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Òdena acull la 9a edició de
la Fira de la Vinyala

Restauradors i associacions
És previst que al llarg del dia es
convidades oferiran les seves receptes cuinin 1.500 quilos de cargols
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L’Anoia ha
celebrat la
Diada de
Catalunya
amb una
munió d’actes
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l’Ateneu
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El Parc de la Font d’Òdena serà l’espai on estarà ubicada la Fira de la Vinyala

Demà dissabte torna
el Naturveg, el festival
de la cultura vegana
Demà dissabte arriba la
tercera edició del Festival
Naturveg, que tornarà a
convertir Igualada en centre del món del veganisne
a casa nostra. El Festival,
que es concentra a l’Avin-

guda dels Països Catalans, a
Les Comes, instensifica el seu
caire familiar, festiu i divulgatiu. El gruix del Naturbveg
seran les xerrades i les demostracions culinàries i els Show
cookings en seran el plat fort.
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Naturveg convida a conèixer el món del veganisme a tothom

Marta
Bartrolí
guanya
el Premi
Gumersind
Bisbal

Av. Barcelona, 121 - Igualada Tel. 93 804 02 00

Pàgina 18

2

| OPINIÓ

Divendres, 13 de setembre de 2019

L’EDITORIAL

L

La Diada 2019

a Diada d’enguany potser no ha estat aquella
demostració alegre, pacífica, confiada, i espe·
rançada de les darrers celebracions. Segueix
sent però la demostració d’una força tranquil·
la, reclamant els drets dels catalans. Tothom sap ja les
cartes d’uns i altres. Les detencions, jutjats i presons
per contrarestar la protesta mobilitzada d’un malestar
combatiu. Per això, mal·
grat la grisor del temps i
algunes consignes equívo·
ques que havien enterbo·
lit la convocatòria, ha tor·
nat a haver-hi una gentada
a Barcelona per demostrar
que el procés segueix.
Molts ciutadans voldrien respondre l’estat quan aplica
i adapta les lleis i està disposat a utilitzar tota la força
que calgui per mantenir la unitat d’Espanya. S’adonen
que els diferents governs espanyols segueixen negant
el tractament polític de la situació catalana i preferei·
xen patir la inestabilitat, a ser titllats de traïdors per el
pensament majoritari espanyol. Ara les institucions de
l’estat adverteixen de la necessitat d’acceptar la sentèn·
cia del Suprem que, sense haver-se dictat, ja se sap que
té la voluntat de ser un escarment, que serveixi per a
aquesta generació i, si poden, per a la vinent.
L’independentisme voldria propostes clares i percep

la desunió dels polítics que plantegen estratègies di·
ferents per arribar a objectius semblants, que ja molts
dubten siguin coincidents, malgrat facin servir les
mateixes paraules. Els discursos i explicacions són
eloqüents, com el que va fer Pilar Rahola en un Ate·
neu Igualadí ple de gom a gom, i són escoltats amb
entusiasme, per l’energia que insuflen. Encoratgen a no
defallir.
Les accions d’uns i al·
tres són cada vegada
més justificatives i re·
actives, quan hom vol·
dria actituds actives,
clares i constructives.
En aquest Onze de Se·
tembre s’ha tornat a sentir el clam d’un país que no es
cansa de reivindicar els seus drets davant la sordesa
dels qui no volen escoltar. Es somnia un futur que es
voler fer realitat, però s’ha de viure i entendre el pre·
sent, sigui el que sigui, perquè l’escenari no ha canvi·
at. Aquest avui i ara, és fruit d’un passat que s’ha fet
d’història i s’ha carregat de raons. Per construir un
avenir en pau i llibertat es parla d’obrir una nova etapa,
que hauria d’expressar-se amb una voluntat pacífica i
determinada. I per això cal la contribució de tothom.
Transversalitat i compromís, perquè els temps que
s’acosten ens continuaran posant a prova.

L’independentisme voldria
propostes clares i percep la
desunió dels polítics

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Marta Rovira, secretària gene·
ral d’ERC, va afirmar que “és molt
important que el moviment inde·
pendentista, amb tota la seva trans·
versalitat, surti al carrer de manera
conjunta i torni a expressar que
seguim dempeus i determinats. Vo·
lem acabar la feina i guanyar, i vo·
lem lluitar contra la repressió que
ens vol tenir silenciats i callats per
haver defensat l’instrument de la in·
dependència com el millor mitjà per
construir una República”.
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat a l’exili, ha dit “totes les
diades han estat molt importants,
però aquesta encara ho és més, per·
què estem a les portes de la sentèn·
cia del judici de la vergonya”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha
dit “No s’ha vist mai que algú digui
que el fet que la gent voti afebleix
les institucions” i va fer una crida
“a perdre la por a una convocatòria
electoral. No hem de tenir mai por
a unes eleccions anticipades. Cap
demòcrata hauria de tenir por als
vots de la ciutadana expressats en
unes eleccions.”
Quim Torra, president de la Gene·
ralitat, ha advertit “Si es condem·
na, no acceptarem la sentència,
actuarem en conseqüència amb els
drets col·lectius com a pobles. Tots
els drets negats els tornarem exer·
cir. És el compromís de milers de
ciutadans i el meu propi.”
Irene Lozano, directora d’Espa·
nya Global depenent del Ministeri
d’Afers exteriors, ha negat que “l’in·
forme ‘La realitat sobre el procés
independentista’ - elaborat per l’or·
ganisme depenent de la secretaria
d’Estat - hagi vulnerat el dret a la
presumpció d’innocència de Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.
Serà la justícia l’encarregada de re·
soldre la qüestió.”

Carlos Lesmes, president del Tribu·
nal Suprem, en el discurs d’obertura
de l’any judicial ha dit “La Consti·
tució, com a màxima expressió de
la sobirania nacional, lluny de con·
figurar-se com la proclamació d’un
desig, és abans de tot un conjunt
de mandats jurídics d’obligat com·
pliment. Quan l’article segon fixa el
fonament constitucional en la indis·
soluble unitat de la nació espanyola,
no ho fa com un frontispici progra·
màtic, sinó com a base última, nu·
clear i irreductible de tot el dret de
l’Estat.”
María José Segarra, fiscal gene·
ral de l’Estat, ha dit que “Davant de
l’extraordinària gravetat del desafi·
ament sececionista, la resposta del
sistema judicial ha estat l’aplicació
serena, ferma i rigorosa de la llei.”
Per concloure que “tots tenim la im·
periosa obligació d’acatar la sentèn·
cia que es dicti, sigui quina sigui el
sentit de la mateixa.” I en la memòria
que presenta la Fiscalia General es
qüestiona de forma oberta que, “cas
de ser condemnats, els presos hagin
de complir la pena a Catalunya.”.
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Amor bonsai
Hi ha una escena memorable a la pel·lícula
El día que Nietzsche lloró. En ella, el filòsof
Friedrich Nietzsche porta a caminar fora
de la clínica el Doctor Josef Breuer, que
l’està tractant psicològicament de fa temps,
tot i que els papers s’acabaran intercanvi·
ant en la relació metge-pacient. Aturats
davant d’un arbre conversen junts i amb
aquell entusiasme boig que caracteritza
el pensament ondulant de Nietzsche s’ex·
posa la següent metàfora: la naturalesa (i
per extensió la vida humana) necessiten
del mal temps, del fred i la calor, del vent
furiós, per adquirir la seva alçada i la seva
bellesa a vegades torturada, però sempre
única, magnífica i majestuosa. Creador
d’una despietada filosofia d’autoajuda
avant la lettre Nietzsche ens adverteix dels
perills de la comoditat i de l’amor bonsai,
terme que ell mai hauria emprat i que no
crec que estigui en cap llibre de psicologia.
Me la llevé a mi jardín para cuidarla.
Els mestres del bonsai saben com fer que
un arbre creixi dins els límits d’una safa·
ta o test (Bon en japonès) mitjançant una
mil·lenària tècnica nascuda a la Xina i que
consisteix en podar les branques i les ar·
rels. Els arbres treballats així són molt bo·
nics. L’amor bonsai seria una relació que
tot i que crea les condicions de vida apa·
rentment suficients per ser feliços, ens pot
fer petits i potser ens impedeix desvetllar
tot el nostre potencial personal. A vega·
des, cal tenir el valor d’allunyar-te d’allò
que no et permet donar el millor de tu
mateix. I això val tant per la vida dels po·
bles com per la personal. A l’altra banda,
hi hauria l’amor kamikaze, però aquesta ja
és una altra història. Y con la luz del sol se
fue la sombra y con la sombra la distancia
y el olvido.
Aquesta amor entregat té molts aspectes
positius també. Ens ensenya el valor del
sacrifici i la bellesa de la rutina. Porta al
caòtic i irracional món instintiu ordre i se·
renitat. Educa perquè ens posa límits i ens
alimenta, ens nodreix per dins. Ens prote·
geix de les tempestes de la vida, del rigor
de l’hivern i les calors que poden assecar
la nostra ànima. Ens ensenya a cuidar a
llarg termini per sobre de la novetat i de
la tirania del desig. El mestre del son cubà
Polo Montañez va escriure una bellíssima
cançó sobre l’amor bonsai (Flor pálida),
tot i que és més coneguda la versió del
cantant Marc Anthony. Explica l’amor per
una cambrera de nom Ady García, la “flor
pàl·lida” que va recollir i va cuidar fins a
aconseguir que tornés a somriure davant
la vida. Es van casar i van tenir dos fills.
Ell va passar de cantar pels turistes i fer de
tractorista i machetero a les gires interna·
cionals i gravar discs. Però la desgràcia va
truncar la vida de l’artista emergent cubà,
convertint-lo en llegenda. Obrin google i
busquin la cançó. Val molt la pena. Para
que nunca se vaya...
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La tribuna

JOSEP M. CARRERAS

3

Preparats? Llestos?

V

ull suposar que aquest parèntesi
estiuenc ens ha servit a tots per
reparar forces i començar de
nou amb les piles ben carregades. Perquè el panorama que se’ns presenta
les properes setmanes i els propers mesos
possiblement exigirà un esforç tan gran o
fins i tot superior al de la tardor del 2017.
Entenc que hi hagi gent molt decebuda
amb l’actuació dels partits polítics en els
darrers mesos. Jo en soc un; no puc entendre com han sigut capaços d’obviar el clam
unànime dels ciutadans de Catalunya en
funció d’uns interessos polítics. No han sabut gestionar la força d’un poble que molt
clarament l’1 d’Octubre va defensar heroicament (sí, heroicament) el seu dret a decidir responent amb el més civilitzat pacifisme a les patacades i la violència policial.
L’estat volia evitar fos com fos la celebració
del referèndum, però va fracassar en tots
els fronts gràcies a la coordinació i discreció de milers de persones anònimes.
Per desgràcia, després hem vist com aquella eufòria inicial es convertia en decepció
davant les baralles inútils dels partits. Però
aquesta indignació per la seva mesquinesa
i baixesa de mires no ens ha de portar de
cap manera a claudicar. Al contrari, convençuts que tenim la raó, hem d’aprendre
dels errors. Les experiències passades ens
han de servir per plantejar noves estratègies. Des del 2010 cada 11-S sortim el carrer
de manera massiva i pacífica, sense que hàgim vist cap canvi d’actitud per part de l’estat. Però això no vol dir que no s’hagin deixat veure els resultats. No seríem on som
si ens haguéssim quedat a casa. En canvi,

#L’enquesta
de la setmana

el dret a l’autodeterminació de Catalunya
ha deixat de ser un fet anecdòtic (o un afer
intern d’Espanya, com solia dir la UE per
treure’s les puces de sobre) i s’ha convertit en un afer internacional, que obligarà a
pronunciar-se els màxims estaments de la
Unió.
L’independentisme català també ha posat
en evidència la baixa qualitat de la democràcia espanyola. L’estat ha ignorat els
informes d’organismes internacionals i el
requeriment de l’ONU perquè posi en llibertat els presos polítics. La reacció ha estat la mateixa que ha tingut sempre envers
Catalunya: tergiversació dels fets, menyspreu i acusacions falses contra els promotors.
Ara més que mai hem de mantenir-nos
ferms. La manifestació de l’Onze de Setembre és i ha de ser també la demostra-

ció que no ens fan por, que no renunciem
a res i que tornarem a fer-ho així que les
condicions ho permetin. Després vindrà la commemoració de l’1 i el 3 d’Octubre i la sentència del Tribunal Suprem
que tothom preveu molt dura, com escarment. Per tant, exigirà una resposta també
molt dura per part de la societat catalana.
Aquesta resposta hauria de ser liderada
per les institucions que ens representen:
Parlament i Govern. Però si no fos així, les
entitats cíviques han de preveure ja des
d’ara mobilitzacions massives que portin a
la paralització total del país com a forma
de protesta.
Cal, doncs, estar atents. Si tenim les idees
clares, si realment hi creiem, no ens faran
apartar del camí ni els cants de sirena ni
les flames abrusadores dels dracs. Resistirem fins a ser plenament lliures.

El semblaria bé que Igualada fos la Capital de la
Cultura Catalana el 2022?

