
Trinco, trinco, Ralet, ralet, Nou 

pometes té el cançoner, El gri-
ll Esteve i l’orquestra del bosc, 
Nens, al pati!, De bracet, Càp-
sules, Cabaret Patufet i Els tres 
porquets es caguen de por.

Els cistells de la caputxeta
Ara es veu que el famós cistell 
de la Caputxeta no era un de 
sol, no. Dotze, en té. Un per 
a cada mes de l’any. El cistell 
del gener, el cistell del febrer, 
el cistell del març... I així fins 
a completar la dotzena. I, si bé 
és cert que dintre del cistell hi 
porta melmelada, suc i galetes, 
també és veritat que cada mes 
de l’any s’hi ha deixat caure en 
forma de vers i de tonada. De 
poesia i de cançó. 
Avui farem el xafarder per veu-
re què trobem dins d’Els cistells 
de la Caputxeta. Samfaina de 
Colors fa una passejada pel ca-
lendari a través del llibre de po-
emes de Miquel Martí i Pol Per 
molts anys!, on el poeta dedica 
una poesia a cada mes de l’any. 
I, ja que hi som, ens cantaran 
diverses cançons assenyalades 
per a cadascuna de les princi-
pals dates festives. Cançons de 
festa, de fer feina, de Nadal... 
Música tradicional, poemes, 
cançons, estris i joguines. Sam-
faina de Colors en estat pur.

“Els cistells de la caputxeta”, de Samfaina 
de colors, a l’Ateneu de la mà de Xarxa

TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acollirà aquest cap de 
setmana l’espectacle 

revelació de la temporada. Es 
tracta de Los bancos regalan 
sandwicheras y chorizos, un 
espectacle jove fet per joves 
que desenterra les múltiples i 
omnipresents restes del fran-
quisme que hi ha avui en dia 
al nostre imaginari, a la nos-
tra actualitat i al nostre món.
Los bancos regalan sandwic-
heras y chorizos és un divertit 
espectacle de la companyia 
José y sus Hermanas, aplaudit 
per crítica i públic. La crítica 
n’ha dit que és un espectacle 
únic i necessari, que ens emo-
ciona i ens fa riure en qües-
tió de segons i l’ha qualificat 
d’enèrgic, obligatori, catàrtic, 
revolucionari, alegre i im-
prescindible, convertint-lo 

en l’espectacle més joves i 
amb més èxit de la cartellera 
que, per mèrits propis, s’ha 
convertit en la revelació de la 
temporada.

40 anys de franquisme vistos 
des d’un punt de vista jove
Aquests joves sortits de l’Ins-
titut del Teatre es plantegen 
en escena qui som i com vi-
vim després de s 40 anys de 
dictadura a Espanya, quin és 
el sentiment dels joves davant 
els rastres del franquisme, 
què significa per a ells la fi-
gura de Franco, com influeix 
en les seves vides la transició 
espanyola i els silencis que hi 
ha al seu voltant, i ho fan des 
del punt de vista d’una nova 
generació.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Los 
bancos regalan sandwicheras 

y chorizos tindran lloc di-
vendres 16 i dissabte 17 de 
novembre a les 21 h. i diu-
menge 18 de novembre a les 
19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 

El Teatre de l’Aurora acull aquest cap de setmana l’espectacle més 
fresc, divertit, revolucionari i subversiu de la temporada

podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habi-

tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.  

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica torna aquest 
dissabte per 6a vegada amb po-
esia d’amor i eròtica. Participa-
ran diferents artistes: poetes, 
músics…com Àlex Espinar, 
Noèlia Tomàs, Paola Maita, 
Jordi Pallerols, Anna Banchs i 
Mònica Socias. Serà una jorna-
da amb poesia, música, dansa 
i alguna sorpresa pictòrica. Us 
hi esperem a la Sala Polivalent 
de l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada, a les 18 h, entrada lliure.
Gràcies a tots/es els/les partici-
pants, a tot el públic, a l’Espai 
Cívic Centre, Cultura Igualada 
i a l’Ajuntament d’Igualada pel 
suport.

Dissabte, Galàxia 
Poètica amb poesia 
d’amor i eròtica

El proper dimarts 20 de no-
vembre, tindrà lloc una xer-
rada amb el títol “La Sagra-
mentalitat de la Pasqua” a 
càrrec de Mn. Joan Torra, 
doctor en Teologia. La confe-
rència, programada dins del 
cicle de l’Arxiprestat, tindrà 
lloc de 8 a 9 del vespre als lo-
cals de la parròquia de Santa 
Maria d’Igualada.

Conferència: “La 
sagramentalitat de 
la Pasqua”
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EXPOSICIONS / LA VEU 

En el marc del 75è ani·
versari del Patge Fa·
ruk, missatger dels 

Reis i una de les principals 
icones d’Igualada, el Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar·
cal de l’Anoia presenta Faruk. 
Històries del 28 de desembre. 
Una exposició temporal que 
recorre els 28 de desembres 
des dels inicis de la Festa 
dels Reis a Igualada fins l’any 
1991. Produïda pel Museu i 
comissariada per l’historia·
dor i gestor cultural igualadí, 
Pau Duran, la mostra és un 
recorregut emocional i his·
tòric que busca explicar les 
històries de molts igualadins 
i anoiencs que han fet possi·
bles tots els 28 de desembre 
fins avui. Dies, avantsala de 
la gran festa que, marcats per 
diversos successos polítics i 
socials al llarg de la història, 
no han deixat de ser dies d’il·
lusió, tendresa i solidaritat.
Una primera part de l’exposi·
ció aprofundeix en la relació 
entre la Festa dels Reis i els 
canvis socials i polítics: una 
nova concepció de la vida 
social i festiva a finals de se·
gle XIX, els conflictes labo·
rals i les classes treballado·
res, i com van viure la Festa 
dels Reis els nens i nenes du·
rant la república i la guerra. 
Els objectes i documents que 
s’exposen en aquesta primera 
part mostren com es vivien 
el Reis a la ciutat durant el 
primer terç del segle XX.
En la segona part de l’expo·
sició s’explica l’arribada del 
Patge Faruk de la mà de Llu·

ís Valls, professor de l’Aca·
dèmia Igualada, i tots els 
elements exposats il·lustren 
aquesta figura –la ràdio, les 
cartes, els patges, l’himne, el 
Centro Nacional– durant els 
anys ‘40 i ‘50. El color i les 
tendències dels ‘60 i ‘70, que 
es visualitzen a través de pel·
lícules familiars i fotografi·
es, expliquen una mica més 
la figura del Patge Faruk en 
aquests anys.

Activitats vinculades a l’ex-
posició
L’exposició compta amb una 
visita i un taller per a tots els 
públics. Dins el programa 
familiar Creactiva’t al Mu·

El Museu de la Pell d’Igualada acull, a 
partir d’aquest divendres, l’exposició 
Faruk (Històries del 28 de desembre)

seu, els nens i nenes podran 
participar gratuïtament en el 
taller Una joia per al patge 
Faruk on en podran fabricar 
una de ben especial amb re·
talls de pell, vidrets, perletes 
o granadura de fantasia. L’ac·
tivitat tindrà lloc al Museu el 
diumenge, 16 de desembre, a 
les 12h. I, a més, Pau Duran 
oferirà una visita guiada per 
l’exposició dirigida a tots els 
públics el diumenge, 2 de de·
sembre, també a les 12h.
Faruk. Històries del 28 de de-
sembre és una exposició tem·
poral organitzada pel Museu 
de la Pell d’Igualada i Co·
marcal de l’Anoia amb la col·
laboració, entre altres, de la 
Comissió Cavalcada de Reis 
d’Igualada i altres instituci·
ons i entitats com el Museu 
del Joguet de Catalunya (Fi·
gueres), l’emissora municipal 
Ràdio Igualada, el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua·
lada (CECI), l’Arxiu Comar·
cal de l’Anoia, la Biblioteca 
Central d’Igualada, La Fede·
ració del Seguici Tradicional 
i Històric d’Igualada (FES·
THI), la Parròquia de Santa 
Maria d’Igualada, TV3 Tele·
visió de Catalunya – CCMA 
i nombrosos particulars de la 
ciutat.
L’exposició s’inaugura avui 
divendres, 16 de novembre, a 
les 19:30h i es podrà visitar 
fins el dia 13 de gener, amb 
entrada gratuïta i en l’horari 
següent: de dimarts a diven·
dres, de 10 a 14h; dijous i 
divendres, de 16 a 20h; i dis·
sabtes, diumenges i festius, 
d’11 a 14h.