Sí 80,8%

No 19,2%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
RESPOSTA AL SR. JAUME
SINGLA
Eduard Ruiz
Malgrat m’han recomanat no respondre
a l’escrit RESPOSTA A EDUARD RUIZ,
del Sr. Jaume Singla, publicada en primer
lloc, en aquesta mateixa secció el passat
6 de setembre, pels “recursos” que pot
tenir un periodista experimentat (fins
i tot exdirector de La Veu) i practicant
actiu de les xarxes socials, i sense pretendre entrar en polèmica, no puc menys
que arriscar-me i donar una resposta al
seu contingut, si més no per allò que es
diu en castellà “quien calla, otorga”.
El Sr. Singla feia referència al meu escrit,
enviat el dia 5 d’agost, publicat la setmana anterior en aquesta mateixa secció
d’opinió del lector, el dia 27, en últim
lloc, i que feia referència a l’acudit de l’il·
lustrador Sr. Lluís Capdevila, publicat en
la secció A CUA D’ULL el dia 2 d’agost
del mateix diari (havien passat 3 setmanes).
En el meu escrit ja admetia que “potser
estic equivocat”, però la il·lustració (una
màquina de fabricar nens, persones, de
la qual un havia sortit esguerrat, només
amb un braç dret), està acompanyat del
text: “tranquil.la, l’enviarem a Espanya ...
allà l’esquerra no serveix per res”. Per a
mi donava a entendre que era una “desqualificació general per tota l’activitat,
passada i actual, de les organitzacions
i partits d’esquerres fora del territori de
Catalunya”.
Desqualificació general. No a uns partits
concrets ni per uns fets concrets. Per la
qual cosa continuava dient: “Per a mi
és insultant, inadmissible, per tants parents i amics d’esquerres”. Persones de a
peu, que no formen part de cap partit.
I en primer lloc, vaig pensar en el meu
pare, qui va participar en la Guerra Civil defensant la República, va ser ferit en

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

el front i va patir la repressió franquista
de la postguerra, ell i la seva família (a
mi particularment em van denegar una
plaça en la Universidad Laboral de Tarragona, quan ja residíem en Igualada a
principis dels anys 60, malgrat tenir un
expedient acadèmic brillant, pels seus
antecedents, segons constava en un informe de la Guardia Civil del meu poble
de naixement, Molina de Aragón).
Si en el mateix escrit vaig mencionar
llavors a la Sra. Manuela Carmena com
“un referent moral i polític per l’esquerres d’arreu” va ser perquè és una persona coneguda, que precisament ha estat
recentment motiu de polèmica a l’haver
estat invitada per l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau a llegir el pregó de la Mercè d’enguany i haver estat qüestionada
per part de l’esquerra independentista
catalana. Jo soc dels que també entenen que l’esquerra progressista, a més
de defensar els valors socials de justícia,
equitat i solidaritat, políticament han
de ser universalistes, sense distincions
identitats ni pàtries (lluny de qualsevol
mena de “movimiento nacional”, “unitat
de destino en lo universal” i altres perles
semblant amb les quals el règim ens volia
adoctrinar en les classes de “formación
del espíritu nacional”, de dolorós record).
Respecte a la llibertat de premsa per criticar als partits, sí i llibertat d’opinió per
criticar a la premsa també. Precisament
molts mitjans de comunicació, lligats
a certs interessos sovint poc “transparents” s’han guanyat un fama de fomentar el conflicte, pel que diuen (fake news
a banda), el que amaguen ... i el que insinuen.
En el cas que ens ocupa, demanar-li al
Sr. Lluís Capdevila (al qual admiro per la
qualitat i expressivitat de les seves il·lustracions, i dels texts també gaudeixo de la
grans majoria), que opini sobre tot el que
vulgui (concretament pel que fa las par-

tits, de tots el colors i territoris, amb els
seus posicionaments i contradiccions, hi
ha un filó), però, si us plau, RESPECTI
NO TRASPASSAR LES “LÍNIES VERMELLES”, les que afecten els sentiments
més íntims de les persones, en una societat plural (com a la qual es dirigeix La
Veu), per raó de raça, religió, ideologia,
identitat, cultura, educació, etc. etc.
Segona part. Sr. Singla, no necessito
ni les seves recomanacions, ni l’afecte
(d’aquesta mena) que em manifesta, ni
que imagini els meus pensaments, com
quan diu “imagino que està pensant en
el PSOE, qui es qui té la clau del gobierno” i les repetides referències al PSC
i al PSOE, com si jo tingués alguna responsabilitat i /o influència. Val a dir que
mai he estat afiliat a cap partit. Reconec
la importància del partits “històrics”
com garantia de mantenir una certa línia conforme als “seus grans principis”
(que poden anar variant amb els anys,
però dins d’una línia coherent), però l’estar afiliat suposa un compromís d’haver
d’acatar decisions, legítimes perquè són
preses pel consens de la majoria, i prefereixo mantenir la llibertat de vot en cada
contesa electoral (estatal, autonòmica,
municipal).
L’única vinculació amb el PSC va ser formant part del Grup Municipal Socialista, com a INDEPENDENT, el segon de
la llista encapçalada per Salvador Pelfort,
en les segones eleccions democràtiques
l’any 1983, per cobrir les àrees d’Hisenda i Règim Interior (em van animar amb
l’objecte de portar a cap la reforma administrativa i informàtica, que era una de
les meves especialitats organitzatives).
Vaig estar 4 anys exercint l’oposició de
les esquerres (el PSUC, encapçalat precisament pel Sr. Jaume Singla no va treure cap regidor i ERC ni es va presentar,
crec recordar), amb la dedicació i millor
coneixement que vaig saber (ja llavors

em van dedicar alguna crítica àcida per
algun col·laborador de La Veu (ara no
recordo qui, ho hauria de cercar en les
hemeroteques, en defensa aferrissada del
govern municipal format per CiU i AP,
Aliança Popular).
El cert és que va ser una bona experiència (que recomano a tothom una vegada
en la vida), i una contribució (des l’oposició, crec de forma digna, respectuós i
lleial) a la ciutat que ens va acollir a la
meva família, emigrant l’any 1955; vaig
guanyar enemistats (particularment dels
que “remenaven les cireres”) però també
amistats de tots els partits, més enllà de
les diferències polítiques sobre el temes
locals D’això fa 32 anys. Des de llavors
la societat i, especialment els partits (i
molts dels seus afiliats, amb canvis de
“samarreta” que ara em sorprenen) han
sofert una transformació que ens ha
conduït a la situació actual, en què el denominat eix “independentista” ha trastocat els esquemes de llavors.
I sense que imagini per a mi el Sr. Singla, puc afirmar que sí, que enyoro els
temps en què convivien les dues ànimes
del socialisme en el PSC: el dels catalanistes de tota la vida, alguns amb gairebé vuit cognoms catalans, i els nouvinguts d’altres parts de l’estat (emigrants
econòmics, en cerca de un millor futur
pels seus fills), amb moltes “z” en els
seus cognoms, i que amb el seu esforç
també van contribuir al progrés econòmic, laboral, social i cultural de Catalunya. Sense aquesta pluralitat i esforç,
Barcelona (i també Tarragona, Lleida,
Girona, en definitiva la Catalunya sud)
no seria el que és. I que voldria governs
d’entesa al voltant dels partits de centre-esquerra i centre-dreta, com la socialdemocràcia i la democràcia cristiana,
que van portar el progrés econòmic i
social fins a cotes elevades a molts països de l’Europa democràtica.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LA FIRA DE LA VINYALA
Òdena celebra aquest cap de setmana i per 9è any consecutiu una
fira especial i única, on el cargol és el principal protagonista, comptant amb la cuita de 1.500 Kg de vinyales.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA
MÉS INFO I contacte:

671 669 047 - publicitat@veuanoia.cat
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fora el Borbó

Q

ui diu que l’independentisme català està
desunit? Qui ho digui
és que no ha anat a la
manifestació de l’Onze de setembre... ni va mai a les concentracions en demanada de la llibertat
dels presos polítics.
A la manifestació de dimecres a Barcelona jo hi
vaig veure unanimitat. Els manifestants –bastants
més que els 600.000 que diu la Guàrdia Urbana
que dirigeix el socialista Albert Batlle- cridaven i
reivindicaven propostes unitàries: Independència,
república, absolució, no tenim por i “fora el Borbó”.
Uns cridaven més que altres. Uns portaven pancartes més grans o més petites. Uns feien castells
i altres feien la pinya. Alguns anaven amb els fills i
altres anaven amb la parella o amb amics. Alguns
xiulaven als partits independentistes per la manca
d’acord i altres no. Tothom va mantenir l’ordre, la
serenor i l’entusiasme davant els parlaments.
Els que no hi han participat en destaquen una pretesa baixada de participació, atribuint-la al cansament del “procés”... i se’n vanaglorien. Carallots.
Si hi haguessin assistit haurien escoltat les demandes dels manifestants. Haurien escoltat entre altres
eslògans el rebuig a la monarquia espanyola. Fora
el Borbó es va escoltar fins i tot en un carrer tan
monàrquic com l’avinguda Maria Cristina o a la
plaça d’Espanya.

Els catalans ho tenim clar: volem la
independència perquè estimem la
llibertat. La monarquia borbònica
és una cadena que cada vegada ens
estreny una mica més
Em pregunto: com poden interpretar els desitjos
dels ciutadans si no els escolten? Diuen que érem
menys que altres anys però no diuen del boicot
que en varen fer: C’s, PP, PSC i Comuns. Deixo per
impossibles C’s i PP però que les dues forces que
gestionen la Diputació i l’ajuntament de Barcelona
donin l’esquena a la Diada Nacional de Catalunya,
és del tot incomprensible.
El PSC, que en teoria és catalanista, federalista i
republicà, actua per interessos electorals del PSOE
com anticatalà, autonomista i monàrquic, i això
l’està allunyant cada vegada més del gruix dels ciutadans de Catalunya que un dia no gaire llunyà hi
varen confiar reiteradament.
Els comuns, per a mantenir Ada Colau a l’alcaldia
de la mà de Collboni i Valls, renuncien a sumar-se
a l’expressió pacífica dels que reivindiquen el respecte a Catalunya. No s’adonen que el monarca
i l’Ibex35 ja els han sentenciat a la insignificança
política encara que siguin imprescindibles per a un
govern que respecti els resultats electorals.
Els catalans ho tenim clar: volem la independència
perquè estimem la llibertat. La monarquia borbònica és una cadena que cada vegada ens estreny una
mica més. Però això ni socialistes ni comuns no ho
volen saber i cauen cada vegada en la trampa que
els para la caverna o millor dit, la Corte del Borbón.
Qui tingui ulls que miri i qui tingui orelles que escolti. La resta que segueixi vivint en –i de- la mentida.
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DAVID BORDA

David Borda, cap sectorial de la Fruita Dolça de JARC i COAG

“La nostra fruita va de regal, el que pagues
és el plàstic”

U

na campanya més – i ja van unes quantes
– fruticultors i fruticultores no estem obtenint rendibilitat pel nostre treball i esforç,
en definitiva, per la nostra fruita. Tenim un
sector que en el macroeconòmic va llançat. Tant l’exportació (va créixer un 20% en valor des de 2014 fins
a 2018), com el valor de la producció (s’ha incrementat un 38% entre 2013 i 2018, fins a aconseguir més de
10.300 milions d’euros, sent el sector més rellevant de
tota l’agricultura espanyola), o l’ocupació (amb al voltant de 150.000 treballadors directes)… Però el valor
no arriba al que conrea la fruita.
La cadena de la fruita no genera valor per a l’agricultor,
més aviat el destrueix perquè ens estan fent desaparèixer. A les explotacions familiars, tradicionalment punta
de llança en el sector, ens porten a la ruïna i som reemplaçats per grans extensions i inversions especulatives,
amb una altra filosofia de funcionament. Aquest sector
es caracteritzava per una mitjana d’edat més jove que la
resta de l’agricultura. Això s’està perdent, en aquest cas.
Els joves no volen entrar. La rendibilitat no assegura el
relleu generacional i agreuja el problema d’abandó del
sector i despoblació del medi rural.
Ara, la nostra fruita va de regal en un plàstic o envàs. El
consumidor és el que acaba pagant. No paga els costos
de produir la fruita, sinó els costos i marges de totes les
baules, menys els dels agricultors. Hem construït una
cadena de valor en la qual el preu final inclou l’envàs,
el plàstic, el transport, la manipulació, en definitiva, els
costos de totes les baules de la cadena i, per descomptat, els seus marges, però no inclou el valor de la fruita.
S’imaginen pagar els extres i que els regalessin el cotxe?.
Les pitjors cotitzacions des de 2013
En aquesta campanya 2019 els preus estem percebent
(en préssec, un 26% per sota de la mitjana de les campanyes 2013-2018, segons l’IPOD de COAG), són les
pitjors cotitzacions mitjanes per als agricultors des de
2013, si exceptuem 2017. Mentrestant, el marge origen-destí s’ha situat en un 538% per a préssec, clarament per sobre de la mitjana de les últimes 5 campanyes (413%). Nosaltres cobrem menys però la cadena

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

absorbeix més valor.
És clar que hem de produir fruita de qualitat (sabor,
calibre, fermesa…). Perfecte, això sabem fer-ho. I ho
fem. Ara bé, els que compren en origen no ho paguen. I
com no es paga, cada vegada hi ha menys qualitat i més
morralla. “És el que demanda el mercat, amic”. Després,
que si el consumidor deixa de menjar fruita perquè el
que hi ha en els lineals és un horror… El llucet que es
mossega la cua.
Mesures necessàries
Hem de posar en valor la fruita per si mateixa perquè
el consumidor la pugui “a-preciar” quan li arribi. Per
a això, han de canviar moltes coses. El canvi ha de ser
profund i el primer és decidir si volem una agricultura amb agricultors o una agricultura amb grans empreses i empleats en el camp. Nosaltres ho tenim clar:
l’empresa familiar, els agricultors professionals volem
continuar produint fruita. Ara, les administracions han
d’aclarir-se i deixar de dir una cosa i mentre posar la catifa vermella a les grans empreses i al sector comercial.
En el terreny del concret és necessari adoptar mesures legals que permetin que cobrem pel valor que generem. Hi ha moltes opcions però, per exemple, la llei
de cadena ha d’anar més enllà i defensar els preus de la
baula més feble, perquè nostres comercialitzadores en
origen no són capaces de respectar els nostres costos
de producció enfront de la distribució comercial, que
no pensa en la sostenibilitat futura de la cadena, sinó
únicament en la seva rendibilitat immediata.
També s’ha d’impulsar la collita en verd i no collita,
mesures que tenen un major efecte i més àgil sobre el
mercat perquè el producte no arriba a la central i no
exerceix un efecte de “pressió” per a donar-li sortida,
la qual cosa redunda en la renda del productor per
produir-se un increment de preu en reduir-se l’oferta, però també per suportar una menor despesa en el
procés.
Finalment, hem d’organitzar-nos en origen, sí. Però
per molt que ens organitzem les empreses de distribució sempre seran menys i tenen la paella pel mànec.
Cal regular. No queda una altra.
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VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA
ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA (KM0)
ANY: 2019 PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: DES DE 226€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: DES DE 202€/MES

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA
ANY: 2018 PREU: 12.900€
FINANÇAMENT: DES DE 210€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID
ANY: 2017
PREU: 17.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID
ANY: 2018
PREU: 20.900€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es
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Igualada
Pilar Rahola omple el Teatre de l’Ateneu en l’acte institucional
de la Diada a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Teatre Municipal de
l’Ateneu es va omplir
dilluns al vespre per
escoltar a Pilar Rahola, en
el que era l’acte institucional
de la Diada a Igualada. En
el seu discurs, la periodista
i escriptora va animar a la
ciutadania a sortir al carrer
tant dimecres a la manifestació com per protestar contra
una sentència als presos polítics que ella mateixa augura
de molt dura. Rahola va fer
un clam també per la unitat
estratègica de tot l’independentisme per tal de “superar
aquests moments tant durs
per a Catalunya”. Un clam
per la unitat que també el va
fer ressonar l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. Rahola
va insistir en la importància
de la mobilització ciutadana
malgrat que la gent “pugui
estar decebuda per la divisió
provocada per la repressió”.
Un cop acabada la xerrada
institucional en commemoració de la Diada, es va donar pas a la desfilada dels
Miquelets i a la hissada de la
senyera de la Plaça de l’Ajun-

tament. Dimarts van seguir
els actes de commemoració
a Igualada, amb la Marxa de
Torxes. Els actes acabaran

demà dissabte amb la ballada
de sardanes al Passeig Verdaguer amb la cobla La Principal de Cassà.

Foto: Manel Marimon

Foto: Manel Marimon

Foto: Manel Marimon

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT

Uns 1.300 anoiencs es desplacen amb bus a la manifestació de Barcelona
Més 600.000 persones van
omplir la Plaça d’Espanya de
Barcelona i les seves rodalies
per reclamar la independència de Catalunya. D’aquestes
fins a 1.300 eren vingudes de
la nostra comarca amb algun
dels 23 busos que van sortir
des de diversos municipis.
A més, cal sumar-hi també
tots aquells anoiencs i anoienques que es van desplaçar
fins la capital de Catalunya
amb el seu cotxe particular
per ajudar a omplir el Tram
16, aquell destinat als veïns

Destrucci— d'arxiu
confidencial

www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

de l’Anoia. Un any més, la manifestació de la Diada va ser
tot un èxit. Com és habitual,
els Moixiganguers també van
ser-hi presents aixecant alguns castells en una concentració que va tornar a tenir un
marcat ambient festiu.

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

IGUALADA |
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Els grups de l’oposició es comencen a posicionar
per negociar els pressupostos
REDACCIÓ / LA VEU

E

l grup municipal
d’Igualada Som-hi es
mostra sorprès pel
canvi d’actitud de l’alcalde
de la ciutat, Marc Castells,
sobre la creació de la quarta escola bressol pública.
El regidor portaveu de la
formació d’esquerres, Jordi Cuadras, ha explicat que
“celebrem que Castells sigui
conscient que està en minoria i que això li faci escoltar
les propostes de l’oposició.
Valorem que allò que abans
de l’estiu assegurava que no
era prioritari, després de la
nostra pressió, estigui disposat a considerar-ho. És un
primer pas”.
Sobre les declaracions de
Marc Castells per condicionar la creació de la quarta escola bressol municipal
amb la reconversió de l’actual escola bressol de l’Ateneu
als pressupostos de l’Ajuntament pel proper any que
es votaran a finals de mes,
Cuadras explica que “l’escola

bressol per si sola no és una
moneda de canvi. Si la vol
vincular al pressupost, aleshores això agafa una altra
dimensió i tenim propostes
concretes del nostre programa per demanar-li”.
En aquest sentit, Igualada
Som-hi que, a més demanar
la creació d’una nova escola bressol municipal, també
reclamarà construir nou habitatge públic per garantir
un accés a la vivenda per a
tothom, en un moment en
el qual a la ciutat hi ha una
pujada dels preus del lloguer.
Cuadras planteja fer-ho amb
la reactivació de la promotora municipal d’habitatge
PIMHA que, des de que governa Castells, no ha impulsat cap promoció pública:
“Ho portàvem al nostre programa electoral i ho exigirem
al govern. Cal nou habitatge
públic a la ciutat i mesures
per rehabilitar els pisos buits
i degradats que hi ha a la ciutat”. Igualada Som-hi també
vol parlar de propostes sobre
el mediambient.

Enric Conill (ERC): “Si la
negociació va bé, aprovarem
els pressupostos”
El portaveu d’Esquerra Republicana d’Igualada Enric Conill ha assegurat que
“després de reunir-me amb
l’alcalde Marc Castells i de
diversos contactes li hem fet
arribar una primera proposta per negociar els pressupostos municipals” i explica
que “ara és l’hora de parlar i
arribar a acords trobant un
equilibri entre les pretensions del govern i les nostres”.
Conill assegura que “estem
oberts i predisposats. Ara
toca negociar, i si la negociació va bé els aprovarem perquè voldrà dir que les famílies igualadines se’n veuran
beneficiades”. Les principals
demandes dels republicans
giren al voltant d’una rebaixa
en els impostos, de més polítiques d’habitatge, d’inversió
a les escoles, d’iniciar el projecte del nou POUM i també
d’una proposta compartida
durant la campanya electoral
entre ERC i Convergència,

un tercer ViuB per a la gent
gran.
Els republicans consideren
que “ara que Marc Castells ja
no té majoria absoluta li toca
entendre que ha de negociar i consensuar amb altres
forces polítiques. Nosaltres
ho hem entès i volem fer-ho
sempre i quan les famílies
igualadines siguin l’epicentre
de les polítiques municipals i
s’abordin els problemes reals
i importants que té Igualada
en moltes àrees. Per fer això
sempre ajudarem al govern
municipal”.
Des d’ERC també apunten
que “segur que els pressupostos que nosaltres faríem
serien molt diferents als del
govern, però la política i sobretot la política municipal
consisteix en parlar, dialogar, assentar-nos les hores
que faci falta per acabar-nos
entenent i acordant mesures
que beneficiïn a la immensa
majoria dels ciutadans. Així
entenem nosaltres la política
municipal i així treballarem
durant el mandat”.

Poble Actiu vol parlar d’habitatge i l’Escorxador entre
altres
En política d’habitatge, els
cupaires reclamen destinar
una partida significativa per
a ampliar el nombre de pisos
de titularitat municipal i poder fer mesures ambicioses
de reforma de pisos, a més del
compromís per avançar en un
Pla Local d‘Habitatge.
En segon lloc apunten cap a
partida destinada a incorporar l’actual escola bressol de
l’Ateneu a la xarxa d’Escoles
Bressol Municipals.
També volen destinar recursos per equipar la nau central de l’Escorxador amb elements estables d’il·luminació
i so, entarimat i seients, de
manera que pugui allotjar actes de diferent format ara només possibles a l’Ateneu.
Poble Actiu també vol parlar
d’urbanisme, adequació dels
equipaments municipals i la
introducció d’impostos progressius per rebaixar la càrrega sobre les famílies amb més
dificultats.
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L’Ajuntament d’Igualada tornarà a
Igualada Comerç valora
donar ajuts per al foment de la creació positivament la 46a edide llocs de treball estables
ció de la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, l’Ajuntament
d’Igualada
convoca els ajuts per
al foment a la creació de llocs
de treball estable per part de
les empreses i entitats igualadines i les subvencions per
a persones desocupades que
s’estableixin com a treballadors autònoms. El termini de
la convocatòria, per ambdues
subvencions, serà del 12 de
setembre fins al 9 d’octubre.
Pel que fa a les característiques dels ajuts, cal destacar
que es dona continuïtat, un
any més, a la convocatòria de
subvencions per al foment a
la creació de llocs de treball
estable. Es tracta d’un incentiu directe a la contractació
indefinida de treballadors,
que té com a objectiu fomentar l’estabilitat del mercat laboral i reduir la taxa de temporalitat al municipi.
Els ajuts van adreçats a les
empreses i les entitats sense ànim de lucre igualadines
que en el decurs del darrer
any hagin realitzat contractacions estables. Aquestes

contractacions hauran d’haver estat formalitzades entre
l’1 de setembre del 2018 i el
31 d’agost del 2019 i haver-se
mantingut en alta durant tot
el període.
Per tal de determinar la
quantia de les subvencions
es tindrà en consideració
un seguit de variables sociolaborals en relació amb el
gènere i l’edat de la persona
contractada. També es tindrà
en compte si la persona contractada està o no empadronada a Igualada i si la forma
jurídica empresarial és de societat cooperativa. Cada lloc
de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb
la quantitat mínima de 600
euros o podrà dotar-se en la
seva part proporcional en cas
de contractacions a temps
parcial o contractacions de
fixes discontinus.
D’altra banda, a fi d’incentivar la creació del mateix lloc
de treball per part de les persones en situació de desocupació i facilitar la posada en
marxa d’una activitat econòmica empresarial o professional a Igualada, l’Ajuntament

d’Igualada convoca la línia de
subvencions adreçada a les
persones desocupades que
s’estableixin com a treballadors autònoms.
Poden sol·licitar la subvenció
les persones desocupades que
s’estableixin com a empresaris individuals i causin alta
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
entre l’1 de setembre de 2018
i el 31 d’agost de 2019 i que,
com a mínim, mantinguin
aquesta alta fins a la data de
presentació de la sol·licitud i
durant 6 mesos ininterromputs.
L’Ajuntament d’Igualada subvencionarà per cada nova
alta en el RETA de la Seguretat Social, fins al màxim del
100% de la quota mensual a
pagar durant el primer any,
un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb
un import màxim de 500 euros. Aquests percentatges de
subvenció podran variar, en
funció de quin sigui el nombre de sol·licituds aprovades
i la disponibilitat econòmica
que en resulti.

REDACCIÓ / LA VEU

D

issabte passat es va
viure una gran jornada a Igualada
amb la Botiga al Carrer. Bon
temps, molta afluència de
públic i bon nivell de vendes
van marcar aquesta 46a edició. La uniformitat dels estands i comoditat a l’hora van
afavorir-ho. Des de Comerç
Igualada consideren que “les
reaccions, les sensacions i les
percepcions dels comerciants
i el públic en general són positives”.

A part dels més de seixanta
comerços que es van ubicar
al Passeig Verdaguer, hi havia una trentena que, per la
seva logística, no es podien
desplaçar, i es van instal·lar
davant del seu establiment
comercial.
L’activitat va tenir el moment
més àlgid al migdia, a l’hora que es va fer la passejada inaugural, amb l’alcalde,
Marc Castells, acompanyat
del regidor de Dinamització
Econòmica, Jordi Marcè, i
altres regidores de l’Ajuntament.

Nova guanyadora del
sorteig del Forn Alemany
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Forn Alemany ha fet
públic la guanyadora
de l’últim sorteig de les

targetes, que ha recaigut en
Emilia Vidal Tomàs. L’Emília
s’emporta com a premi un cap
de setmana a Madrid.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

IGUALADA |
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Aquest dissabte es celebra la tercera edició del Festival Naturveg
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, 14 de
setembre arriba la
tercera edició del
Festival Naturveg, que tornarà a convertir Igualada en
centre del món del Veganisne
a casa nostra. El Festival, que
es concentra a l’Avinguda dels
Països Catalans, a Les Comes,
intensifica el seu caire familiar, festiu i divulgatiu.
L’edició d’aquest any va ser
presentada dimarts per Patricia Illa, regidora de Promoció
de la Ciutat i Esports, i Joan
Boix, representant de l’Associació d’Establiments Nou
Centre, organitzadora del
Festival.
El gruix del Naturveg es concentrarà en les xerrades i les
demostracions culinàries i
els Show cookings en seran
el plat fort. Aquest anys hi
participaran coneguts xefs
vegans, restauradors i cuiners
igualadins, professors de cuina, escriptores i influencers,
com Miriam Fabà, de Veganeando, Jenny Rodriguez o
l’ecoxef Pilar Ibern, i els grups
musical igualadins Les Pastes

de la Iaia, Blackstars Cover i
el duo Marta Bossa i Biel Jorba. També és durà a terme un
taller introductori de Nordic Walking i una caminada
pràctica, amb Isidre Tort.
Per primer cop hi tindran
un important protagonisme
cuiners, restauradors i especialistes en nutrició vegana
igualadins, amb Oriol Càlichs, Joan Fontanella o Àngel
Sanromà.
El Festival consolida el seu
caràcter familiar i obert a
tothom, amb actuacions musicals en directe durant tot el
dia, jocs infantils i activitats
de cultura natural i vegana.
També hi haurà degustacions
de productes vegans a càrrec
d’establiments de la ciutat, els
espais d’OpciNatura, Canaletas i Cor Verd, amb aperitius i
cuina vegana amb robot i Pilar Ibern fent demostracions
en petit format, i serveis de
teràpies naturals, amb classes
en directe de ioga a càrrec de
Narayana, xerrades i conferències. També hi exposaran
les seves pintures artistes locals.
La regidora Patrícia Illa va

refermar el compromís de
l’Ajuntament d’Igualada amb
aquest festival i amb totes les
iniciatives que fomentin una
alimentació sana i Joan Boix
va remarcar que l’eix principal del festival és la cuina com

a motor d’una vida més equilibrada. Els organitzadors volen consolidar Naturveg com
la jornada més important de
veganisme a Catalunya. “No
existeix a casa nostra un festival propi de referència, més

enllà de franquícies foranes, i
Igualada està preparada per
ser-ho. Té capacitat d’organització i de lideratge per ser
un punt verd en el mapa d’un
camp en plena fase d’expansió”, van destacar.
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El centre de formació Ceina crea una agència de col·locació
pròpia per combatre l’atur al territori
REDACCIÓ / LA VEU

E

l centre de formació CEINA ha creat
aquest 2019 la seva
pròpia agència de col·locació per donar sortida als
alumnes que completen al
mateix centre la formació
ocupacional. D’aquesta manera, CEINA podrà ajudar
als alumnes dels més de cinquanta cursos que ofereix el
centre a accedir a un lloc de
treball adequat a la formació
que hauran rebut. CEINA és
el centre de formació privat
més gran de la Catalunya

Central i ofereix formació
ocupacional i contínua adreçada a persones desocupades, treballadors en actiu i
de l’administració pública i
autònoms. Les inscripcions
ja estan obertes i es poden
formalitzar a través de la web
ceina.com.
Entre l’oferta formativa de
Ceina, amb centres a Igualada, Vilanova i la Geltrú, Mollerussa i Les Borges Blanques, es troben cursos de
diferents branques: des d’idiomes, amb una gran varietat
d’opcions, com l’anglès, el
francès, el català o l’alemany;

passant per la formació en
informàtica i noves tecnologies, amb cursos per aprendre a utilitzar les eines de
Google, programes de disseny i edició o la confecció
de pàgines web i aplicacions;
a més de cursos enfocats a
l’administració de l’empresa
o les vendes i el màrqueting.
Els cursos sobre gastronomia
i seguretat alimentària i la
formació en creixement personal completen una oferta
formativa enfocada a millorar les habilitats dels treballadors en els seus respectius
àmbits. Els cursos són 100%

subvencionats i amb la possibilitat de rebre beques per
desplaçament. L’oferta formativa completa es pot consultar a la web del centre.
A més d’aquest ampli ventall de cursos, Ceina facilita
als treballadors l’obtenció
de Certificats de professionalitat (CP), que permeten
acreditar les seves competències professionals, independentment de si aquestes
s’han obtingut a través de
l’experiència professional o
de la formació, tant formal
com no formal.
Les pràctiques en empreses,

una de les claus de la formació de Ceina
Alguns cursos, especialment
els relacionats amb informàtica i tasques administratives, inclouen pràctiques en
empreses, una eina que permet als estudiants poder posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula i que,
alhora, es converteix en la
porta d’entrada al món laboral per més de la meitat dels
alumnes del centre. I és que
un 60% dels estudiants de
Ceina obtenen un contracte
laboral a la mateixa empresa
on han fet les pràctiques.