Tant la mostra com les 
activitats participatives 

relacionades, formen 
part dels actes comme-
moratius dels 75 anys 
de l’arribada del Patge 

Faruk

TEATRE /C. MUNTANER

Demà dissabte ens vi·
sita la companyia 
de teatre Kòmix  de 

la Garriga que representen 
l’obra L’adefesi, de Rafael Al·
berti, versió en català i direc·
ció de Pascual Escosa.
Kòmix fa més de 10 anys que 
forma part del món de teatre 
amateur català. A partir de 
l’any 1998 el grup comen·
ça a participar en diferents 
concursos i mostres de teatre 
amateur, representant entre 
d’altres les obres: Àngels Amè-
rica, La Sang, Otel·lo, El Fa-
cinerós és al Replà... 
Demà presenten el seu darrer 
muntatge, L’adefesi: Després 
de la mort de Don Dino, la 
seva germana Gorgo assu·
meix el comandament de la 

casa ·disfressant·se amb les 
barbes i el bastó del mort· i 
decideix tancar la resta de 
familiars dins la casa, la jove 
neboda Altea, les comares 
Uva i Aulaga i la serventa 
Ánimas.  L’esclaustrament 
només es veu pertorbat per la 
presència del pidolaire Bión. 
El drama esdevé quan Altea 
s’enamora del jove Castor. 
Ambdós sense saber·ho, són 
germans de pare, segons va 
confessar  Don Dino a Gorgo 
abans de morir. Aquesta, hor·
roritzada davant del possible 
incest, tanca la jove a la tor·
re de la casa  i s’empesca tot 
tipus d’ardits per evitar que 
es dugui a terme l’amor pro·
hibit.  
Aquest drama té una durada 
de 1 hora i 30 minuts i es re·
presenta en un sol acte.

“L’adefesi”, nova obra al 
Concurs pierenc

Concurs de Teatre amateur de Piera

MÚSICA / LA VEU 

Dijous vinent dia 22 de no·
vembre, s’escau la festivitat 
litúrgica de santa Cecília, 
patrona de la música. Amb 
aquest motiu, la Coral de 
Santa Maria d’Igualada diri·
gida per Coni Torrents i amb 
l’acompanyament a l’orgue de 

Maite Torrents, participarà en 
els cants de la missa vesper·
tina que el rector Mn. Josep 
Massana presidirà a l’església 
parroquial de la Soledat, a 
les 8 del vespre. Tothom hi és 
convidat.
Desprès els cantaires de la 
Coral es reuniran en una ce·
lebració privada.

Dijous vinent a la Soledat, 
la Coral de Santa Maria, 
solemnitzarà la festa de 
santa Cecília
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CINEMA / LA VEU 

L’igualadí Miquel Segura 
rebrà dimarts 20 de no-
vembre el Premi Joan 

Poch de Mallerich en reconei-
xement a la seva trajectòria. El 
guardó té per objectiu fomen-
tar l’actitud creativa, la recerca 
ideològica i la qualitat humana 
dels professionals d’Igualada 
o l’Anoia vinculats al sector 
audiovisual. El premi arriba 
enguany a la sisena edició i es 
lliurarà a partir de les 20h al 
Teatre Municipal l’Ateneu, 
en l’acte inaugural del 16è 
Festival Internacional de 
Ficció Televisiva & Formats 
Zoom Igualada.
Pel que fa al terreny audiovisu-
al, Miquel Segura va dirigir del 
1979 al 1999 el Certamen In-
ternacional de Cinema Ama-
teur “Ciutat d’Igualada”. Entre 
el 1979 i el 1983 va realitzar di-
versos curts i entre 1981 i 1985 
va coorganitzar un seguit d’ac-
tivitats cinematogràfiques a Vi-
lanova del Camí: les Jornades 
de Cinema Català, les 12 Hores 
de Cinema Còmic i els Cicles 
de Cinema Musical i Espanyol. 
El 1998 i 1999 també va ser 
col·laborador de les Primeres 

Jornades de Cinema i Religió 
organitzades per la Comunitat 
Benedictina del Monestir de 
Montserrat.
Medalla Picasso-Miró de la 
UNESCO, Segura va ser co-
fundador de l’Associació 
UNESCO d’Igualada (1994) i 
des del 2014 és el president de 
l’Associació UNESCO d’Igua-
lada-Centre Internacional per 
a la Creativitat Audiovisual. 
Actualment també coordina 
la Plataforma Audiovisual de 
la UNESCO (des del 2008) i 
els programes “ITCS for In-
tercultural dialogui” i “PIDC 
International Programme for 
the Development of Commu-
nication” (des del 2006).
La Fundació Mallerich –im-
pulsada pel productor igualadí 
Paco Poch– atorga el premi en 
memòria de Joan Poch, pioner 
del tèxtil amb la marca Ma-

llerich que durant tota la seva 
vida va fer d’aquests valors un 
referent. Han integrat el jurat 
d’aquest any Sebastià Carles, 
Cristina Lladó, Maria Enrich, 
Marc Farreras i, com establei-
xen les bases, el premiat de la 
darrera edició: Llorenç Miquel.
El guardó compta amb un con-
sell assessor que s’amplia any 
rere any ja que s’hi adhereixen 
els premiats i els membres del 
jurat de cadascuna de les edi-
cions. Fins a dia d’avui s’han 
premiat, cronològicament: Jo-
sep M. Cunillés, Lloll Bertran, 
Jordi Castelltort, CineClub 
Ateneu i Llorenç Miquel. Inte-
gren també el consell assessor: 
Ramon Enrich, Josep Aribau, 
Albert Rabassa, Jordi Come-
llas, Antoni
Dalmau, Pep Valls, Pere Car-
les, Roser Rubí, Pere Prat, An-
toni Zamora, Eulogi Domè-
nech, Josep Mª Vives, Maria 
Poch, Jordi Còdol, Francina 
Cirera, Xavier Ribera, Joan 
Millaret, Marina Iglesias i 
Joan Francesc Fitó.

El premi Joan Poch de Mallerich 
reconeix la trajectòria de Miquel Segura

El guardó es lliurarà di-
marts en la inauguració

del Festival Zoom

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat divendres 9 
de novembre va tenir 
lloc l’entrega de premis 

del 16è concurs fotogràfic de 
l’European Balloon Festival 
2018, convocat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i per l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada. 
Les obres del concurs havien 
de fer referència a les activi-
tats i l’ambient del festival, 
que va tenir lloc del 12 al 15 
de juliol i va concentrar més 
d’una cinquantena de globus.
El primer premi, valorat en 
500 euros i el trofeu “Ultra-
magic”, va ser per a l’anoienc 
Josep Ferrer Estrada. El segon 
premi, de 250 euros i el tro-
feu “Events” va ser entregat 
a la jove igualadina Marina 
Salanova Oliva. I els tercers 

premis van ser per al manresà 
Pep Moyano Llamas que va 
rebre el trofeu “Globus Kon 
Tiki” i un vol en globus, i per 
a Míriam Marimon Gumà, 
d’Igualada, guardonada amb 
el trofeu “Camins de vent” i 
un vol en globus.
Per últim, es va fer l’entrega 
del Premi especial Ajunta-
ment d’Igualada a la millor 
col·lecció de tres fotografies, 
valorat en 500 euros i el tro-
feu “Ajuntament d’Igualada”. 
La guardonada va ser Maria 
Victòria Planas Salvador, de 
Sitges, per la seva col·lecció 
“Globus i banderes”.
L’acte va tenir lloc a la sala 
l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova (al carrer Santa Maria, 
12) i va servir per inaugurar 
l’exposició que es podrà veure 
fins al 30 de novembre.

Lliurats els premis 
del 16è Concurs de 
fotografia de l’EBF

MÚSICA / LA VEU 

El passat diumenge, 11 
de novembre de 2018, 
coincidint amb la festa 

de Sant Martí, el duet Pinyols 
va actuar durant la celebració 
dels actes de la Festa de la Gent 
Gran de Santa Eulàlia de Riu-
primer.
Organitzat per l’ajuntament 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, 
dins del marc d’una setmana de 
celebració, la gent gran va po-
der gaudir al mateix Casal del 
poble d’un dinar de germanor. 
I ja, en el caient de les primeres 
hores de la tarda amb essència 

tardorenca, el duet igualadí 
Pinyols, a l’empara d’una so-
bretaula que donà cert caliu 
d’acolliment, oferí als presents 
un ampli repertori de cançó 
catalana: Pinyols, Pep Sala, Es-
quirols, Lluís Llach, Pets, etc.
Fou una vetllada que, amb el 
missatge de cançons nostàlgi-

Pinyols a la festa de la gent gran de 
Santa Eulàlia de Riuprimer

ques i algunes que altres rei-
vindicatives pels moments que 
estem vivint, hom s’adonava 
que el fet de compartir un es-
pai i un temps és un gran avan-
tatge per a la convivència i la 
germanor dels veïns. I això ho 
transmetien, per descomptat, 
les lletres i la música de Pinyols

CULTURA / LA VEU 

Al voltant de la figura del geni-
al arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner (arquitecte del 
Palau de la Música Catalana, 
Institut Pere Mata, Castell dels 
Tres Dragons...), Carles Sàiz i 
Xiqués va relatar la història del 
catalanisme modern des de 
1892 quan presideix la redac-
ció de Les Bases de Manresa 

fins entrat el segle XX.
Un relat  amè i documentat que 
fou molt seguit per un públic 
molt nombrós. En el torn de 
preguntes la constatació de que 
en aquelles reunions multitu-
dinàries no hi havia cap dona.
I el proper dilluns AUGA 
col.labora amb el Zoom Fes-
tival de Ficció i Formats de 
Televisió en una nova edició 
molt esperada.