ara la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran
estava adreçat únicament a
persones grans, en aquesta
edició també vol incloure als
professionals, càrrecs electes
i altres persones interessades
que vulguin aprendre sobre
la cultura de l’envelliment.
L’agenda d’actes es farà al
llarg del dia, amb pausa per
dinar, al Casal Cívic Igualada - Casal del Passeig. La
jornada del proper 26 de setembre començarà a les 9 del
matí amb l’obertura de portes
i les acreditacions d’assistents i participants. La Benvinguda institucional serà a
un quart de 10 del matí i al
cap d’un quart d’hora, a dos
quarts de deu, tindrà lloc la
ponència “Vellesa: temps de
perdre, temps de guanyar”
de la mà de la Dra. Ana Gimeno-Bayón, psicoterapeuta,
formadora i recentment retirada de la vida laboral. Més
tard, a dos quarts d’onze es

farà una pausa per al cafè i a
les 11 s’iniciarà la Taula rodona amb el títol “Moments:
Temps de dones”, on es proposarà un diàleg intergeneracional, conduït per Víctor
Sastre i on també es projectarà el vídeo amb el mateix
nom.
A un quart i cinc minuts d’1
hi ha programada l’exposició de bones pràctiques de la
comarca en l’acte “Experiències exprès”, el qual portarà
l’agenda d’actes a la pausa per
dinar, el qual anirà a càrrec
de cada persona.
Les activitats de la tarda
abordaran, principalment, el
tema de la vellesa vinculada
amb la diversitat funcional i
cultural. Es començarà amb
el passi de l’obra de teatre Romeu i Julieta, a càrrec d’un
grup de persones grans amb
discapacitat intel·lectual de
la Fundació Privada Àuria.
A un quart de 5, persones de
diferents orígens explicaran

què significa i com s’envelleix
en la seva cultura durant l’acte “Envellir sense fronteres”
i a dos quarts de sis, es clausurarà la celebració amb un
tast de sabors del món, que
donarà el punt final a aquesta
edició del Dia Internacional
de la Gent Gran a l’Anoia.
La diada, a més de commemorar el Dia Internacional de la
Gent Gran, vol ser una jorna-

da cultural, festiva i reivindicativa on les persones grans
siguin per un dia veritables
protagonistes, reconeixent el
seu valor en la societat.
Totes les persones interessades a participar en la jornada
que realitzi la inscripció online que trobareu a la pàgina
web del Consell Comarcal
de l’Anoia o bé, per telèfon al
938051585 (extensió 1).

El Dia Internacional de la Gent Gran a l’Anoia celebra una dècada
de trobades relacionades amb la cultura de l’envelliment
REDACCIÓ / LA VEU

D

ijous 26 de setembre
tindrà lloc al Casal
Cívic Igualada - Casal del Passeig la 10ª celebració anual del Dia Internacional de la Gent Gran a l’Anoia,
coincidint amb el 10è aniversari de la constitució del
Consell de la Gent Gran de
l’Anoia.
Per l’ocasió s’ha programat
una jornada que comporta
un gir important al que s’havia organitzat en les darreres edicions. Aquesta vegada, fruit de la diversitat que
compta l’etapa vital de la vellesa s’ha volgut organitzar
una jornada on quedi palesa
aquesta diversitat i on totes
les persones grans puguin
sentir-se identificades. Una
proposta de jornada atractiva, actual i que cerca la participació de totes les persones
que vulguin aprendre, conèixer i compartir. Així, si fins
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1930 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Comença el projecte de l’escola Garcia Fossas
i s’enderroca l’illa de cases per crear la Plaça del Pilar
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l 7 d’abril de 1930, va
aprovar-se el projecte
de construcció d’un
edifici que encara avui es conserva amb la finalitat que es va
crear. Es tracta de l’escola Garcia Fossas, que va ser inicialment un centre d’ensenyament
mitjà. Havia de ser també un
orfenat, de fet, a aquest edifici
se’l coneixia a la ciutat, fins fa
alguns anys, com “l’Orfelinat”.
Avui és un centre escolar d’ensenyament infantil i primari.
Exactament, tal i com es va
explicar en les visites guiades
en ocasió del 75è aniversari
de l’escola, l’any 2008 -a càrrec del secretari del Patronat
Garcia Fossas, Jaume Farrésl’actual edifici de l’escola havia
de ser inicialment un orfenat
que seria regit per una fundació que tenia per nom Orfelinat Garcia Fossas. Tot i això, la
instal·lació mai no va desenvolupar la tasca que hi havia
previst l’industrial Artur Garcia Fossas, mecenes de l’obra.
L’esclat de la guerra civil va
obligar que l’orfenat passés a
usar-se com a Grup Escolar de
l’Escola Nova Unificada quan
va entrar en funcionament
l’any 1937. Però aquest no va
ser el primer punt d’Igualada
en què es va realitzar l’ensenyament mitjà, ja que quatre
anys abans es va posar en funcionament l’edifici que actualment ocupa la Fundació Privada Àuria.

Cost de 300.000 pessetes
La construcció va costar unes
300.000 pessetes pagades per
Garcia Fossas i l’obra va ser
un dels projectes estrella de
l’arquitecte barceloní Bonaventura Bassegoda i Amigó.
De l’edificació se’n va encarregar el contractista d’obres Pere
Vilarrúbies, que va començar
l’obra l’octubre de 1935 i va
acabar-la el maig de 1937, ja
en plena guerra civil. L’edifici
es va fer pensant que seria un
orfenat, i per això va mantenir
una estructura en què es pensava en utilitzar el primer pis
per les aules i el menjador, el
segon per als dormitoris i el
tercer per a la comunitat religiosa.
Amb l’esclat de la guerra, l’edifici va entrar en funcionament
com una escola normal, tot i
que les coses van canviar ben
aviat. A l’abril de 1938, davant
l’ensorrament republicà al
front d’Aragó i els bombardejos que estaven patint algunes
ciutats catalanes, les autoritats
republicanes van decidir utilitzar el col·legi Garcia Fossas com a Hospital de Sang
-que és el nom que es donava
als hospitals de guerra- i van
construir un sofisticat refugi
antiaeri, que era destinat al
personal mèdic de la ciutat, de
vital importància en unes dates com aquelles.
Per tal d’adaptar la instal·lació
al seu nou ús, es van fer algunes modificacions, com la

El col.legi Garcia Fossas, en l’actualitat.

construcció de la sala d’operacions de l’hospital. Artur Garcia Fossas, que juntament amb
el seu germà Jaume tenia una
factoria d’olis al barri de Sants
de Barcelona, va donar un
milió de pessetes pels futurs
pagaments que hagués de fer
el col·legi i que es va utilitzar
després de la guerra.
Reobertura el 1941
Passada guerra civil, l’edifici es va reobrir el 3 d’abril de
1941 com a Grup Escolar Públic, funcionant com a tal fins
a l’actualitat. Va ser aleshores
quan es va inaugurar també el
menjador escolar i es va crear
el Patronat Garcia Fossas per
gestionar-lo. També es va utilitzar l’hort del pati del recinte
per subministrar les fruites i
verdures que el menjador necessités, però al 1966 aquell
espai va ser substituït per dos
camps de futbol. El refugi antiaeri que també es troba al
pati de l’escola no va haver de
ser utilitzat mai durant el tram
final de la guerra. De fet, una
part no va poder ser acabada.
Tenia cinc sortides, però ara
només n’és oberta una, ja que
la resta queden sota de l’actual pista poliesportiva i d’altres
zones del pati.
Edifici singular
Estructuralment l’edifici és
simètric, i juga amb tres elements en la part plàstica:
l’arrebossat gris i carreu a la
planta baixa, el totxo vist en el
primer pis, i l’estucat blanc en
l’última planta. En la part central de l’edifici, i feta amb pedra, hi trobem una balconada.
Sobre d’aquesta, un escut de la

L’illa de cases que va formar la plaça del Pilar.
Noti’s, al fons, l’actual edifici de la Caixa, al carrer Custiol.

ciutat flanquejat per dos nens.
Aquest escut és obra de l’escultor Ferran Serra. Per l’època en
què va ésser construït, per les
característiques generals, i per
les particularitats del grup escultòric, podem dir que l’edifici s’engloba dins el corrent
Noucentista.

La Plaça del Pilar
El 3 d’octubre de 1930, l’Ajuntament va aprovar el projecte
d’enderrocament de l’illa de
cases entre els llavors carrers
de la Bonanova i Font-Vella,
que, amb el temps, donaria
lloc a la Plaça del Pilar, que
existeix en l’actualitat. Era alcalde Josep Lladó Ferran.
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El Govern reclama a Aena una rebaixa de les taxes a Girona. L’objectiu de la Generalitat és evitar la marxa de
Ryanair i fer més competitiu l’aeroport de Vilobí d’Onyar

Espai patrocinat per

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

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

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
El Govern renova 935 vehicles i un 74% d’aquests són de
baixes emissions

A la #InauguracióCurs1920 a la @UPFBarcelona, la @nuriaoliver ens recorda que una bona decisió sempre es basa en el coneixement. Les nostres
universitats multipliquen i impregnen d’aquest coneixement tota la societat i tot el teixit productiu. Bon curs universitari!

És un pas endavant cap a la
transparència i protecció
dels consumidors.

A algunes empreses els aniria
millor humanitzant-se
Guillem Recolons

Anna Vallbona

Personal Branding
@GuillemRecolons

Responsable de la Sectorial d’Agents Immobiliaris de la UEA

I si les empreses actuen com a persones i les
persones com a empreses? El món a l’inrevés

A

algunes empreses els aniria
millor humanitzant-se.
Des que naixem som capaços de reconèixer a altres humans. Estem programats per
interactuar amb les persones. Moltes
empreses insisteixen a anomenar-nos
clients. Des de la sociologia ens anomenen individus. Moltes marques insisteixen a anomenar-nos usuaris, consumidors, pacients... També ens anomenen
ciutadans, transeünts, conductors, esportistes, participants…
La veritat és que la nostra principal
singularitat és ser persones, éssers humans, i no pel paper que juguem per
a una marca o producte concret. Normalment dic que el branding, si no és
humà, no és branding. I les empreses,
no totes, tenen una assignatura pendent que podem ajudar a resoldre des
de les aplicacions corporatives del personal branding:
• Executive Branding
• Personal Branding
• Employee Advocacy
• Relat corporatiu
El fet que s’humanitzi una marca fa que
sigui connectora i això requereix que el
remitent del missatge i el receptor siguin persones. Requereix que el missatge aporti valor i requereix que hi hagi
una història. Això, la publicitat tradicional basada en el bombardeig massiu
d’anuncis, ja no l’aconsegueix.
A les persones ens aniria bé autogestionar-nos com a empreses.
Ja veus, el món a l’inrevés. Si a l’empresa
i les seves marques els vindria bé humanitzar-se, a les persones ens vindria
bé aprendre a gestionar-nos d’una forma més organitzada i eficaç.
Deixeu-me trencar algunes creences
limitants:
• Si analitzes la competència de marques corporatives per què no fer-ho de

persones que poden estar ocupant el
seu territori de marca?
• Si una empresa té un propòsit, una
missió i valors (quelcom profundament humà) no té sentit que també ho
tingui una persona?
• Les organitzacions treballen sobre la
base de models de negoci per a cadascuna de les seves marques: saps que hi
ha llenços de model de negoci per a
persones?
• Cada marca es mou al voltant d’una
proposta de valor: la gent pot sobreviure (professionalment) sense una
proposta de valor única?
• Les marques sovint abanderen un
“claim”, un lema: i per què no podia
una persona tenir-lo?
• Les marques i els seus productes es
fan conèixer a través dels plans de comunicació: heu sentit parlar de la Pla
de comunicació personal?
Et dono la benvinguda al vertiginós i
apassionant món del Personal Branding (o si ho prefereixes, descobriment, desenvolupament i projecció de
la marca personal). No és exclusiu per
a celebritats, ni súper-executius, ni gurus. És per a tu, no importa qui siguis,
allà on estiguis, el que pensis, el que
facis. Si veus el món a l’inrevés, vas pel
camí correcte.

La nova Llei Hipotecària

A

mb l’aprovació de la llei
5/2019 de contractes de crèdit immobiliari, que ha entrat en vigor el passat 16 de
juny de 2019, el Govern compleix amb
els requisits de la Unió Europea que
l’obligava a reformar la nostra legislació
hipotecària.
La nova Llei pretén que el consumidor,
persona física, conegui d’antuvi les
condicions econòmiques per no tenir
sorpreses al llarg de la vida del préstec.
S’estableix un protocol per a demostrar
que el prestatari, els fiadors i garants o
sigui avaluadors han estat informats;
el banc ha d’informar de totes les condicions de la hipoteca de manera expressa i de forma comprensible, i després obliga que el prestatari, fiador i
avalador escollin el notari que vulguin
que aixecarà una acta que acrediti que
comprenen i entenen la informació facilitada pel banc.
També estableix uns requisits obligatoris, així es diu que si fa falta una assegurança de vida o qualsevol altre per a obtenir el crèdit hipotecari s’haurà de fer
constar expressament, així com la possibilitat del deutor d’entregar l’immoble
hipotecat com a pagament de la totalitat del deute amb caràcter alliberador,
és a dir que si no paga no li embargaran
tot el que té i més, sinó que solament es
quedaran amb l’immoble hipotecat.
Les despeses de taxació les pagarà el
prestatari (la persona que demana el
crèdit) i les de gestoria el prestador (el
banc).

Pel que fa a l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, les despeses més elevades en
la hipoteca (els impostos), es diu que
ho pagarà l’obligat tributari i segons la
Generalitat a partir del 10 de novembre de 2018 ho ha de pagar el prestador (el banc).
Respecte a les comissions per amortització anticipada del crèdit, s’estableixen diferències si es tracta d’una
hipoteca a interès variable o tipus fix.
En el primer cas (interès variable) la
comissió serà com a màxim el 0,25%
els 3 primers anys i el 0,15% els 5 primers anys. En l’interès fix, la comissió
serà del 2% els primers 10 anys i de
l’1,5% la resta dels anys.
Sobre el venciment anticipat o la possibilitat de donar per resolt el contracte per impagament de les quotes de la
hipoteca, s’exigeix, que en la 1a meitat
del temps que duri el crèdit, s’hagin
deixat de pagar 12 quotes mensuals
que sumin un 3% del capital concedit i la 2a meitat del temps que duri el
crèdit, s’hagin deixat de pagar 15 quotes mensuals que sumin més del 7%
del capital del crèdit concedit. Sempre
el banc ha de requerir i avisar fefaentment.
Es tracta d’un canvi legislatiu que donarà algun maldecap al principi (bàsicament per la forma de gestionar les
operacions), però que al cap i a la fi és
un pas endavant cap a la transparència i la protecció cap als consumidors.
I recordeu, si teniu cap dubte o voleu
ampliar la informació adreceu-vos
a la vostra agència immobiliària de
confiança, el lloc ideal on professionals ben informats sobre totes les novetats del món immobiliari us poden
ajudar i assessorar. .
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El més llegit 					

#latevaveu
Pluja? On és la pluja?? I ara què faig amb la barca???

www.veuanoia.cat

David Serarols @dserarols

l’acte d’il·luminar les
1 Suspenen
2
agulles de Montserrat per la
previsió de pluja

Ha arribat l’hora dels adéus per
l’equip Nani Roma-Àlex Haro

Instants de La Veu

3

Pilar Rahola omple el Teatre de
l’Ateneu en l’acte institucional
de la Diada a Igualada

@veuanoia

Calaf es converteix en capital agrícola de la Catalunya Central
#Calaf #Anoia #veuanoia
#premsacomarcal
#altasegarra @ajcalaf @turismecalaf

Humans de l’Anoia

Ciutat Europea de l’esp...abila’t.
Si el govern s’ho prengués en serio tindríem un
carril bici de debò en comptes de pedaços i la gent
també s’ho prendria seriosament. En canvi, es fomenta l’ús de cotxe dins ciutat anant afegint zones
blanques d’aparcament. Ole tu!

Eva Pedraza Aguilera @evapedraza
Algú pot imaginar que un ajuntament alemany votàs a favor de mantenir la simbologia nazi?

Xesca Oliver @xescaoliver
Molt bon informe. Un dels resums pot ser: malgrat
l’injust finançament, en els darrers 8 anys la @gencat ha equilibrat els seus comptes. Al mateix temps,
l’Estat ha guanyat pes en el % de despesa que gestiona, en detriment de les comunitats autònomes i les
administracions locals

Josep Maria Palau i Arnau @josepmariapalau
Avui m’ha sorgit aquest dubte. Per què per entrenar
un equip sènior et demanen les màximes titulacions
i per entrenar nens de 5-6 anys en endavant només
t’exigeixen la mínima titulació?

@humansanoia

#94 Mireia Claret Esteve
Vaig néixer al 1970 a Igualada. Estic casada amb el Xavi i soc mare de la Martina i el Pol.
Professionalment treballo a la Banca, en l’àmbit de la banca privada i dedico part del meu
temps lliure a l’Ateneu, entitat cultural i social d’Igualada que presideixo des del 2012. També
presideixo la Fundació Privada d’Escoles de l’Ateneu i formo part del Consell d’Administració
de l’Escola Anoia. Crec que l’educació i la cultura són eines fonamentals i imprescindibles
per al creixement personal.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Igualada és escollida per ser Capital Cultural Catalana al 2022 .
Crec que pot ser una bona excusa per prèviament analitzar l’oferta cultural i d’equipaments de
la ciutat i veure si som capaços, entre Administració i Entitats, d’establir quina és la salut de la
cultura actualment i definir com volem que sigui, millorant els equipaments i els pressupostos.
La nostra oferta cultural farà un salt qualitatiu endavant i això serà positiu per a tots.

Oriol Panadès @OriolPanades
Com reconeixeries un polític?
Sempre acaba les frases amb un “diguem-ne”.
Com reconeixeries un esportista?
Sempre comença les frases amb un:
“la verdad es que...”

Xavier Botet @XBotet
No sé a què treu cap aquest confidencial de la @VeuAnoia. Com a soci del @El_Foment no entenc com
un diari com aquest necessita inventar notícies o fets
per crear conflictes, o avivar-los en altres casos.

|V| Càlichs Soler @OCalichs
L’alcalde, @marccastells, ha destacat la importància
d’aquesta Diada i ha volgut fer públic l’agraïment al
col·lectiu de Músics per la Llibertat i el col·lectiu de
gent que cada dia els acompanya en les seves mobilitzacions. #Diada2019 #igdDiada

Ajuntament Igualada @ajigualada
El claustre de l’escola prioritza tres reptes per aquest
curs 2019-2020 partint del diagnòstic dut a terme
amb tota la comunitat eductiva. Despleguem objectius, estratègies i actuacions que faran possible
caminar cap a una educació de qualitat

Esc Font del Roure @fontdelroure
I sííí!!! Almenys una part del pronòstic s’està complint!!!
Primera enfarinada de la temporada, nevada que per
sobre els 2200m ha de continuar! Enhorabona @AndorraLovers sou una enveja per gran part dels amants
de la neu per el primer canvi de paisatge! #meteo

FOTO: Cesc Sales

MeteoXaró @MeteoXaro
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comarca
Òdena celebra la 9a Fira de la Vinyala
Els restauradors de proximitat, la Confraria de la Vinyala i les associacions convidades, oferiran les seves receptes amb més de
1.500kg de vinyales
ÒDENA / LA VEU

Ò

dena acollirà aquest
diumenge 15 de setembre la seva Fira
de la Vinyala, un certamen
que enguany celebra la novena edició i ho fa amb moltes
novetats. En total, s’espera que
els restauradors, la Confraria
de La Vinyala i l’entitat gastronòmica El Cargol Graciós
cuinin un total de 1.500 kg de
cargols perquè el visitant els
pugui degustar a la mateixa
fira o bé els pugui adquirir per
a emportar.
Aquesta edició, la fira tornarà a celebrar-se al Parc de La
Font, enlloc de la Plaça de
l’Ajuntament, després de l’èxit
de l’any passat i la bona valoració del canvi d’ubicació per
part de firaires i públic en general.
D’altra banda, la fira espera un
total de 47 expositors, entre
els quals hi haurà 13 restauradors més la Confraria de La
Vinyala i l’associacio gastronòmica el Cargol Graciós que
cuinaran les millors receptes
amb vinyales. També hi haurà
desenes de firaires, talleristes
i altres expositors. El Parc de
La Font s’omplirà durant tot
el matí d’experts i aficionats
del món dels caragols. Els visitants podran gaudir d’un
matí ple d’activitats i degustar multitud de plats elaborats a base de vinyales des de
les 10 del matí fins al migdia.
Les degustacions podran degustar-se allà mateix en unes
taules habilitades per a l’ocasió
o emportar-se-les en carmanyoles especials. L’animador
Pep Callau, serà l’encarregat
d’amenitzar la jornada i animar a tothom a gaudir de l’esdeveniment i els actes que vagin transcorrent.
Després de la bona experiència dels dos darrers anys, i
per a evitar cues, es tornarà a
comprar directament amb euros als restauradors i firaires.
Només caldrà bescanviar euros per la moneda “vinyalons”
per adquirir degustacions de
les receptes de vinyales que
cuinaran la Confraria de la Vinyala i l’entitat gastronòmica

convidada “El cargol graciós”
del barri de Gràcia de Barcelona.
Aquest any es reedita per segon cop consecutiu el Premi
“Troba la vinyala esquerrana”.
Qui trobi una closca que giri
al contrari de les agulles del
rellotge obtindrà un premi
que consisteix en gaudir de
tots els sopars de la Confraria
de La Vinyala durant un any.
En el marc de la mateixa fira,
se celebra també la Festa de la

taulons de fusta, de pissarra..
que es colpegen amb quatre
pals. També hi ha previstes demostracions d’antigues activitats vinculades amb el caragol
en general, i activitats infantils; inflables, activitats gastronòmiques i curses infantils de
vinyales en la que els més petits hauran de mostrar les seves habilitats per fer caminar
les vinyales damunt d’una superfície plana, estimulant-los
amb aigua o altres elements.

Cada any, una ciutat de l’itinerari serà l’ambaixadora de la
ruta i li pertocarà fer el relleu
a l’any següent a un altre poble
de la ruta a qui li farà entrega
del “planxot”, un tòtem per a
exposar en el municipi durant
tot l’any i que reconeix al poble ambaixador.
Així, aquest any, Òdena rebrà
de la mà dels francesos de Toluges, el planxot que haurà de
custodiar tot l’any fins la Fira
de la Vinyala del 2020, quan

Verema. A les onze del matí
començarà la tradicional trepitjada de raïm a càrrec de les
pubilles i hereus i de tothom
que s’hi vulgui sumar. En acabar, els assistents a la demostració podran tastar el most
resultant del procés i es sortejarà una bota de mistela.
Els odenencs, anoiencs i forans també podran visitar el
mercat de productes artesans
alimentaris i un mercat del
cargol amb presència de productors de cargols, utensilis
emprats en el món del cargol
(cargoleres, llaunes, cassoles...) i altres productes derivats del cargol.
Durant tot el matí se succeiran diferents activitats i espectacles al Parc de La Font del
municipi. Entre d’altres, i com
a novetat hi haurà l’actuació
musical dels Txalapartaris,
uns instruments de percussió
del País Basc composat per

Ruta Europea del Caragol
La Fira de la Vinyala ha estat
inclosa a la Ruta Europea del
Cargol, una iniciativa impulsada per diferents associacions gastronòmiques relacionades amb el món del cargol
amb l’objectiu de promocionar
aquest producte com aliment
de la cuina tradicional.
Així, el passat mes de juny,
l’Aplec del cargol (Lleida),
Cargol Graciós (Barcelona),
Team Cargols (Toluges), Prat
de Cati (Mallorca), Confreria
Bompasenca de la Carbassa i
el Cargol (Pyrénées-Orientales) i la Confraria de la Vinyala (Fira de la Vinyala, Òdena)
signaven un acord de col·laboració a través del qual aquestes entitats es comprometien
a crear i fomentar la Ruta Europea del Cargol, un itinerari
pels pobles i ciutats que acullen fires gastronòmiques amb
el cargol com a protagonista.

serà poble ambaixador.
Associacions
cargolaires
convidades
L’entitat francesa “Team Cargols” (Perpinyà), “El Cargol
Graciós” del barri de Gràcia de
Barcelona, i la Fecoll-L’Aplec
del Caragol (Lleida) estaran
presents a la fira com a convidats especials de La Confraria
de La Vinyala. Totes les entitats formaran part del jurat i
el Cargol Graciós farà fins i tot
una recepta amb vinyales.
Premis Vinyala d’Òdena
A les 12h hi haurà el reconeixement a un pagès del terme
d’Òdena i a la iaia i l’avi de
més edat del municipi. Per
quart any consecutiu, també
es donarà un reconeixement
a les parelles d’Òdena que han
complert 50 anys o més de casats.
Hi haurà un premi a la millor

tapa segons el jurat format per
membres de la Confraria de la
Vinyala, Team Cargols de Perpinyà i el Cargol Graciós del
barri de Gràcia de Barcelona.
I el Premi a la millor tapa segons votació popular.
Un total de 47 expositors
Hi haurà un total de 47 expositors, dels quals 13 són
restauradors més la Confraria de la Vinyala i l’associacio cargolaire convidada El
Cargol Graciós. Els restauradors que hi participen amb
un estand oferint els seus
plats són: Restaurant Scorpia, Restaurant Canaletes,
Restaurant Samuntà, Restaurant ca l’Andorrà, Bar Jordi,
Restaurant cal Taribó, Restaurant l’Escorxador, Restaurant El Racó del Traginer,
Restaurant Carpi, Restaurant
Castell de Rubió, Rostisseria
les Comes i “Xiringuito” de
la Mar.
Les degustacions de vins aniran a càrrec del Celler Grau
i Grau, Igualavins, Celler Figueres, Caves Bohigas i Cervesa artesana Els Minairons.
I com a expositor de degustacions d’alimentació artesana hi haurà Làctics La Tossa
(formatges).
També hi haurà expositors
d’oficis amb els caragols com
a protagonistes, els expositors d’artesania amb caragols
i altres expositors locals de
caire més general.
La Fira de la Vinyala és una
fira inèdita a Catalunya dedicada al cargol de vinya, una
varietat de caragol molt apreciat culinàriament a Òdena i
a la comarca de l’Anoia. Amb
aquest esdeveniment Òdena
es dóna a conèixer a l’hora
que promociona el seu comerç local.
La Fira de la Vinyala, vinya,
verema, vinyala és una combinació perfecta entre gastronomia, ruralitat, artesania
i promoció econòmica. L’esdeveniment està organitzat
per l’Ajuntament d’Òdena i
compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la
coordinació de Mapamundi
Produccions i la Confraria
de la Vinyala.
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Xerrada i caminada per
recollir fons per a la lluita
contra el càncer
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Visites guidades a Sant Martí de Tous
i a Veciana
TOUS / LA VEU

E

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt se
suma, un any més, a la
lluita contra el càncer.
Des de la secció local de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, s’organitzen
dues activitats: una xerrada,
el divendres 13 de setembre, i
una caminada, el dissabte 14
de setembre.
La xerrada tindrà lloc a les 7
de la tarda al Teatre Jardí amb
el títol “La gestió de les emocions”. Anirà a càrrec de Marc
Clemente, psicooncòleg de
l’Associació Espanyola Contra
el Càncer-Catalunya Contra

el Càncer. Tot seguit, Carolina Antequera, treballadora
social, i Èlia Gabarró, coordinadora comarcal a l’Anoia,
explicaran diferents aspectes
per donar a conèixer l’entitat.
Les persones que vulguin
participar a la caminada del
dissabte, que tindrà una durada d’unes dues hores, hauran de ser a 2/4 de 9 del matí
a la plaça de l’Ajuntament. La
inscripció per participar-hi es
farà el mateix dia i és gratuïta. En aquesta mateixa plaça,
de les 10 del matí a les 12 del
migdia, hi haurà un esmorzar
solidari que tindrà un preu de
5 euros. També se sortejarà
una panera.

l proper dissabte, 14 de
setembre a partir de les
11:00, segon dissabte de
mes, es durà a terme una nova
visita guiada al Tous Medieval
a càrrec d’Anoia Patrimoni.
Aquesta ruta inclou la visita
al «poblet», el Castell de Tous
i l’església parroquial de Sant
Martí, que conserva elements
cabdals de la història de Tous,
com ara el sarcòfag de Bernat
de Tous.
El punt d’inici de la visita serà
al local de l’AECOM (c/ Major,
núm.1) de Sant Martí de Tous,
amb un preu de 2,5€. Podreu
obtenir més informació i detalls a www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384.
Art Ecclesia: descobreix el
patrimoni religiós de l’Anoia

El proper diumenge 15 de setembre podreu visitar el Centre d’Interpretació del Patrimoni Religiós de la Comarca
de l’Anoia, ubicat a l’església
de Santa Maria de Segur (Veciana).
Així, sobre el paisatge de l’altiplà de Calaf, trobareu aquest
espai des d’on podreu fer un
recorregut pel romànic, el

gòtic i el barroc anoienc, una
primera introducció al riquíssim patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà
obert de 11:00 a 13:00 i a les
12:00 es durà a terme una visita guiada amb un preu de 3,00
€ per persona. Podeu obtenir
més informació trucant al 635
922 384 o bé a www.anoiapatrimoni.cat

Caminada nocturna de la Colla Excursionista
vilanovina
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

stem de tornada, i la
millor manera de començar després de les
vacances és amb una caminada especial, on ens retrobarem amb els companys i
amics de la colla.
Hi ho farem el dia 14 de se-

tembre amb la Caminada
Nocturna, en record del nostre estimat company Josep
Mateu.
Farem camí acompanyats per
la llum de la lluna i dels lots
que ens il·luminaran el camí.
És una caminada fàcil i apta
per a tothom.
Nota: Per agilitzar l’entrega

de tiquets, es demana de portar anotat el nom, cognoms i
DNI dels participants. Sortim
a les 21 hores des de davant
de la seu de la colla al Restaurant Nou.
Les inscripcions es poden fer
al 93 803 43 88 i 627 646 512,
WhatsApp,
cevcami@hotmail.com i Facebook.
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La poblatana Marta Bartrolí guanya el Premi
Gumersind Bisbal
LA POBLA DE C. / LA VEU

“És, per tant, un treball d’història local en majúscules”.
El jurat va estar format pels
professors d’Història Econòmica de la Universitat de
Barcelona, Miquel Gutiérrez
i Marc Prat, en representació
del Centre d’Estudis Antoni
de Capmany, i per l’alcalde.
El premi està valorat en 1.700
euros i la publicació de l’obra,
que es presentarà el setembre
de l’any vinent. El lliurament
a la guanyadora va anar a càrrec del màxim representant del
Consistori poblatà i de la regidora de Cultura.