Domènech i Montaner, 
arquitecte i catalanista

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



50  |  CULTURA Divendres, 16 de novembre de 2018

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Els Pirates assalten Shakespeare

Somni d’una nit d’estiu. Autor: William Shakes-
peare. Traducció: Salvador Oliva. Adaptació: Adrià 
Aubert i Ariadna Pastor. Direcció: Adrià Aubert. 
Amb: Laura Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, Ari-
adna Pastor, Laura Pau, Lluna Pindado i Àlvar Triay. 
Producció: Pirates Teatre. Teatre Municipal l’Ateneu, 
11 de novembre 2018. 19h 

A ls Pirates els escau Somni d’una nit d’estiu de 
Shakespeare perquè desprenen frescor i cla-
ven el punt de bogeria que requereix l’obra. 

En la seva versió lliure del clàssic, aporten perru-
ques, lluentons, música en directe, interacció amb el 
públic i disbauxa que fan que l’hora i quaranta mi-
nuts de durada de l’espectacle passi més ràpid que 
el temps real. Un assalt en tota regla al cronòmetre 
i a l’imaginari de l’autor i dels espectadors, que fan 
entrar de cap en el somni.

L’escenografia buida de decorats i atrezzo però amb 
un entarimat amb diverses trampes que permet ama-
gatalls i dos nivells d’alçada juga a favor de la irrea-
litat de la història i les entrades i sortides constants 
dels personatges, tan shakespearianes. A voltes, tan 
si estan adormits com si estan desperts, no es veuen 
entre ells, un efecte que realça la sensació de ficció i 
d’estranyesa de tot plegat. És tan eteri que, de sobte, 
encaixaria amb altres propostes oníriques com ara 
La desaparició de Wendy de Josep M. Benet i Jornet 
amb que la Sala Beckett va inaugurar la nova seu al 
Poblenou. I, pel to i manera de fer, encara que més 
passada de voltes en la posada en escena, també re-
met a Parking Shakespeare, la companyia que cada 
estiu –i ara també, cada hivern– ens apropa gratuï-
tament el bard anglès amb la paraula en la seva mà-
xima esplendor.
La camaleònica Laura Aubert porta el pes de la re-

presentació en el paper del follet Puk (quina gran 
pallassa!), però el repartiment dels set intèrprets és 
coral i el desdoblament de personatges permet que 
tots gaudeixin àmpliament de l’escena, mostrant di-
ferents registres i, sobretot, que no tenen ni bri de 
vergonya. Canten, ballen, brinquen, es disputen en 
vers i es deixen fer... no s’estan de res per estirar el to 
de la comèdia fins al més absurd i desimbolt. Com 
diu la mateixa Aubert: “És divertit que el que veus no 
tingui ni cap ni peus”.
I mentre els amants fan i desfan arbitràriament els 
seus pensaments d’amor i la fictícia (i divertidament 
precària) companyia d’actors representa un Romeu 
i Julieta ben peculiar, els Pirates Teatre hi aporten 
cullerades de reivindicació: lesbianisme, matriarcat, 
igualtat de sexes pel mateix rol... amb tanta naturali-
tat, que també és digne de somni.

TEATRE / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada celebra 
l’Any Fabra amb «Pom-

peu Fabra: jugada mestra!», 
un espectacle teatral en què, 
utilitzant la metàfora espor-
tiva, l’espectador s’introduirà 
a la dimensió científica i hu-
mana del geni ordenador de 
la llengua catalana. L’obra es 
podrà veure el dijous 22 de 
novembre, a 2/4 de 8 de la 
tarda, en una vetllada orga-
nitzada pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, 
Òmnium Cultural Anoia  i la 
Biblioteca.
L’actor Òscar Intente es fica a 
la pell del jove Pompeu, que 
va ser un tennista apassio-
nat, i amb la raqueta i pilota 
en mà, interpel·la al públic: 
es pot jugar a tennis sense 

regles? En l’esport, com en la 
llengua, cal compartir unes 
normes i acceptar-les per ju-
gar bé. Maria P. Pla dirigeix 
l’actor en aquest monòleg.
Pompeu Fabra és una de les 
personalitats més importants 
de la Catalunya del segle XX. 
En opinió de Josep Pla, sim-
plement, la més important, 
perquè va aconseguir, de ma-
nera explícita i indiscutible, 
realitzar una obra d’abast col-
lectiu a la qual es va adherir 
tot el país. La codificació lin-
güística de Pompeu Fabra és 
el signe extern més clar de 
la unitat i cohesió de la Ca-
talunya d’avui. L’any 2018 
està dedicat a commemorar 
la seva figura i l’obra que ens 
va llegar, tal com ho va acor-
dar el Govern de Catalunya a 
l’agost passat per celebrar els 
150 anys del seu naixement i 
els 100 de la publicació de la 
Gramàtica catalana.  

Teatre a la Biblioteca 
amb l’obra “Pompeu 
Fabra: jugada mestra!”

TEATRE / LA VEU 

La Mostra d’Igualada 
torna a fer una crida als 
nois i noies d’Igualada 

i comarca d’entre 12 i 18 anys 
per crear un grup de jovesque 
doti de vida La Mostra JOVE 
aL’Escorxador.
L’any passat van participar-hi 
una quinzena de joves,ideant 
i autogestionant l’espai. Orga-
nitzats en comissions de tre-
ball, van fer possible tot allò 
que volien trobar-hi: postfun-
cions, assajos oberts, impros-
hows, showcases, concerts, 
DJ’s, exposicions, vermuts i 
dinars populars, una zona de 
relax, servei de bar, ambien-
tació... També van imaginar i 
protagonitzar la imatge de La 

Mostra JOVE i van obrir el 
compte d’Instagram @joves-
lamostra per informar de les 
activitats que havien preparat.
El Grup de Participació Jove 
és obert a tothom. Només cal 
tenir ganes de voler muntar 
coses amb altres joves. La pri-
mera trobada serà el dijous 
15 de novembre, a les 18h, a 
l’equipament juvenil La Ka-
serna. No cal inscriure’s per 
assistir-hi. Consistirà en una 
sessió informativa per expli-
car els objectius de la iniciati-
va, formar el grup i recollir les 
primeres idees per posar-se 
en marxa. 
Les trobades seran mensuals 
i La Mostra les coordinarà 
a través d’una dinamitza-
dora juvenil que ajudarà els 

La Mostra d’Igualada obre un nou 
grup de nois i noies per muntar la 
#mostraJOVE

nois i noies a tirar endavant 
el projecte. L’objectiu és que 
els joves proposin, debatin i 
decideixin el què, qui, com i 
perquè de l’activitat paral·lela 
a L’Escorxador perquè es fa-
cin encara més seu l’espai i hi 
participin activament. 
En només tres anys, L’Escor-
xador s’ha consolidat coml’es-
pai propi de La Mostra JOVE 
amb una programació que 
abraça una quarantena d’es-
pectacles i activitats distri-
buïts en dues sales i els patis 
exteriors. La programació 
oficial està seleccionada pel 
director artístic de La Mos-
tra d’Igualada, mentre que el 
conjunt d’activitats paral·leles 
les organitzen els mateixos 
joves. 
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DISSENY / LA VEU 

El passat 5 de novem-
bre l’alumnat del Cicle 
formatiu de Grau Mit-

jà d’Assistència al Producte 
Gràfic Imprès, va visitar al 
taller de serigrafia Positi-
vament Accelerats i l’estudi 
de disseny gràfic Quartada. 
Aquestes empreses formen 
part de la Cooperativa Inte-
gral de l’Anoia, on proposen 
pràctiques de cooperativis-
me del treball i del consum, 
mitjançant una cooperativa 
integral que permet -amb 
l’ús de l’economia circular- 
col·lectivitzar la força del 
treball i les necessitats de 
consum.
L’alumnat va poder visitar les 
instal·lacions i conèixer de 

primera mà com es treballa 
professionalment en un ta-
ller de serigrafia i seguida-
ment els dissenyadors gràfics 
de Quartada, tots ells antics 
alumnes de La Gaspar, va-
ren explicar el funcionament 
d’aquest jove estudi igualadí. 
L’organització, el repartiment 
de tasques i la filosofia de 
l’estudi, foren alguns dels te-
mes tractats durant la visita.
Aquesta activitat forma part 
de la Setmana de la Serigra-
fia, una proposta interdisci-
plinària on es dediquen totes 
les classes al coneixement de 
la tècnica de la serigrafia i 
a la realització per part dels 
alumnes de 2n d’Assistència 
al Producte Gràfic Imprès 
d’una samarreta estampa-
da, seguint tot el procés de 

Alumnes de La Gaspar, visiten el taller 
de Positivament Accelerats i l’estudi de 
disseny Quartada

treball, des del disseny de 
l’imatge gràfica a la confec-
ció de les pantalles, la inso-
lació i l’estampació.
El resultat de la proposta de 
la Setmana de la Serigrafia 
es podrà visitar del 3 al 21 
de desembre, a la Sala d’Ex-
posicions de La Gaspar. L’ex-
posició Estampa’t | Serigrafia 
recollirà el procés creatiu 
utilitzat en la realització de 
samarretes serigrafiades amb 
il·lustracions i missatges ti-
pogràfics.
Des de l’escola, al llarg del 
curs es realitzen diferents 
sortides que considerem 
importants per a l’aprenen-
tatge i la formació professi-
onalitzadora d’aquests cicles 
formatius d’arts plàstiques i 
disseny.