L

a poblatana Marta Bartrolí és la guanyadora del
Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems d’enguany amb el treball “Els Romeu. Una nissaga de
paperers de la Pobla de Claramunt”. El veredicte es va donar a
conèixer en el transcurs de l’acte
acadèmic, el diumenge 8 de setembre al migdia a l’Ateneu, que
va presidir l’escriptor i professor
capelladí Joan Pinyol i que va
comptar amb la intervenció de
l’alcalde, Antoni Mabras.
En el text del veredicte, que va
llegir la regidora de Cultura,
Montse Sanou, es diu que el
treball “suposa una important
contribució a la història local
del municipi, de l’Anoia paperera i de Catalunya. És un document de gran ambició argumental, cronològica i temàtica
que va molt més enllà de l’aproximació a una família paperera.
Mereix especial atenció l’ús privilegiat de l’arxiu patrimonial
de la família Romeu”. I conclou:

Un treball de gran vàlua
L’alcalde, Antoni Mabras, va
destacar en el seu parlament
la gran vàlua d’aquest estudi
d’investigació per a la història
poblatana. “El document - va
explicar- es basa en 494 manuscrits a través dels quals l’autora
ha pogut resseguir la història de
la nissaga paperera de la Pobla:
els Romeu. Demostra que s’estima la història i encara més la

història del seu poble, el nostre
poble”. Mabras va agrair la feina
de recerca que ha fet la guanyadora i que implica “estima i respecte per al nostre passat”.
L’alcalde va donar pas a Joan
Pinyol. L’escriptor i professor
de Capellades va destacar la
importància de tirar endavant

el Premi Gumersind Bisbal i
Gutsems per fomentar la recerca històrica. A partir d’aquí
li va servir per enllaçar amb la
feina que està fent ell des de fa
anys per treure el seu avi Joan
del Valle de la Caídos i que ha
estat l’origen del seu llibre “Avi,
et trauré d’aquí”.

Durant l’acte acadèmic es va
comptar amb l’acompanyament musical dels poblatans
Marta i Oriol Carceller, que
van oferir diverses peces al violí i la flauta travessera, respectivament. Abans de l’acte Joan
Pinyol va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

La Pobla commemora els 675 anys de la Carta de població
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt
commemorarà, el diumenge 15 de setembre,
els 675 anys de la Carta de població del municipi. L’acte està
inclòs dins de la programació
de l’Agenda Cultural i tindrà
lloc a 2/4 d’1 del migdia a la
plaça de les Tres Fonts.
La commemoració consistirà
en la descoberta d’una placa
i en l’explicació dels fets històrics, a càrrec de la contista
Clara Gabaldà. El 15 de setembre de 1344 el vescomte Hug i
la seva mare Beatriu van signar
la Carta de població de la Pobla
de Claramunt, devastada per
una gran riuada. Jaime Ferrer, Jaume Ventallols, Jaume
Dolçet o Bonanat, Pere Català
i Ramon Mercer, en represen-

tació dels poblatans i poblatanes afectats per l’aiguat, van
solemnitzar l’acte al castell de
Cardona.
Després d’aquesta commemoració, a 2/4 de 2 del migdia a la
Sala Municipal d’Exposicions,
s’inaugurarà la mostra d’olis i

Agenda

Cinema

aquarel·les de Josep Díaz, amb
el títol “Tinc de la Pobla el record...”. La mostra es podrà visitar fins al 28 de setembre, de
dimarts a dissabte, de les 6 de la
tarda a les 8 del vespre.
Concert de jazz al castell de

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

Transports

Claramunt
Per al dissabte 14 de setembre,
a les 10 del vespre a la Sala Gran
del Castell de Claramunt, s’ha
programat un concert de jazz
amb el grup Daybreak Quartet. Aquesta audició forma part
del Cicle de Música als Castells
que promou la Fundació Castells Culturals de Catalunya. El
preu de les entrades serà de 4
euros, que es podran comprar
el mateix dia a la taquilla. Es
disposarà d’un servei d’autobús per pujar fins a la fortalesa
que sortirà a partir de les 8 del
vespre des de la plaça de l’Ajuntament.
El grup Daybreak Quartet el
formen Jaume Sanchís, al saxo;
Xavier Monge, al piano; Roger
Gutiérrez, a la bateria, i Ignasi
González, al contrabaix. Són
quatre músics de jazz d’un

Vídeos

llarg recorregut professional i
que porten anys tocant junts.
Els seus concerts ofereixen un
repertori divers, sempre en
l’àmbit del jazz, que va des dels
estàndards més coneguts fins a
tributs a Miles, Coltrane, Monk
o Elligton. Aquest quartet fa
entrar l’oient en una atmosfera
càlida, íntima i sofisticada.
Enguany, i com a novetat, els i
les assistents podran degustar
una copa de vi mentre escolten
jazz. La sala Gran de la fortalesa estarà ambientada per a
l’ocasió.
Totes aquestes activitats s’organitzen des de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament i s’inclouen dins de la programació
de l’Agenda Cultural, que ha
començat aquest mes de setembre i que s’allargarà a l’octubre i al novembre.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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Una jornada inoblidable per commemorar el 20è
aniversari del Club Futbol Sala Montbui
MONTBUI / LA VEU

E

l Futbol Sala Montbui
va organitzar dissabte
passat un 20è aniversari per emmarcar. L’entitat
va completar una jornada per
al record, on es van produir
molts retrobaments.
Directius i jugadors d’ara i
d’abans amb les seves respectives famílies van ser protagonistes d’una trobada de
germanor que es va completar amb una brillant iniciativa solidària (una recollida de
productes infantils a benefici
de Creu Roja Anoia).
Entre les activitats més destacades, cal remarcar l’homenatge al president i als expresidents de l’entitat. L’emotiu
record ens porta a recordar
al fundador Manuel Rosales,
persona que va deixar empremta a moltes entitats de
Montbui i que va ser el pioner
d’apostar pel futbol sala federat, que va començar disputant els seus primers partits al

Homenatge als expresidents i presidents del Club
Dinar popular

pavelló de Can Passanals l’any
1999.
Des de llavors el Futbol Sala
Montbui va anar evolucionant i creixent, guanyant
diferents equips i arribant a
ser durant algunes temporades com el millor equip anoienc de la disciplina. Actualment, amb més d’una desena

d’equips, el FS Montbui és un
dels clubs que aposta clarament per la base en la seva
filosofia de club.
Una jornada memorable
De bon matí es va poder
veure l’exposició habilitada a
la zona de les grades del pavelló Mont-aQua amb dife-

L’Ajuntament, adherit completament
al programa d’acords voluntaris de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui ha aconseguit adherir-se completament
al programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic (OCCC).
L’Ajuntament montbuienc és,
d’aquesta manera, una organització compromesa amb la
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH).
Aquesta catalogació és possible després que la institució
montbuienca hagi realitzat
durant els darrers mesos un
inventari d’emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle (GEH)
del conjunt de l’organització i
també hagi planificat i tingui
a punt la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum al complex esportiu
Mont-aQua, un fet que permetrà continuar treballant
en la línia de reduir els gasos
amb efecte d’hivernacle.
Cal recordar que el Programa d’acords voluntaris per

a la reducció d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una iniciativa
posada en marxa a l’any 2010
per la Generalitat de Catalunya que dona eines, suport i
reconeixement a les organitzacions que tingui instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que voluntàriament

volen reduir les seves emissions de GEH Adherir-se a
aquest Programa voluntari
comporta complir amb una
sèrie de requisits a nivell de
tota la institució. Actualment
hi ha 165 institucions (tant
públiques com privades)
d’arreu de Catalunya que s’hi
han adherit.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

rents imatges històriques de
l’evolució del club. També es
va poder veure l’evolució del
disseny de les samarretes...
Poc després començarien diferents partits a càrrec dels
equips de futbol base del club
montbuienc: els benjamins,
els juvenils...S’organitzaven
inflables per a la mainada
i també un nostàlgic partit
entre jugadors llegendaris
del Futbol Sala Montbui incloent-hi alguns dels pioners
que van començar a escriure
la història d’aquest club
A partir de les dues de la
tarda es va celebrar un dinar popular ubicat en una
zona d’aparcament annexa
a Mont-aQua. I alguns dels
plats forts de la jornada van

arribar a la tarda amb la presència dels equips aleví i infantil del Futbol Club Barcelona.
Les autoritats local, encapçalades per l’Alcalde Schummi
Juárez i per la regidora d’Esports Isabel Guerrero van
presidir l’acte protocol·lari de
commemoració del 20è aniversari, amb diferents homenatges a les persones que han
dirigit el club fins a l’actualitat,
on és Xavi Fitó l’encarregat de
dirigir l’entitat.
Va finalitzar la jornada un partit de pretemporada entre els
equips sèniors del FS Montbui
i del FS Can Titó Vilanova del
Camí, dos dels conjunts més
representatius del futbol sala
federat anoienc.
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Vilanova d’Espoia serà epicentre de les Arriba el Fes-Tapa a
Jornades Internacionals Folklòriques Piera
de Catalunya
PIERA / LA VEU

L

LA TORRE DE C. / LA VEU

’Ajuntament posa en
marxa la 1a edició del
FES-TAPA!, una nova
proposta gastronòmica vinculada al Pieradegusta que vol
promocionar els establiments
locals que treballen en l’àmbit de la restauració. De l’11
al 20 de setembre se celebrarà
aquesta iniciativa que permetrà als pierencs i pierenques
degustar diferents tapes a un
preu simbòlic. Els establiments participants són els següents:

E

l dissabte 14 de setembre el nucli de Vilanova
d’Espoia de La Torre
de Claramunt agafarà el relleu del lema “La dansa dels
pobles pel nostre poble”, en el
marc de les 47enes Jornades
Internacionals Folklòriques
de Catalunya, acollint una de
les dates del calendari que des
del passat dia 6 i fins el proper divendres 15 de setembre
abracen la nova edició de les
JIF - Catalunya en una quinzena de poblacions catalanes.
A partir de les 6 de la tarda es
podrà gaudir de la cercavila
dels gegants i grup de caramelles de Vilanova d’Espoia
pels carrers de la vila i a partir
de les 7 de la tarda, les entitats participants oferiran balls
folklòrics a l’Escola Torrescasana. La jornada cultural acabarà amb l’actuació del ballet
folklòric Krujevà, provinent
de la República de Baixkíria, el
qual oferirà balls tradicionals
de la seva cultura popular.
Les 47enes JIC - Catalunya
compten amb un seguiment
de més de 10.000 espectadors
al llarg dels 10 dies de celebració. Enguany també hi participen representants culturals de

Mèxic, amb el ballet folklòric
de Tamaulipas, el ballet Dakar
del Senegal, l’Elai Alai de Portugalete provinents d’Euskadi
i S’eixam Mallorquí de les Illes
Balears, junt amb els col·lectius tradicionals i folklòrics catalans, com són els gegants de
Calella, els dansaires d’Arenys
de Mar, l’esbart Nova dansa, el
col·lectiu Mediterrània Dansa,
l’esbart Dansaire de Figueres,
el grup folklòric Músx i l’esbart dansaire de Granollers.
La celebració s’ha estès aquest
any, junt amb Vilanova d’Espoia, per les poblacions catalanes de Santa Maria de Palautordera, Juncosa, Rajadell,
Arenys de Mar, La Llagosta,

Montblanc, Bellpuig, Barcelona, Matadepera, Ripoll,
Gironella, L’Hospitalet de
Llobregat, Figueres i Calella,
municipi on es va celebrar novament l’acte inaugural.
47enes JIC - Cataluny estan
organitzades per l’Associació
per a la Difusió del Folklore
(ADIFOLK) i compten amb
el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida,
la Diputació de Tarragona i la
Diputació de Girona, junt amb
la quinzena d’ajuntaments que
acullen les jornades, mitjans
de comunicació i empreses.

S’obre el termini per sol.licitar
diversos ajuts a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

F

ins al divendres 27 de setembre es poden presentar les sol·licituds per als
ajuts d’activitats extraescolars
esportives.
Novament per al proper curs es
podrà sol·licitar una d’aquestes
ajudes adreçades als nens i nenes de 3 a 18 anys que realitzen
activitats extraescolars esportives tant des d’una entitat esportiva de la vila com des d’alguna
de les diferents ampes dels cen-

tres escolars del municipi.
A la pàgina web de l’Ajuntament
de Capellades es pot consultar
les bases amb els barems relacionats amb la renda que s’aplicaran per repartir els 3.000 euros
destinats per aquesta ajuda
A partir de dilluns també s’inicia el procés per a sol·licitar les
beques de transport per als joves estudiants de Capellades
Les persones destinatàries
d’aquesta convocatòria tornen a
ser els joves de 18 a 25 anys que
es desplacen fora de Capellades

per cursar estudis acadèmics
no oferts al municipi durant el
2019/2020 – batxillerats específics, cicles formatius de grau
mig i grau superior i graus
universitaris-.
A les bases –publicades a la
pàgina web capellades.cat es
pot trobar els criteris de valoració per a la resolució de
cada sol·licitud. L’any passat es
va començar a oferir aquestes
beques i es van presentar 10
sol·licituds, de les quals se’n
van poder beneficiar 9 joves.

Us agrada el bàsquet?
Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!

- El racó de la Noa. C/ Piereta,
47
- Bar Foment. C/ de la Plaça,
19
- Pastisseria Carreño.. C/ Sant
Cristòfol, 21
- Cal Xurrer. Ctra. del Bedorc
(davant del CAP)
- Como en casa. C/ Sant Cristòfol, 58
- Lo necesito. C/ 11 de setembre, 34, baixos
- Cafè de la vila. C/ de la Plaça,
21
- JM Pastisser. C/ Sant Cristòfol, 31

Una xerrada per a promoure
hàbits sexoafectius saludables
PIERA / LA VEU

D

ispiera s’ha adherit al
de pla de promoció
d’hàbits de salut i sexoafectius saludables promogut des de la federació DINCAT. Es tracta d’un projecte
destinat a joves a partir de 16
anys i adults amb discapacitat
intel·lectual i amb necessitat
de suport intermitent i limitat. En el marc d’aquest pla, el
proper 14 de setembre l’entitat oferirà una xerrada-taller
per a promoure hàbits sexoafectius saludables que anirà
a càrrec de la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles i
família, Gemma Deulofeu.

L’objectiu és que sigui una
activitat interactiva durant la
qual les persones participants
puguin plantejar els seus dubtes sobre diversos aspectes
relacionats amb gaudir la sexualitat de manera sana i saludable.
Les places estan limitades a un
màxim de 12 participants. Les
persones interessades poden
demanar més informació o reservar plaça enviant un correu
electrònic a l’adreça dispiera@
gmail.com o trucant al telèfon
686 721 155 (Montse Comas).
La xerrada-taller serà gratuïta i
es farà el 14 de setembre de 12
a 14 hores a la sala d’actes de la
Biblioteca de Piera.

INSCRIPCIONS
OBERTES!

·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h
cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

- Bar El Pinxu. C/ Cervantes, 8
- Queviures bé. C/ de la Font,
6 (Sant Jaume Sesoliveres)
- Restaurant el Buda de Can
Bou. C/ de la Plaça, 12
Les persones que hi participin
tindran al seu abast una butlleta com la que s’adjunta, la qual
hauran de segellar als bars i/o
restaurants en els quals demanin la seva tapa. El dissabte 21
de setembre, en el marc de la
mostra gastronòmica Pieradegusta, tots aquells visitants
que hagin aconseguit més de 8
segells podran recollir un obsequi en el punt d’informació.
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Vallbona d’Anoia celebra Masquefa rememora els seus orígens
l’inici de la 34a Setmana viticultors en una nova edició de la
de la Gent Gran
Festa del Raïm
MASQUEFA / LA VEU

artistes locals; nories ecològiques; demostracions d’elaboració d’aiguardents i destil·lats
amb una fassina; mostres d’oficis; mostres de carbasses; una
edició especial de L’Hora del
Conte; maquillatge artístic;
gastronomia; una cercavila de
carros i tractors; el Concurs
de Tastavins; una trepitjada
popular de raïm; i actuacions
musicals.

A
VALLBONA D’A / LA VEU

E

ntre les nombroses activitats culturals enguany
s’ha programat per a la
sortida a Barcelona, una visita
guiada al Gran Teatre del Liceu, la presentació per part del
periodista de La Vanguardia
Jordi Collell del seu llibre “Joc
d’Oficis”, una exposició sobre
els “Oficis i records perduts de
Vallbona” i la Coral Ara i Aquí
serà de nou l’encarregada d’inaugurar l’agenda d’activitats.
La Setmana de la Gent Gran
acabarà amb un dinar ofert
per l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia.
Del diumenge 15 de setembre
fins el diumenge 22, Vallbona
d’Anoia posarà al centre de la
seva activitat cultural, el col·
lectiu de gent gran de la vila,
de la mà del Casal de la Gent
Gran de Vallbona d’Anoia.
Vuit dies d’activitats que començaran com l’any passat,
amb el Concert inaugural de
la setmana, amb l’actuació de
la Coral Ara i Aquí, a les 7 de
la tarda a la Sala Polivalent.
El dilluns 16 de setembre hi
haurà programa doble a la Sala
d’Exposicions: d’una banda, el
periodista de La Vanguardia
Jordi Collell presentarà el seu
llibre “Joc d’Oficis” i seguidament, s’inaugurarà l’exposició
“Oficis i records perduts de
Vallbona”, amb un col·loqui
entre el presentador de l’exposició, l’historiador Jaume Borràs i el periodista Jordi Collell.
L’endemà a les 6 de la tarda a la
Sala Polivalent es projectarà el

western “El hombre que mató
a Liberty Valance”.
El dimecres 18 de setembre hi
ha programada, en col·laboració amb el Bibliobus, la sortida amb visita guiada al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona
i l’endemà dijous a les 6 de la
tarda al Local Social, la responsable de comunicació dels
Mossos d’Esquadra oferirà la
xerrada preventiva “Consells
de seguretat per a la gent gran”.
El divendres 20 de setembre
les activitats començaran a
les 2 del migdia, amb una paella al restaurant Cal Saumell
i a partir de les 5 de la tarda
al Local Social es celebrarà el
Bingo especial Setmana de
la Gent Gran. La Cia. Rocaguinarda portarà a Vallbona
d’Anoia l’obra “Amor i glòria”,
una comèdia amb textos de
diversos autors sobre l’amor,
el desamor, la família i l’amistat. L’obra de teatre es farà el
dissabte 21 de setembre a dos
quarts de 10 del vespre a la
Sala Polivalent.
Finalment, el diumenge 22 de
setembre a les 11 del matí es
celebrarà la Missa per la Gent
Gran, la qual tindrà lloc a l’església parroquial de Vallbona
i a les 2 del migdia, per tancar
la setmana d’activitats hi haurà Dinar de la Gent Gran ofert
per l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia.
La 34ª Setmana de la Gent
Gran està organitzada pel Casal de la Gent Gran del municipi i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Vallbona d’Anoia.

quest mes de setembre
Masquefa tornarà a reviure els seus orígens
relacionats amb la vinya, el
camp i els productes de la terra
a través d’una nova edició de la
Festa del Raïm; una festivitat
de caire popular organitzada
anualment per l’Ajuntament
de Masquefa –amb el suport
de la Diputació de Barcelona
i de Masquefa Comerç- i que
any rere any suma nous adeptes i nous públics delerosos de
descobrir quin és el vincle que
uneix la vila amb el món de la
viticultura.
Enguany, la Festa del Raïm se
celebrarà al llarg de tot el cap
de setmana del 14 i 15 de setembre i oferirà als assistents
un ampli ventall de propostes
de caire lúdic i tradicional per
a tots els públics.
Carles Mernissi, regidor de
Cultura i de Promoció Econòmica, convida els veïns a participar activament de la festivitat i recorda que “la Festa del
Raïm és una magnífica oportunitat per a seguir aprofundint
i divulgant la història i la idiosincràsia pròpies de la nostra
vila a través de grans esdeveniments populars que atrauen a

persones vingudes d’arreu del
territori, a més d’esdevenir un
espai de trobada, diàleg i foment del nostre teixit productiu”. En aquesta línia, Mernissi
agraeix a totes les associacions
locals que col·laboren en l’organització de la festa “la seva
implicació
imprescindible,
un cop més, per a fer possible
l’èxit de grans trobades com
aquesta”.
La Fira de Tastets de vins i caves, restauració, embotits i pastisseria serà, de nou, l’encarregada d’obrir un cap de setmana
on no hi faltaran propostes
com exposicions de pintures,
dibuixos i escultures fetes per

Els Pixafocs i Cagaspurnes
commemoren el seu 25è aniversari
La Festa del Raïm d’aquest
2019, a més, comptarà enguany amb un convidat d’excepció: els Pixafocs i Cagaspurnes Colla de Diables de
Masquefa; que enguany celebren els seus primers 25 anys
de vida. Per tot plegat, l’entitat
obrirà aquesta efemèride tan
simbòlica a tota la població organitzant els dies 13 i 14 de setembre diverses activitats com
una carretillada infantil, una
planta de bèsties, una tablada
infantil, un correfoc o un concert de versions i DJ.
L’Ajuntament convida els veïns
a gaudir de la proposta i agraeix a totes les entitats col·laboradores la seva implicació en el
projecte.

El Servei d’Acompanyament a Infants,
Joves i Famílies, de nou en marxa
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa activa, un curs
més, el Servei d’Acompanyament a Infants, Joves i
Famílies; una prestació municipal que ofereix programes
terapèutics i socioeducatius
de consultoria i orientació
familiar per acompanyar a
famílies, infants i adolescents
que es troben amb dificultats
relacionals i emocionals. La
voluntat del consistori és po-

MATRÍCULA OBERTA
CURS 2019/20

tenciar enguany aquest servei
que facilita als seus usuaris
un espai d’escolta, de reflexió
i d’orientació i, alhora, apodera la família a través d’eines
que milloren l’assertivitat i
la comunicació amb els seus
fills.
Com hi puc contactar?
L’accés al servei és universal i
gratuït i s’adreça tant a joves
com a famílies amb infants i
adolescents. El servei s’ubica
a la Torre dels Lleons (c/cre-

hueta, 33) i el seu horari d’atenció és: els dijous, de 10 h a 14 h
i de 15 h a 19 h; i els divendres,
de 12 h a 16 h.
Per accedir al servei cal demanar cita prèviament trucant o
enviant un missatge a través
de la plataforma de missatgeria
WhatsApp al telèfon 663 703
079, enviant un correu electrònic a l’adreça: saijofmasquefa@
eduvic.coop, o adreçant-vos
presencialment a la Torre dels
Lleons de dilluns a divendres
de 10 h a 13 h.

Preparació Exàmens
Cambridge

C/ Òdena 26 -28, 1r- 08700 Igualada - Tel.: 93 804 45 54 - info@centreangles.com
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L’aplec de Sant Magí de la Brufaganya: “Mort a les cunetes”,
tradició i modernitat
teatre a Argençola
BRUFAGANYA / LA VEU

ARGENÇOLA / LA VEU

F

alta només un any
perquè l’Aplec de Sant
Magí celebri amb tota
solemnitat el seu quart centenari: està documentat que
l’any 1620 ja se celebrava el
tercer diumenge de setembre la “Dinada dels Pobres”
a la Brufaganya, organitzada
per la Confraria de Sant Magí
màrtir de Barcelona.
Si bé l’actual aplec no s’assembla gens a la festa que es feia
en aquells temps tan remots,
hi ha una tradició que encara subsisteix: la Confraria de
Sant Magí de Barcelona encara participi cada any a l’Ofici
amb l’ofrena de dues lliures
de xocolata i una almoina per
al santuari.
Aquest any la festa comença
de matinada, a dos quarts de
sis del matí, quan iniciaran el
camí els Senderistes Bisbalencs des de la Bisbal del Penedès per recórrer els 34 quilòmetres que hi ha a peu fins
a Sant Magí, on arribaran a
dos quarts de tres de la tarda.
Passaran per sis termes municipals: La Bisbal, El Montmell, Aiguamúrcia, Pontons,
Querol i Pontils. Aquesta és la
XXIII vegada que fan aquesta caminada, si bé és el primer any que coincideix amb

D
l’aplec.
Més tard sortiran les caminades a peu, sortides en bicicleta o passeig en cavalls des
de La Llacuna, Santa Coloma
i Pontils tots en direcció a
Sant Magí. Naturalment molta altra gent hi anirà en cotxe
particular i allí hi trobarà un
gran espai per a aparcament.
A les 9 es començarà a servir
l’esmorzar popular: un bon
entrepà de pa amb tomaca i
pernil acompanyat d’olives,
ceba amanida i fruits secs tot
acompanyat d’un porró de vi
negre o bé aigua, a gust de cadascú.
Durant el matí, a la capella de
les Fonts hi haurà una exposició dedicada a la fauna pròpia
de la Brufaganya. També durant el matí hi haurà instal·lada una carpa amb jocs de taula per a petits i grans. També
s’organitzaran visites per a
famílies per conèixer l’entorn
natural i jocs de cucanya per

a infants.
A les 12 del matí hi haurà l’Ofici al santuari amb el
cants dels goigs. En sortir ,
es ballarà el Ball Pla i després hi haurà una ballada de
sardanes a càrrec de la cobla
Cossetània.
I després toca baixar del
santuari cap a les Fonts on es
cuinarà una gran arrossada
per a tothom que hi vulgui
participar, tot i que cadascú
també es pot portar el dinar
des de casa sense cap problema.
Havent dinat la mateixa cobla
Cossetània amenitzarà la tarda
amb balls populars i vuitcentistes, incloent tal com ja és tradicional, el Ball Pla de Sant Magí.
Per participar en l’arrossada
es poden comprar el tiquets
(amanida, paella i postres) als
forns Pujó de Santa Coloma
i La Llacuna, o bé es poden
reservar al correu electrònic
amicssantmagi@tinet.cat

issabte 21 de setembre de 2019, a les 7
de la tarda, es representarà l’obra ‘Mort a les
cunetes. Un homenatge a les
víctimes de la repressió franquista’ a l’exterior del Molí de
Pedra d’en Josep Mestre a Argençola.
‘Mort a les Cunetes’ és un
muntatge teatral de David
Pintó i Joan Valentí que, a
través de cinc monòlegs, narra la història de La Fossa de
Can Maçana: l’afusellament
de nou republicans, acusats
de rebel·lió i sedició, que van
ser trets a la mitjanit del 9 de
febrer de 1939 de la presó de
Manresa i la fuga d’un d’ells
que ho va poder explicar.

Anem al teatre!
NADA ES IMPOSIBLE

Un emotiu espectacle basat
en la història real de vuit persones que van morir per les
seves idees, ara fa 80 anys.
L’obra reconstrueix aquesta
injustícia encara no reparada,
amb la força de la paraula i la
música en directe, i fa un homenatge a totes les víctimes
de la repressió franquista.
L’entrada és gratuïta i cal que
porteu roba d’abric. El punt
de trobada i aparcament serà
a la Bàscula d’Argençola a tres
quarts de 7 de la tarda. Després de la representació hi
haurà un col·loqui. En cas de
mal temps l’obra es representarà a la Sala 1 d’octubre?.
L’acte és organitzat per l’Ajuntament d’Argençola i la col·laboració d’Òmnium Anoia.