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres tornen els 
OPEN MIC a Igualada! 
Després de l’èxit de l’edició 
d’Octubre, inQuiet torna 
a acollir aquestes sessions 
de micro obert, on totes les 
disciplines són benvingu-
des. Els OPEN MICS són 
espais de creació personal, 

no de competició. Totes les 
disciplines artístiques hi es-
tan convidades; hi ha espai 
per la música, la poesia, els 
monòlegs, el teatre, etc… 
Cada participant disposarà 
de 13 minuts per fer el que 
vulgui o (3 cançons en el cas 
de fer actuació musical). Us 
convidem a participar-hi o a 
venir-hi com a públic, cada 

OPEN MIC és una festa úni-
ca i irrepetible!
Els que vingueu amb gana 
podreu sopar: TAPA + BE-
GUDA per 5€!
Us hi podeu inscriure per 
participar escrivint a l’adre-
ça de correu openmic@so-
gig.com 
Cada participant tindrà una 
cervesa gratuïta!

Avui divendres, nou Open Mic 
a inQuiet

MÚSICA / LA VEU 

Roger Argemí, el jove 
igualadí que amb no-
més 20 anys ja suma 

més de 600.000 streamings 
a Spotify amb el tema Can 
I call you home al costat del 
guanyador d’Eurovisió Måns 
Zelmerlöw, ens presenta un 
avanç del que serà el seu nou i 
segon treball discogràfic amb 
la publicació del nou single 
Per sempre.
L’artista publicava a través de 
la discogràfica Crea Music 
aquesta cançó el divendres 2 
de novembre a totes les plata-
formes digitals. Amb aquest 
tema comença la presentació 
d’un nou disc que anirà des-
cobrint per fases. Cada mes 
s’estrenarà a les plataformes 
una cançó d’aquest nou àl-
bum i a mitjan de 2019 es 
presentarà el disc en la seva 
totalitat, que es titularà Gra-
vetat.
Per sempre, aquest primer 
single que ara descobrim, 
descriu la relació de l’artista 

amb la música. Amb aquesta 
cançó pop amb tocs d’electrò-
nica, Roger Argemí intenta 
explicar que la música ha for-
mat part d’ell tota la vida, i hi 
continuarà formant part fins 
al final. Un tema que acaba 
sent una crida al tòpic ‘carpe 
diem’, a fer el que ens faci feli-
ços perquè “el nostre camí és 
curt i no dura per sempre”.
Roger Argemí ha format part 
d’algunes de les radiofórmu-
les més importants del país. 
Acompanyat del guanyador 
d’Eurovisió Måns Zelmerlöw, 
la cançó Can I Call You Home 
dedicada a Barcelona ha su-
perat els 600.000 streamings a
Spotify i s’ha colat en diverses 
playlist i llistes d’èxits. També 
ha publicat Loco por Sentir, 
BSO de La Empresa Más Loca 
del Mundo, una websèrie amb 
la participació d’estrelles com 
Iniesta o Dulceida. Després 
del seu primer disc Un Nou 
Sentit, presenta noves histò-
ries pop i R&B carregades de 
sentiment amb la discogràfica 
Crea Music.

Roger Argemí estrena 
nou single: “Per Sempre”

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.

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 crea-
cions d’indumentària va descobrir la 
seva passió 
De l’1 al 30 de novembre a La Gas-
par Sala d’exposicions

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.

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

a Artèria, espai d’arts.

FARUK. (HISTÒRIES 
DEL 28 DE DESEMBRE)
En el 75è aniversari del Patge Faruk, 
aquesta exposició repassa la seva re-
lació tan especial amb la ciutat i amb 
els Reis,  
Del 16 de novembre al 13 de gener 
a la sala d’exposicions del Museu de 
la Pell

CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
L’EUROPEAN BALLOON 
FESTIVAL
Una exposició que mostra les mi-
llors fotografies presentades al con-
curs fotogràfic de l’European Ballo-
on 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.

PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA 
PROCOPI LLUCIÀ
Es presentarà una selecció dels 
treballs presentats en la modalitat 
de fotografia del premi de creació 
artística Procopi Llucià. 
Del 16 de novembre al 9 de de-
sembre a la Sala Municipal d’Ex-
posicions

EXPOSICIONS
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MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte, 17 
de novembre a les 21h, 
Joan Colomo presenta-

rà les cançons del seu darrer 
disc, L’oferta i la demanda, 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. Després de l’estre-
na al Mercat de Música Viva 
de Vic i a la sala Apolo de 
Barcelona, aquest novembre 
el cantautor de Sant Celoni 
farà els concerts d’Igualada, 
de la Nova Jazz Cava de Ter-
rassa i de Monkey Week a 
Sevilla. Una nova oportunitat 
per a conèixer la personalitat 
aclaparadora d’una veu que 
parla de les relacions huma-
nes per mitjà de conceptes 
econòmics. Tot des d’un di-
recte enèrgic i intens amb un 
repertori més ballable i elec-
trònic que els anteriors.
El concert s’emmarca en el 
Cicle Escena Sonora, organit-
zat per la gestora cultural El 
Gest, amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada, el Progra-
ma.cat del departament de 
Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i l’Oficina de Difu-
sió Artística de la Diputació 
de Barcelona. Les entrades 
es poden comprar al Punt de 
Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres de 
18:30 a 20:30h i el dissab-
te d’11 a 14h. També al web 
www.ticketea.com i, des d’1 
hora abans de la funció, a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Tenen un preu de 12 euros si 
es compren de manera antici-
pada i 15 euros el mateix dia.

L’oferta i la demanda
En el nou disc es troben més 
sintetitzadors i menys gui-
tarres. L’oferta i la demanda 
demostra que Joan Colomo 
no pot deixar de ser un autor 
amb una personalitat aclapa-
radora, quelcom que el con-
verteix en un cas a banda de 
tot el panorama musical. Sap 
jugar amb l’electrònica i amb 
els sons mainstream, com 
al single Ritme Pervers, que 
aconsegueix allunyar-se de les 
estructures previsibles.
Hi ha poca gent al món del 

pop que pugui afirmar que 
posseeix una manera de com-
pondre i cantar que pren 
referents tan diversos, fent 
que sempre tot sembli una 
reinvenció. Joan Colomo sap 
com fer-ho. I ha aconseguit 
el que tants persegueixen i 
tants pocs troben: un estil in-
confusible. Té un talent que 
desborda per totes bandes i 
que dibuixa melodies impos-
sibles.
Colomo utilitza un vocabula-
ri econòmic i sembla parlar de 
consum, mercaderies i diners, 
però a la vegada, acaba par-

lant de qüestions personals, 
de relacions, del que hom pot 
donar i del que espera rebre 
dels altres. Com declarava a 
l’estrena del disc, hi ha un dis-
curs que diu que “el progrés 
i el creixement ens dona una 
qualitat de vida més gran, 
però hi ha una altra visió em-
píricament provada que diu 
que el consum i el creixement 
infinit s’està carregant el pla-
neta i s’està carregant la nos-
tra vida de mamífer tranquil”.
Mestre dels contrastos, és 
capaç de fer que la música que 
es xiuxiueja i la que es balla 

Joan Colomo presenta, al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada, el seu últim treball “L’oferta i la demanda”

amb els ulls tancats es donin 
la mà en una mateixa cançó. 
En aquest sentit, L’oferta i la 
demanda frega la perfecció. 
La foscor conceptual s’em-
bolcalla d’un so lluminós, les 
emocions a flor de pell s’om-
plen de significat, i les me-
lodies fràgils despunten amb 
tornades altament corejables. 
I pel que fa a les lletres, com ja 
és marca de la casa, allò íntim 
i allò polític es barregen com 
si fossin una sola cosa i les re-
lacions humanes es mostren 
com un reflex de les relacions 
econòmiques i polítiques per-
què, en el fons i això sembla 
apuntar des del mateix títol, 
tot són jocs de poder.
El de Sant Celoni ha desta-
cat la il·lustració que ocupa 
la portada del disc: una mare 
ocell alimentant els seus po-
llets. “Potser és un dels pocs 
moments a la vida en què 
l’oferta i la demanda es cor-
responen. Si el nen vol teta, 
té teta. A partir de llavors tot 
comença a torçar-se i el que 
tu esperes no és mai el que 
t’ofereixen” afirma.

MÚSICA / LA VEU 

El primer cap de set-
mana d’aquest mes de 
novembre va ser de ce-

lebració i d’ homenatges dins 
l’Agrupació Coral La Llàntia.
El dissabte dia 3, a les 8 del ves-
pre, es va celebrar un concert 
anomenat “Concert de tar-
dor” a l’església parroquial de 
la Mare de Déu de la Soledat. 
Un seguit de cançons van por-
tar al nombrós públic assistent 
a fer un viatge musical a través 
de les notes i harmonies que 
La Llàntia anava desgranant 
amb les cançons que va oferir 
en aquest concert dirigit per 
Josep Bernadí, acompanyant 
també a l’acordió, i amb Mòni-
ca Carvajal al teclat i a Jaume 
Jürschik a la guitarra.
Molt emotiu va ser quant el 
nostre director va convidar 
al cantaire Gustau Rubio, que 
assistia com a públic, a cantar 
junt amb el solista Jaume Ber-
nadí l’”Evocació al Pirineu” 
i que durant mots anys ell n’ 
havia estat el solista.
L’endemà diumenge, tots els 
cantaires ens varem reunir en 

un àpat de germanor junt amb 
familiars i amics. Hi van assis-
tir també el regidor de cultura 
del nostre ajuntament Sr. Pere 
Camps, i el president de la Fe-
deració de Cors de Clavé, Sr. 
Josep Cruells i Rovira. Des-
près de cantar el “Brindis de 
La Llàntia” i passar per totes 
les taules per desitjar a tots els 
presents la joia i l’alegria que 
ha de perdurar dins la coral, 
va arribar un moment de sor-
presa i emotivitat per a tots: el 
lliurament de distincions i de 
reconeixements a membres de 
la coral. Per part de l’Agrupa-
ció Coral La Llàntia es va fer 
un merescut reconeixement 
com a prova de gratitud i afec-
te per la seva valuosa i entu-

siasta col·laboració i entrega 
vers la coral des del 8 de de-
sembre del 2003, a la nostra 
pianista Mònica Carvajal, que 
ens acompanya al teclat en 
tots els concerts. Després, el 
president de la Federació de 
Cors de Clavé va lliurar el di-
ploma i medalles de bronze i 
d’argent als cantaires que han 
assolit més de 25 i 50 anys res-
pectivament dins la coral. Es 
va lliurar desprès el diploma 
i Medalla d’Or del mèrit cla-
verià, per la tasca plenament 
meritòria realitzada dins la 
coral i d’enaltiment de l’obra 
claveriana a Gustau Rubio i a 
Josep Montaner.
Va acabar l’acte amb unes 
paraules del Sr. Cruells on 

Activitats de la Coral la Llàntia

remarcava, entre d’altres co-
ses, que el fet de cantar crea 
un gran sentit de comunitat 
i disminueix la sensació d’aï-
llament. Per tant millora la 
integració social, i també ens 
aporta uns valors molt im-
portants avui dia i molt ne-
cessaris davant la pèrdua dels 
mateixos com són: el valor 
de la convivència, el respec-
te, l’autoestima, la solidaritat 
i la participació, la voluntat, 
la responsabilitat, la igualtat, 
l’ètica, el civisme i el valor 
indiscutible del compromís. 
Va acabar la jornada amb el 
cant de la sardana i himne de 
La Llàntia, “Recordant nostra 
terra”, del mestre Joan Monta-
ner i Guix. 

El Festival per als 
petits del Senegal 
va recaptar 2010 
euros

MÚSICA / LA VEU 

El concert solidari pels nens 
del Senegal, organitzat per la 
Fundació Educació Solidària 
d’Igualada i que va tenir lloc 
ara fa uns dies al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, va recaptar un 
total de 2010 euros que cor-
responen a 16 beques d’estudi 
per a nens del Senegal.
El concert va comptar amb la 
participació del Trio Néixer 
i del Grup de corda, que van 
amenitzar i fer gaudir de la 
bona música el públic assis-
tent. Moltes gràcies a tots els 
que hi vàreu assistir per la vos-
tra solidaritat.



Una jove companyia acabada de sortir de 
l’Institut del Teatre desenterra les restes de 
40 anys de franquisme que encara hi ha 
avui en dia, i ho fa amb gran èxit de públic 
i crítica...
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

PREMIS CIUTAT D’IGUALADA
Igualada

Lliurament dels Premis d’art digital, com-
posició musical, compromís social i cívic, 
disseny, fotografia, i poesia. Presentació a 
càrrec de Quim Morales, periodista i guio-
nista de RAC1.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada

“Els cistells de la caputxeta” amb Samfaina 
de colors
Ara es veu que el famós cistell de la Caput-
xeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un 
per a cada mes de l’any. Organitza Xarxa 
Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola

“Recital Líric” a càrrec de Tatiana Bog-
danchikova, soprano; Marc Sala, tenor; 
Alberto Cazes, baríton amb Xavier Dolç al 
piano, que interpretaran àries, duets i trios 
d’òpera i sarsuela.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

CONCERT-VERMUT
Calaf

Concert-vermut amb Red Rombo. El cala-
fí Gerard Mases torna per presentar-no les 
seves darreres composicions.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal

MÚSICA
Calaf

Concert amb David Caraben.
Diumenge a les 6 de la tarda al Cafè del 
Casal.

PLAY-BACK
Capellades

Espectacle musical del grup de Play-back 
Il.lusió
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 19

PROJECCIÓ
Igualada 

El Zoom Festival Internacional de Ficció i 
Formats de Televisió arriba a la 16ena edi-
ció. Projeccuó d’un dels films. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
Piera 

DIVENDRES 16 

TEATRE
Igualada

“Los bancos regalan sandwicheras y cho-
rizos”
Una jove companyia acabada de sortir de 
l’Institut del Teatre desenterra les restes de 
40 anys de franquisme que encara hi ha 
avui en dia, i ho fa amb gran èxit de públic 
i crítica...
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada

Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 anys 
que han llegit tots el mateix llibre. en 
aquesta ocasió “El principi de tot” de Ma-
nuel de Pedrolo.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

XERRADA
Castellolí

“Gestió de les emocions en la primera in-
fància” a càrrec de mestra d’educació in-
fantil i psicopedagoga, Gemma Carrasco,
Divendres a les 6 de la tarda a la llar d’in-
fants La Quixalla.

DISSABTE 17

TEATRE
Igualada

“Los bancos regalan sandwicheras y cho-
rizos”
Una jove companyia acabada de sortir de 
l’Institut del Teatre desenterra les restes de 
40 anys de franquisme que encara hi ha 
avui en dia, i ho fa amb gran èxit de públic 
i crítica...
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

BIBLIOLAB PLANTERARI FAMILIAR
Igualada

Contes en 360º dins el Planetari
La Biblioteca se suma a la Setmana de la 
Ciència amb un planetari muntat a la sala 
infantil on s’explicaran contes en els quals 
la ciència és protagonista.
Dissabte de les 10 del matí a la 1 del mig-
dia a la Biblioteca Central

GALÀXIA POÈTICA
Igualada

Poesia de temàtica “Amor-erotisme”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia 
amb acompanyament d’un altre art: pintu-
ra, dansa, teatre, música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

POESIA
Igualada

Cicle DePellSensible
“Mai no és de nit”. Manuel de Pedrolo 
Composicions poeticomusicals de Jau-
me Calatayud i Vicente Monera. Pedrolo, 
més enllà de la seva qualitat i prodigalitat 
com a escriptor,va ser i és, voluntàriament 

i precisa, la imatge de l’intel·lectual com-
promès
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia Cal 
Granotes

MÚSICA
Igualada

L’Oferta i la Demanda de Joan Colomo
‘L’Oferta i la Demanda’ demostra que en 
Joan Colomo no pot deixar de ser un autor 
amb una personalitat abrumadora, cosa 
que el converteix en un cas a banda de tot 
el panorama musical.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada

 En Gabriel Brau Gelabert, presentarà el 
seu darrer llibre “FOTOGRAFIA DIGI-
TAL EN BLANCO Y NEGRO, consigue 
realizar 50 imagenes espectaculares”. Trac-
ta d’una forma senzilla i didàctica les no-
ves tècniques i processos de la fotografia 
digital en blanc i negre.
Dissabte a les 7 de la tarda a la seu de 
l’Agrupació Fotogràfica.

MÚSICA
El Bruc

Concert a càrrec de Balkan Paradise Orc-
hestra, una formació barcelonina inusual i 
trencadora, creada l’any 2015. Inclòs dins 
el cicle Musicalbruc’18.
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas.

CONCURS DE TEATRE
Piera

La companyia de teatre Kòmix de la Gar-
riga representen l’obra de teatre “L’adefesi “ 
de Rafael Alberti , versió en català i direc-
ció de Pascual Escosa.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

POESIA
Capellades

Lectura i comentari de poemes.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

DIUMENGE 18 

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

TEATRE
Igualada

“Los bancos regalan sandwicheras y cho-
rizos”

Llegir el teatre. Primera trobada del curs 
per presentar les novetats, calendari i les 
obres que es treballaran..
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca

DIMARTS 20

ZOOM IGUALADA
Igualada 

16a edició del Festival Zoom, a Igualada i 
Barcelona.
Una cita imperdible per a tots els amants 
de la ficció per a televisió de Catalunya, 
l’Estat Espanyol i d’arreu del món
Del 20 al 25 a l’Ateneu Cinema i al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

RECITAL
Capellades 

Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia 
Capmany.
Dimarts a les 7 de la tarda a la biblioteca 
El Safareig.

DIMECRES 21

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica. En 
aquesta ocasió “El club del divorcio”, de 
Kazuo Kamimura
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

AUDICIONA’T
Capellades 

Concert de Santa Cecília. “1714, terra de 
guitarres” a càrrec de David Murgadas
Dimecres a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música.

ASSAIG DE CUINA
Piera 

La cuina de les emocions. Reflexions, es-
tudis i curiositats al voltant de la gastrono-
mia. A càrrec de Neus Elcacho.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 22

MONÒLEG
Igualada 

“Pompeu Fabra: jugada mestra!”
Un tennista interpel·la el públic de la sala. 
Es pot jugar a tennis sense regles? No és 
possible. En l’esport, com en la llengua, cal 
compartir unes normes i acceptar-les per  
jugar bé. Interpretació: Òscar Intente. Di-
recció: Maria P. Pla
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Capellades 

Concert “D’amor i de mort” amb Jordina 
Biosca i David Garcia.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
el Safareig

AGENDA
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Polònia, Berlín, París...
Estrena •  Cold War

RAMON ROBERT / 

S ’estrena la magnífica i colpi-
dora nova pel.lícula de Pawel 
Pawlikowski,  Cold War (2018), 

amb la que el cineasta polonès fou 
guardonat en el darrer festival de cine-
ma de Cannes: Palma d’ Or al Millor 
Director. Rodada en blanc i negre, 
Cold War recrea la Polònia comunista 
dels anys 50, amb l’absolutisme d’Sta-
lin de fons, el Berlin separat pel mur i 
el enlluernador París dels primers anys 
60.
Pawlikowski torna a esprémer el seu 
talent per signar una obra d’absolu-
ta bellesa estètica i de gran fondària 
emocional. El temps transcorre entre 
silencis i música, entre fronteres que es 
creuen, en un existència que es corroe-

ix mentre l’amor dels protagonistes ro-
man. “És una pel·lícula dedicada a una 
època que ens ha deixat”, va explicar 
Pawlikowski. “Avui en dia tothom té 
pressa i  sembla distret. Em costa creu-
re que algú pugui enamorar-se com ho 
fan els protagonistes de la pel.lícula, 
enamorar-se tant que la resta del món 
desaparegui “, va dir el realitzador.
Amb la guerra freda com a teló de fons, 
la pel.lícula, en alguna mesura inspira-
da en la vida dels pares del cineasta, 
situa una accidentada historia romàn-
tica en el context d´un poderós àmbit 
històric i polític. Tot plegat respira 
certa nostàlgia, que es fa present en la 
musica, que abraça per igual el folklo-
re polonès com la chanson francesa, el 
jazz dels clubs parisencs o les primeres 
notes de rock and roll.

54  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 16 de novembre de 2018

El que no et mata, et fa 
més fort
Estrena •  Millennium, The girl in the spider’s web

RAMON ROBERT / 

E l fenomen literari Millennium 
ha anat més enllà dels llibres 
escrits pel suec Stieg Larsson. 

Mort a l’any 2004 a causa d’un infart, 
Larsson només va tenir temps de pu-
blicar tres novel·les, sense poder veu-
re com es convertien en best-sellers 
internacionals, amb milions d’exem-
plars venuts, alhora que foren adaptats 
al cinema. Però malgrat la desaparició 
de Larsson, la nissaga Millennium ha 
trobat continuació en nous llibres sig-
nats per un altre escriptor suec, David 

Lagercrantz. Ara s’estrena l’adabtació 
al cinema de la primera novel·la del 
successor de Larsson, El que no et 
mata et fa més fort.
Retrobem a la jove i rebel Lisbeth Sa-
lander i al periodista Mikael Blomk-
vist, els quals es veuran atrapats en 
una xarxa d’espies, ciberdelinqüents i 
funcionaris corruptes del govern. De 
tot plegat en surt un entretingut thri-
ller no mancat de seqüències d’acció. 
Destaca la jove actriu Clara Foy, que 
caracteritza amb carisma i convicció 
a la hacker Liseth Salander. 

El drama dels refugiats
El racó del Cineclub •  Le temps des Égarés

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 22 de novembre, a les 
22 h, a l’Ateneu Cinema i en 
el marc del Zoom Festival, 

el Cine-club presenta la producció 
francesa del 2017 Le temps des Égarés, 
dirigida per Virginie Sauver, en ver-
sió original amb subtítols en català.
A partir d’una història fictícia, el film 

aborda la dramàtica situació dels refu-
giats. La protagonista és una exrefu-
giada que parla sis idiomes i treballa 
com a traductora per a l’Oficina Fran-
cesa per a la Protecció de Refugiats i 
Apàtrides. Tot i que coneix la difícil 
situació dels qui busquen asil a Fran-
ça millor que ningú, no dubta a extor-
quir-los quantitats enormes de diners

matrícula oberta 
curs 2018 - 2019

Preparació
 Exàmens Cambridge



MILLENNIUM: THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB 
Estats Units. Thriller. De Fede Álvarez. Amb Clara Foy, 
Sverrir Gudnason, Vicky Krieps.  
La jove hacker Lisbeth Salander i el periodista Mikael 
Blomkvist es troben atrapats en una xarxa d’espies, ciberde-
linqüents i funcionaris corruptes del govern. Adaptació de 
la novel·la “El que no et mata et fa més fort” de David La-
gercrantz, una continuació literària de la saga ‘Millennium’ 
creada originalment per Stieg Larsson..

COLD WAR
Polònia. Drama. De Pawel Pawlikowski. Amb Joanna Ku-
lig i Tomasz Kot.
Amb la Guerra Freda com a teló de fons, la pel.lícula pre-
senta una apassionada, però desconcertant història d’amor 
entre dues persones de diferent origen i temperament que 
són totalment incompatibles, però el destí els condemna a 
estar junts.  Som a Polònia, als anys 50. Ella forma part d´u-
na companyia de ballet folklòric, ell es director d´orquestra..

TU HIJO
Espanya - França. Thriller. De Miguel Ángel Vivas. Amb 
José Coronado, Pol Monen, Ana Wagener. 
La vida del doctor Jaime Jiménez s’ensorra quan el seu fill de 
17 anys queda en estat vegetatiu a causa d’una brutal pallissa 
que rep a la sortida d’una discoteca. Després de veure que 
la justícia no fa res per detenir els culpables, ell mateix em-
prendrà un viatge als inferns a la recerca de venjança.

 

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

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.

  

EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN
Espanya. Drama. De Mar Targarona. Amb Mario Casas, 
Richard van Weyden, Alain Hernández.  
Amb l’ajuda d’un grup de presoners espanyols que lide-
ren l’organització clandestina del camp de concentració de 
Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa al labora-
tori fotogràfic, arrisca la seva vida en planejar l’evasió d’uns 
negatius que demostraran al món les atrocitats comeses pels 
nazis.

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.

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) 

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 
REINOS 
Dv: 18:15
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30

BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 16:45

1/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 13:00/15:45/18:30/21:15

2/ BOHEMIAN RHAPSODY 
Ds: 17:00/19:40/22:20
2/ SMALLFOOT 
Dv: 18:00
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00
2/ MILLENNIUM. LO QUE NO TE MATA 
Dv i Dg: 20:00/22:15
Dll Dc i Dj: 17:40/20:00/22:15
Dm: 17:40/22:15
2/ MILLENNIUM (VOSE) 
Dm: 20:00

3/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS  
Dv a Dg: 17:05/19:05
3/ VENOM  
Dv a Dg: 21:05
Dll a Dj: 22:05
3/ INFILTRADO EN EL KKKLAN  
Dg: 11:55
Dll Dc i Dj: 19:30
3/ INFILTRADO EN EL KKKLAN (VOSE) 
Dm: 19:30
3/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dg: 14:30
Dll Dc i Dj: 16:55
3/HA NACIDO UNA ESTRELLA (vose)
Dm: 16:55

4/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv  i Dc: 17:10/19:50/22:30
4/ ANIMALES FANTASTICOS (Cat)
Dg: 12:05
4/ ANIMALES FANTASTICOS 3D
Dll i Dj: 17:10
4/ ANIMALES FANTASTICOS (vose)
Dm: 19:50

5/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Dll Dc Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
5/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:40
5/ SMALLFOOT
Ds: 18:00
5/ MILLENNIUM
Ds: 20:00/22:15
5/ BURN THE STAGE
Ds: 16:15

6/ EL CASCANUECES
Dv Dll Dc Dj: 18:15
Ds: 16:05/18:15/20:20
Dg: 12:30/16:15/18:15
6/ HUNTER KILLER
Dv Dg a Dj: 20:20
6/ LA NOCHE DE HALLOWEEN 
Dv a Dj: 22:45
6/ EL CASCANUECES (VOSE)
Dm: 18:15

7/ PESADILLAS 2
Dv Dg a Dj: 18:20
7/ OVERLORD
Dv Ds Dll Dc i Dj: 20:15/22:25
7/ OVERLORD (VOSE)
Dm: 20:15
7/ DETECTIVE CONAN
Ds. i Dg: 16:00
7/ A GANAR
Dg: 12;15
7/ LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Dg: 18:20

8/ MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE
Dv Dll Dc Dj: 16:55/19.35/22:15
Ds: 16:40/19:35/22:35
Dg: 12:45/16:40/19:35/22:15
Dm: 16:55/22:15
8/ MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE (VOSE)
Dm: 19:35

SALA AUDITORI

MILLENNIUM
Dv: 18:15
Ds:16/15/21:00
Dg:16:15/18:30
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 20:30
Ds:18:30
Dg:20:40

SALA PETITA

CASCANUECES
Dv: 18:30
Ds: 18:40
Dg.: 16:30
TU HIJO
Dv: 20:30
Ds: 16:30/20:40
Dg.: 18.40/20:40

PERFECTOS DESCONOCIDOS  
Ds i Dg: 18:00
COLD WAR  
Ds i Dg: 19:40
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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)



  RUTES DE L’ANOIA  | 57Divendres, 16 novembre de 2018



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Plorar més del compte en dos mots; ep!, si no és fer-ho, eh? / 2. Sem-
bla un ocellot però és un felí. Corrent d’ions positius tendent a afluixar / 3. Motor en mar-
xa. Quantitat d’exemplars editats que pot cremar una xemeneia. Un parell de dos / 4. Part 
d’Amèrica que no toca a La Selva. Rata-pinyada apadrinada per l’ONCE / 5. Sacrificat camí 
per arribar a un cim encara pitjor. Vint que reculen / 6. Aquella cosa que hi ha als dallonses. 
Socarrim a l’engròs / 7. No és una franquícia de dos bars sinó una parella amb dues residèn-
cies. Remo enrere enrere / 8. Bitllet que val per deu. Desfer-se com el fum al vent de llevant / 
9. Campió de casa. Hi cap un nadó però no una carabassa. Capdevila / 10. Fermar els gossos 
amb llonganisses per la cua. Producció de capítols industrials / 11. Continua en marxa. Po-
saran la corda al coll. Abracen el doctor / 12. Orient en festa. Encarregades de controlar la 
mateixa temperatura / 13. Ànec de l’Horta molt fàcil de caçar perquè sempre clapa. Recull al 
vol la bàrbara presa.

VERTICALS: 1. Acordi d’alguna manera que ni jònica ni coríntia. És ben bé com l’últim / 
2. Ecos desvertebrats. Tot d’estranyes càbales per desxifrar una simple calvície. Remor d’ha-
veria en frenada / 3. És bon pagador, si més no pel que se sent. Estan en consonància amb en 
Gaston / 4. Li cau la bava davant del tresor. No duu a l’evolució, però és un acte de voluntat. 
Cap de cony / 5. Regla general: programa Bellini. Mal d’espatlla de massa escoltar l’Albert / 6. 
Element decoratiu vegetal a la taula d’en Rauric. Escut d’armes entre blasfem i maçó / 7. I se-
gueix en marxa. Dirà la missa de les taronges. Terror lluny del riu / 8. Va bé per rumiar, però 
té poca imaginació. Enxampat per la vista / 9. Conseqüència del fregadís sostingut. Poni de 
ruc / 10. Centre històric d’Oslo. Inventar, i a sobre informar. Abracen la religió / 11. Els típics 
homicidis que porten incorporada a la penitència. Exactament igual en llatí que l’ambient del 
sud / 12. Remenat de xai per principi axiològic. Indica que tot el que puja baixa, i al contrari.

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 les 7 diferències per Cristina Homs

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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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

Elaboració

En una cassola, posar la man-
tega i sofregir el porro fins 
que comenci a prendre color.
Incorporar el moniato pelat i 
tallat a daus i sofregir 10 mi-
nuts més.

Afegir el brou de pollastre (o 
aigua), salpebrar i bullir du-
rant uns 20 minuts, fins que 
el moniato estigui tou (ho 
podeu comprovar amb un 
escuradents). La quantitat 
de brou (o aigua) és relativa 
en funció de com ens agradi 
d’espessa la crema.

Mentrestant, torrar els pi-
nyons en una paella sense oli. 
Reservar.

Crema de moniato

Apagar el foc de la crema i 
triturar-la amb la batedora 
elèctrica.
Afegir la canyella en pols (i/o 
nou moscada) i un xic de sal. 
Mesclar bé.

Si volem que quedi la crema 
més fina, passar per un cola-
dor fi.

Servir la crema de moniato 
acompanyada dels pinyons 
torrats.

Ingredients 
(per a 4 persones)

·· 750 g de moniato
· 2 porros en juliana
· 750 ml brou de pollastre (o aigua)
· Canyella en pols
· Opcional: nou moscada
· Sal
· 40 g de mantega
· 40 g de pinyons



Novembre
16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon

17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg;  Iscle; Victòria, . 
18: Romà; Aureli

19: Crispí; Faust, Abdies.  
20: Octavi; Adventor; Benigne; Silva.

21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve 
22: Cecília; Filemó i Àpia 

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

En el teu llarg recorregut 
per l’Escola hi ha tres 
grans etapes:

La primera fent de mestra, 
acompanyant molts nens i ne-
nes i les seves famílies en el seu 
primer any, iniciant-los en els 
valors i l’essència de l’Escola 
Mowgli.
En la segona, continuant edu-
cant i cuidant-nos a nosaltres, 
els mestres, facilitant-nos la 
feina i vetllant els petits i grans 
detalls, en el fer del dia a dia, 
mimant-nos amb el teu cafè, 
la llet condensada, les galetes 
i els pastissos fets per tu. Sem-
pre disposada a donar un cop 
de mà als mestres, escoltant les 
teves lliçons de moral, els conei-
xements de la natura que dona-
ves als nens i nenes.
I, ara, ens toca viure la tercera, 
recordant-te sovint i trobant-te 

a faltar molt.
Tot va començar a l’Escola 
Mowgli: a la classe de Patufets, 
amb aquells marrecs dels quals 
recordaves el seu nom, la seva 
família, anècdotes... i que t’han 
acompanyat durant tots aquests 
anys.
Quan ens venies a veure a l’Es-
cola t’agradava saber si hi havia 
algun exalumne que poguessis 
conèixer, per recordar el nom 
de la família i així poder-nos 
explicar alguna vivència.
Gràcies per la teva memòria i 
saviesa.
Hem tingut la sort que ens has 
acompanyat en moltíssimes 
sortides i moltes colònies: la 
sortida a la platja amb els Fo-
llets, la primera sortida al bosc 
de la Llacuna amb els
Esquirols, les colònies amb 
els Pinotxos, la Carral amb els 

Rikkis i Toomais, visites al
Zoo i visites culturals amb els 
Baloos i els Koticks i les sortides 
a Barcelona amb els Mowglis i 
els Akeles i tantes d’altres.... que 
formen part de la nostra histò-
ria com a mestres, i del teu re-
cord.
Gràcies pels teus consells sobre 
l’Escola Activa, la metodolo-
gia Montessori i els records de 
la Srta. Rosa. Intentant sempre 
comunicar aquestes idees tan 
necessàries per un mestre i pro-
curant que no es perdés mai l’es-
sència de l’Escola Mowgli. Tal i 
com deia Maria Montessori “la 
formació d’una mestra són les 
virtuts i no les paraules”.
Gràcies per acollir-nos cada 
curs a la Mallola per descobrir 
els ous de Pasqua. Any rere any 
ens has ofert la teva hospitalitat 
preparant l’esmorzar. Sempre 

amb aquell somriure i gaudint 
de la descoberta amb els nens i 
nenes.
Mai t’ha faltat un xic d’humor 
per disfressar-te per Carnaval, 
per acompanyar-nos i ser una 
mestra més al nostre costat, en 
la feina... Gràcies per aquests 
moments tan divertits.
Gràcies per la teva disponibi-
litat i per pensar sempre amb 
l’Escola, aquells pots, capsetes, 

cintes.. que anaves guardant i 
ens portaves. Gràcies per ense-
nyar-nos a reciclar el material.
Gràcies per endolcir-nos l’hi-
vern amb el tió i l’estiu amb els 
berenars a casa teva. Tal com 
diuen: al voltant d’una taula es 
creen vincles i TU ens ho has 
fet constatar i viure.
Elisenda, a l’escola Mowgli, 
la teva escola, et recordarem 
sempre.

Veremon Bertran Vilaseca
1934-2018

 Que descansi en pau
 

Els seus: esposa, Margret Mogendorf; fills, Beth, Mireia i Miquel, 
Veremon i Judit; netes, Rut i  Samia.

 
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat 

que tingue lloc el passat dilluns 12 de novembre al tanatori d'Igualada.

Igualada, novembre de 2018

En record de:

Antoni Raja Enrich
Fa quatre anys que vas marxar, 

però les persones que t’estimem 
et portem al nostre cor i pensaments.

Toni, la teva família no t’oblida.

Novembre de 2018

En record del 4t aniversari d’en

Elisenda

Elisenda Mestre Costas

Tots els que formen 
la Fundació Escola Mowgli, 
expressen el seu condol i 

s’uneixen al dolor de la seva família.

novembre de 2018
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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



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 16: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  17: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 18:

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 19: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 20: SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 21: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 22: BAUSILI
Born, 23
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Com s’accedeix a una plaça de residència
 per a persones grans? Dora Gassol i Sandra Balcells

Treballadores socials
 de la Residència Pare Vilaseca

La Residència Pare Vilaseca d’Igualada ofereix acolliment 
residencial a persones grans amb diferents nivells de de·
pendència en unitats de convivència diferenciades. Dis·
posa d’un total de 152 places de residència assistida, de 

les quals 93 públiques concertades amb el Departament de Tre·
ball, Afers Socials i Família de la Generalitat, i 59 de privades. 

Per accedir a una plaça pública, cal tenir el grau 2 (dependència 
severa) o el grau 3 (gran dependència). A dia d’avui la llista d´es·
pera de plaça pública és de 2 anys i mig. Per aquest motiu, enca·
ra que una família hagi decidit atendre la persona depenent en 
el seu domicili, és aconsellable la inscripció en la llista d’espera, 
doncs hem de tenir en compte que les circumstàncies, ja siguin de 
la persona depenent o del cuidador i/o familiar, poden variar en 
qualsevol moment. Per fer la sol·licitud de plaça pública, la per·
sona interessada o el seu familiar s’han de dirigir el centre  amb 
la resolució del grau de dependència. Quan arribi el moment de 
l´ingrés, sempre és possible renunciar i llavors tornar al final de 
la llista.

En canvi, si no s´ha fet aquesta gestió, només es podrà optar per 
un ingrés en plaça privada o bé per buscar plaça pública en alguna 
residència llunyana, ja que, malauradament, a dia d´avui totes les 
residències pròximes a Igualada també tenen llista d´espera de 
plaça pública.  

La taxa pública que haurà de pagar cada persona depèn de la seva 
situació econòmica. La Generalitat la notifica en el moment de 
l´ingrés. 

Per obtenir el grau de dependència, el tràmit és molt senzill. No·
més cal omplir l’imprès que ens podem baixar d´internet, o sol·
licitar·lo als serveis socials del seu municipi: “Sol·licitud de re·
coneixement del grau de dependència”  i adjuntar l’informe del 
metge de capçalera anomenat “Informe de salut per a la sol·licitud 
del reconeixement de la situació de dependència.”  Cal portar els 
originals i còpia a registrar a les oficines de la Generalitat, amb 
servei de registre. 
Al cap d´uns mesos es rebrà la visita de l´equip de valoració de la 
dependència i poc després arribarà la carta on es notifica el grau 
de dependència concedit. El grau  de dependència és revisable. En 
cas de d’empitjorament de la situació de salut, es pot sol·licitar  la 
revisió del grau.  

Per accedir a una plaça privada, cal inscriure’s prèviament, dema·
nant hora a la recepció de la residència. Actualment, la Residència 
Pare Vilaseca també té llista d´espera per un ingrés privat en totes 
les unitats, però és una llista molt més curta que la de les places 
públiques. 
Si es disposa del grau 2 o el grau 3 de dependència, es pot optar a 
les ajudes econòmiques establertes per la Generalitat i que gesti·
onen els serveis socials municipals. Per determinar la quantia de 
l´ajuda, es té en compte els ingressos i patrimoni del sol·licitant.

La residència, un espai obert a la família i a la ciutat:  La residèn·
cia té com a objectiu ser un espai obert a la família i amics, i es 
valora i facilita la presència dels familiars. Els horaris de visita 
són oberts i flexibles i quan el familiar està malalt o es troba en 
la última fase de la seva malaltia, es pot pernoctar i fer vetlla tal 
com es faria a casa o a l´hospital.  La continuïtat de la relació del 
resident amb la família és vital pel seu benestar emocional.

També es potencia la relació amb la ciutat, participant sempre 
de les festes tradicionals i realitzant algunes sortides. Es comp·
ta també amb la col·laboració d´escoles i diverses entitats, que 
s´apropen i realitzen activitats el centre, i s’han creat una sèrie 
de projectes per ampliar la  interrelació dels residents amb vo·
luntaris, amb persones joves i amb nens. En aquest moment 69 
persones col·laboren setmanalment amb la residència de forma 
voluntària. Aprofitem aquest espai per agrair la seva tasca.
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“Premis com l’Auguri Sita Murt són 
un gran impuls per a nosaltres”

Soc nascuda a Barcelona fa 32 anys. Vaig estudiar al Lamda, a Londres. Vaig traslladar-me a Madrid 
per acabar de formar-me al Laboratorio de William Layton i allà vaig començar a treballar, ara fa 10 
anys. Actualment visc a Madrid

Ets una de les joves actrius catalanes. Com et va sorgir 
el cuquet de la interpretació?

Vaig estudiar teatre perquè m’agradava però no sabia 
massa quin rol volia exercir dins la professió: no sabia 

si volia dirigir, si volia ser guionista... M’agradava molt escriure 
però més endavant, quan ja estava acabant la carrera vaig veure 
que la interpretació em tibava més, el fet de ser actriu m’obria la 
possibilitat de treballar en molts projectes.

La teva formació és teatral, però què t’agrada més, la televisió 
o el teatre?

Això és una mica com preguntar si estimes més el papa o la 
mama... A mi m’agraden les dues coses sempre que el projecte 
sigui interessant i bonic. Alguna vegada que m’han sorgit dos 
projectes alhora sempre m’he decantat per aquell que creia que 
m’aportaria més, no perquè fos teatral o audiovisual.

Al Zoom Festival es presenta, dins la Secció Oficial, la pel·lí-
cula Cançó per a tu, de la qual n’ets protagonista. Què podrà 
veure el públic?

És una pel·lícula basada en els anys 60 a Catalunya, un moment 
convuls políticament, i explica la història de la Laia, una noia que 
és cantautora i que es vol dedicar a la música i que es veu immer-
sa en un triangle amorós amb el Fèlix, un polític implicat i llui-
tador i el personatge del Nao Albert, que és el creador d’aquest 
polític. La pel·lícula és un retrat de la Barcelona d’aquells anys 60 
plens de canvis i la música hi té un paper important. M’agrada 
pensar que la pel·lícula és com un homenatge als cantautors que 
van sorgir en aquella època i que van ajudar a crear una identitat 
de país.

Coneixies el Zoom Festival?

Sí. N’havia sentit a parlar perquè tinc amigues que hi han par-
ticipat en alguna de les edicions anteriors. Hi seré dissabte per 
recollir el premi.

El premi que tu rebràs, el Premi Auguri Sita Murt guardona 
joves actrius. Són importants premis d’aquest tipus per donar 
impuls a noves carreres?

Jo crec que sobretot és important perquè és molt bonic per a 
nosaltres que de tant en tant surtin premis com aquest. Tenim 
una feina molt complicada, que un dia et dona alegries i un altre 
preocupacions. Pots passar temps sense que t’arribin ofertes, no 
hi ha trucades o després a l’inrevés, i aquests alts i baixos fan que 
sigui una feina difícil. Has d’escollir, perquè no ho pots fer tot i 
això genera dubtes, a vegades. Aquests tipus de premis són un 
gran impuls per a nosaltres com a creadors per tirar endavant 
sabent que el que fem agrada a la gent i està ben fet i això ens 
ajuda a confiar en nosaltres mateixos i que puguem seguir fent la 
nostra feina amb ganes i il·lusió.

És difícil entrar en el món de la interpretació?

Penso que sí. I sobretot és molt difícil mantenir-se, és molt difícil 
fer una carrera en què t’hi sentis bé.

I en el món de les actrius encara es complica més...

Sí, perquè tant en el tema econòmic com en la projecció encara 
hi ha moltes batalles on treballar per arribar a l’equiparació. La 
part femenina encara és més complicada: no sé perquè però a les 
dones sempre hi ha la tendència a considerar-nos objectes i hem 
lluitar contra aquests estereotips.

Quins consells donaries a les joves aspirants a actriu?

Doncs principalment siguin el que vulguin ser, que no es deixin 
portar per on no volen, que lluitin per allò que els agrada i no 
es deixin influir. Si treballen així aconseguiran créixer i assolir 
aquells objectius que s’han marcat.

En què estàs treballant actualment?

Ara mateix estic treballant en un projecte televisiu nou del qual 

no en puc parlar. I teatralment estem acabant la gira amb Hu-
mans de Mario Gas de la qual encara ens queden tres o quatre 
bolos i quan acabem Humans ja tenim un nou projecte teatral 
pensat per a l’any que ve. 

Entenc que encara que vius a Madrid, la teva vida està a cavall 
entre Madrid i Barcelona.

Sí, i aquest any més que cap perquè a principis d’any vam co-
mençar a gravar la pel·lícula Cançó per a tu, tot l’estiu he estat al 
Grec amb Humans i l’any passat el vaig acabar fent Incendis. Hi 
ha èpoques de tot, depenent de la feina i quan sóc a Barcelona 
tinc la sort de tenir-hi la família. A mi em fa molt feliç poder 
estar a cavall entre totes dues ciutats.

Creus que la ficció, tant catalana com espanyola, viu un bon 
moment?

Penso que viu un moment excel·lent. Les sèries estan agafant 
una gran rellevància i els actors no tenen cap problema en pro-
tagonitzar-les, els actors de cinema volen fer tele. Portàvem uns 
quants anys molt complicats, de molt poca feina i ara comences 
a veure que hi ha molts projectes i això s’agraeix moltíssim.

Cristina Roma, @crisroma67
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Hi ha molt fragmentació quan els ajuntaments han de gestionar múltiples sensibilitats al mateix temps i no ho tenen gens fàcil. Com li 
passa a l’alcaldessa de Vilanova, que veu com el consistori que presideix no es posa d’acord amb ni amb les ordenances, ni amb el projecte 
urbanístic de darrera el Scorpia. Uns l’acusen de fer una campanya d’imatge de cara les eleccions, mentre altres ho veuen com un element 
dinamitzador de l’economia. Tots tenen les seves raons, però el cert és que el poble segueix a la cua de Catalunya. I no serà per falta de 
diners rebuts. Hi ha qui diu que tot plegat és per que porten massa anys manant els de la mateixa corda i que no han sabut administrar 
tot el que els han donat. Altres que els han de donar més. Hi ha qui demana per què no es diuen els noms dels beneficiats pel pla. Diuen 
que així es veuria més clar si s’està treballant pel poble o per pagar favors als amics. Ara s’hi afegeix un debat de banderes i d’identitats. 
És una llàstima que no es trobi una millor manera d’enfrontar els problemes, perquè cal trobar solucions. 