Temporada
2019 - 2020
Teatre Victoria

Dissabte, dia 19 d’octubre de 2019

Hora Sortida: 14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Victoria Entrades garantides a platea

"NADA ES IMPOSIBLE", l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el Setembre de 2017 al Teatro Rialto de
Madrid, arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una aventura plena d'il·lusions que confirma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN", Antonio Díaz torna a demostrar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".
Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!! Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

LA TIENDA DE LOS HORRORES
Dissabte, dia 26 d’octubre de 2019

Teatre Coliseum
Hora Sortida: 15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades garantides a platea
Dels creadors de 'La Jaula de las Locas' arriba al Teatre Coliseum 'La Tienda de los horrores'.Una comèdia musical electritzant a ritme de soul i rock & roll!
La història d'amor impossible entre Seymour i Audrey, empleats de la vella floristeria del Senyor Mushnik, dóna un gir inesperat amb l'aparició d'una
misteriosa planta que pot convertir els desitjos en realitat. La vida en el barri de Skid Row està a punt de canviar per sempre!
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

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

93 803 75 56
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Rubió acull el 1r Festival d’Arts Escèniques
de l’Alta Anoia: el FESTIVART
RUBIÓ / LA VEU

E

l pròxim dissabte 14 de
setembre, Rubió acull el
primer Festival d’Arts
Escèniques de l’Alta Anoia, el
FESTIVART. Es tracta d’un
esdeveniment sorgit i organitzat per voluntàries del municipi, que ha rebut el suport
de l’Ajuntament de Rubió i
Diputació de Barcelona, entre
d’altres empreses privades que

han col·laborat per fer-lo possible.
Dissabte de circ i música al
Pla de Rubió
El FESTIVART començarà a
les 18h, amb un taller de circ a
càrrec de la companyia teatral
coponenca TOT CIRC; l’activitat estarà oberta a tothom.
A continuació, a les 19:45 hores, començaran els espectacles amb “El Mêtre” de la Cía.

Jam Produccions. L’obra és un
espectacle, a càrrec de Jaume
Jové, que transportarà a tots
els presents al món de la imaginació, la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc
i la tendresa.
A les 22 hores tindrà lloc
l’espectacle “RAR” de la Cía.
Balusca, una obra per a tots
els públics que barreja circ,
humor i risc en un espectacle
on les aparences enganyen, i

on la raresa és autenticitat.
Finalment a les 23 hores el
concert amb Mama Patxanga
tancarà el festival amb música
mestissa i combativa per a ballar i pensar. Els martorellencs
portaran el seu reggae i rumba al Pla de Rubió per celebrar
la primera edició del Festivart
a Rubió.
Durant tota la tarda i vespre
hi haurà servei de bar, amb
food trucks de proximitat,

amb beguda i menjar. La zona
del festival també disposarà
d’aparcament gratuït.

Montmaneu va viure una gran Festa Major
MONTMANEU / LA VEU

U

na gran Festa Major, la
que han viscut els veïns/nes de Montmaneu aquests cap de setmana,
amb moltes activitats per poder participar i gaudir gent de
totes les edats.
La festa va començar dijous
a les 21 h., l’hereu i la pubilla
de Montmaneu van encendre
unes traques que donaven
pas a l’encesa de les llums de
la plaça major. Seguidament
i després de uns suculents
entrepans de 4 rodes Food
truck de l’Antonio. El Dj. Toni
Fàbregas ens va oferir unes
versions dels 70 - 80 - 90 fins
ben entrada la matinada, a “La
Sala”, convertida amb una autèntica Discoteca.
El divendres a les 18,30 h., es
va celebrar un partit de futbol sala entre els equips de CF
MONTMANEU - FS DYNAMO DE CERVERA, disputant-se el trofeu Festa Major.
Va resultar guanyador el CF
MONTMANEU a la tanda de
penals. A les 21 h. a la plaça
Major, es va celebrar el tradi-

cional sopar popular amb una
assistència de 435 comensals.
Després del sopar, es va fer la
proclamació de l’hereu i pubilla de Montmaneu, que varen ser en Guim Pain i L’Abril
Samaranch, els quals seran
qui representaran a Montmaneu a la Fira d’Igualada i a la
Festa de la Caldera de Montmaneu. A continuació, la Sra.
Maria Lluissa Castellà, va ser
l’encarregada de fer el prego d’enguany amb un bonic
pregó, recordant vivències a
Montmaneu i acabant amb un
bonic vers dedicat a Montmaneu. I finalment, per acabar la

humorista Mayte Carreras ens
va fer gaudir d’un magnífic espectacle.
Dissabte a les 9 h, es va fer la
tradicional excursió a la font
de La Panadella, a peu o amb
bicicleta. En arribar, es va fer
un magnífic esmorzar amb
coques de varies tipus del forn
de pa de La Panadella. Des de
les 11h. fins a les 14h a la zona
esportiva, inflables i jocs per
la mainada, a la mateixa hora,
partits de futbol, tenis taula,
cal destacar el partit de bàsquet femení, entre dos equips
de Montmaneu, carrer amunt
contra carrer avall. A la tarda,

la pluja va fer anul·lar l’espectacle infantil “Mes Tumàcat”. A
les 20,30 h els veïns i veïnes de
Montmaneu, ens van oferir un
any més un gran espectacle de
Escala en Hi-fi, fent unes magnífiques imitacions d’artistes
famosos d’abans i d’ara. A les
24 h el famós grup de versions
“The Xandals” va delectar el
nombrós públic assistent fins a
les 3 de la matinada.
El diumenge, a les 10,30 h els
gegants, cap grossos i grallers
de Verdú, acompanyats dels
caps Grossos de Montmaneu,
varen fer una cercavila per tot
el municipi. A les 12,30 h missa amb acompanyament musical de la magnífica orquestra
Rosaleda. Tot seguit sardanes
amb la mateixa orquestra. A
les 18,30 h la Plaça Major, es
va omplir de gom agom per
escoltar el magnífic concert de
l’orquestra Rosaleda i a continuació, gran ball de gala per la
mateixa orquestra, a la mitja
part es va obsequiar amb uns
entrepans per a tots els assistents.
El dilluns a la Capella de la
Mare de Deu de La Creu, es

va celebrar com cada any la
missa pels difunts i a la sortida, al cafè del Poble es va fer un
vermut popular i a continuació
una magnífica gran paella, per
125 comensals, una bona sobretaula amb un bingo popular
que varen donar pas als jocs
populars, curses de sacs, tirar
la corda, trencar l’olla, jocs de
les cadires etc. per la mainada i
pels més grans. Va posar fi a la
Festa Major, el reconegut grup
d’havaneres “ SON DE L’HAVANA”, el qual va cantar les seves versions i les més conegudes com “El Canó de Palamós”
, “la Vieja Lola”, “El meu avi”
etc. Tot acompanyat del corresponent rom cremat.
Cal destacar el nombrós públic
assistents a tots els actes que
s’han dut a terme en aquesta
Festa Major i la participació a
tots ells.
Agrair també a tots els veïns/
veïnes, que han col·laborat en
aquesta Festa Major. I sobretot, a totes les organitzadores,
professores, actors/res, tècnics,
que han fet possible un any
més que L’Escala Hi-Fi hagi estat un gran èxit.

100€ mes
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El joc del CF Igualada no fa justícia amb els resultats
FUTBOL / LA VEU

UE CASTELLDEFELS 2
CF IGUALADA 1

E

ls igualadins tenien
una sortida per la Diada Nacional de Catalunya, al camp de la UE Castelldefels. Un enfrontament
entre dos conjunts que no
havien començat la lliga de la
millor manera.
Els jugadors d’en Moha es
volien refer de l’estrepitosa
derrota davant l’Horta i van
començar el partit amb una
marxa més. Pressió molt alta,
velocitat de pilota i gran intensitat dels blaus. L’Igualada
dominava el matx i ofegava
als del Baix Llobregat, que
tenien moltes dificultats per
arribar a zones de perill.
Així va ser com ben aviat van
arribar les ocasions dels de
l’Anoia. Calia afinar la punteria. I això va fer Simón.
Espectacular pressió de Pedro i Joel, que robaven en fase
d’iniciació dels locals, donant
una gran pilota en profunditat per Simón, que finalitzava

a la perfecció. Primer gol dels
blaus aquesta temporada.
A partir d’aquell moment,
els grocs van despertar i van
anar apropant-se a la porteria
de Ribera. Fins a dos bons ensurts va aconseguir fer l’equip
local, però els visitants van
resistir.
No obstant, a falta de cinc
minuts per la finalització de
la primera meitat, Pedro era
expulsat per una segona amonestació. Gerro d’aigua freda
abans del descans, tot i seguir
amb l’avantatge en el marcador.
A la represa, el duel va agafar encara més ritme. Els locals pressionaven amb molta
insistència, causant molts
problemes a la defensa blava. Malauradament, al minut
55, el Castelldefels va igualar
l’enfrontament, en un xut que
va rebotar en un defensa blau.
Calia resistir, amb un home
menys, més de trenta minuts.
Els locals tenien el domini
complet del joc i els igualadins esperaven tenir la seva
oportunitat. Els jugadors de
Moha les van tenir als peus

Fotos: Marc Domingo

de Martí Just, que no va poder superar el porter local.
I seguint amb el setge dels del
Baix Llobregat, al minut 85,
després d’una centrada lateral, Grifell va rebutjar dins
de la seva pròpia porteria. Un
final molt cruel per com es
van desenvolupar els últims
minuts de partit.
Els igualadins inicien la temporada amb zero punts gens
justos pel mostrat en els tres
partits. En la següent jornada,
l’equip descansarà, degut a
l’exclusió del Reus de la competició.
El retorn de la Tercera a Les
Comes també va acabar amb
derrota
La Tercera Divisió Nacional
tornava dissabte passat a Les
Comes després d’onze anys.
Era la segona jornada de Lliga i el rival una UA Horta que

també havia perdut en la primera jornada de competició.
Els igualadins sent conscients
que en el partit anterior el joc
havia sigut bo, van repetir
alineació.
Un cop iniciat el matx, domini blau amb la pilota i incomoditat en els contracops visitants. Amb aquesta tònica,
els locals van tenir ocasions
molt clares per avançar-se en
el marcador. Però, de nou, la
falta d’encert i l’habilitat del
porter de l’Horta, ho van impedir.
Arribada la mitja hora de joc,
en el millor moment del conjunt local, va arribar un gran
sotrac. Pilota llarga a l’esquena de la defensa anoienca, i
gol dels barcelonins. Això va
fer decaure l’ànim de l’Igualada, i només tres minuts
més tard, Adri feia el segon.
El partit es posava complicat

pels interessos locals. Amb
aquesta situació, els visitants
van tenir oportunitats per
augmentar el marge, però la
defensa igualadina ho va impedir. S’arribava al descans
amb un zero a dos bastant
enganyós.
Al descans, els blaus van fer
un doble canvi per intentar
revertir la situació. I l’enfrontament es va obrir més que
mai. Els igualadins intentaven reaccionar, però les pèrdues de pilota i els contracops
de l’equip visitant posaven
més complicat el partit.
I el panorama encara es posava pitjor quan Óscar, per
lesió, deixava l’equip amb deu.
I més, quan Bernat era expulsat, a falta de deu minuts per
la finalització. Aquest fet va
ser aprofitat per l’Horta per
augmentar el resultat definitiu fins al zero a quatre.

OFERTA

ALUMINI
a partir de 25€/mes
G7 DISC ULTEGRA
125€/mes

en 24 quotes sense interesos
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Carretera
e-bikes
Urbanes
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El millor hoquei patins de l’estat,
aquest cap de setmana a Les Comes
HOQUEI PATINS / LA VEU

va recordar que fa poques setmanes Igualada va ser l’escenari de la Supercopa Catalana d’Handbol i del final d’una
etapa de La Vuelta i també va
anunciar que la setmana que
ve la capital de l’Anoia acollirà una nova edició de la Urban Running Night Show i de
la Copa Catalana de BTT.
Manel Buron va agrair la
bona disposició de l’Ajuntament per a l’organització de
la competició i va destacar el
fet que l’Igualada Rigat HC hi
participi i en sigui l’amfitrió
és gràcies al mèrit esportiu
d’haver assolit la cinquena
posició en l’edició anterior
de l’OK Lliga, que és el millor
resultat de les últimes temporades.
El preu de les entrades és
de 12€ per jornada. Hi ha la
possibilitat de poder adquirir
abonaments per veure els tres
partits al preu de 20€ per al
públic en general i de 15€ per
als socis de l’Igualada Rigat
HC. Els abonaments només
es vendran de manera antici-

E

l pavelló de les Comes
acull aquest cap de setmana la disputa d la
Supercopa d’hoquei patins,
amb una doble jornada que
s’iniciarà el dissabte, 14 de setembre, amb els dos partits de
semifinals. El primer el disputaran, a les sis de la tarda,
el Deportivo Liceo i el Reus
Deportiu Miró. I una estona
més tard, a dos quarts de nou
del vespre, es jugarà el segon
partit, entre el FC Barcelona
i l’amfitrió, l’Igualada Rigat.
Els guanyadors d’aquests dos
partits seran els qui jugaran
la final d’aquesta competició,
que es disputarà diumenge, a
un quart de nou del vespre.
La celebració d’aquest torneig, que permetrà veure en
acció a la capital de l’Anoia
els millors equips de l’hoquei
estatal, forma part del seguit
d’esdeveniments que Igualada
organitza com a Ciutat Europea de l’Esport.
La presentació de la Supercopa es va fer dimarts amb
la presència de Patricia Illa,
regidora de Promoció de la
Ciutat i Esports; Manel Burón, president de l’Igualada
Riga HC; Alexandra Alba responsable de Mujer y Deporte de la Federació Espanyola
de Patinatge i Joan Garrido,
president del Comitè d’Hoquei Patins de la mateixa federació.
Patricia Illa va posar en valor el fet que Igualada torni
a ser escenari d’un gran esdeveniment esportiu: “apostem per l’esport, apostem per
les grans cites esportives i ho
fem a costat de les entitats; en
aquest cas, a costat de l’Igualada HC”. La regidora també

pada a les oficines del club els
dies 9, 10, 12 i 13 de setembre, de 17.30 a 20.30 h.
Presentació de l’OK Lliga
En aquest cas concret, a més,
la disputa de la Supercopa
tindrà també, com a pròleg
destacat, la presentació de la
temporada 2019-20 de l’OK
Lliga masculina i femenina,
que és la principal competició d’hoquei patins en l’àmbit estatal. La presentació
tindrà lloc avui divendres, a
dos quarts de vuit del vespre,
a l’Adoberia Bella, en un acte
retransmès en directe per Esport3.
La presentació comptarà
amb la presència de representants de les plantilles de
tots els equips que participen en la competició i servirà per donar a conèixer les
novetats d’aquesta temporada, que inclouen canvis significatius en les retransmissions que el canal OK Liga
TV farà de tots els partits.

Èxit del 39è Torneig
Hoquei Base Ciutat
d’Igualada
HOQUEI PATINS / LA VEU

E

l pavelló de les Comes
va ser l’escenari des de
dijous i fins diumenge
passat de la trenta-novena
edició del Torneig d’Hoquei
Base Ciutat d’Igualada, Memorial Francesc Fontanellas
amb la participació de 30
equips repartits en 6 categories.
Després de molts anys sense
aconseguir-ho, els equips de
l’Igualada Hoquei Club van
ser els guanyadors en les sis
categories participants. En
Prebenjamí l’Igualada es va
imposar a Monjos, Lleida
Llista i Sant Ramon de Vilafranca. En categoria Benjamí l’Igualada “A” va ser el
guanyador per davant del

JMJ, Vilaseca, Igualada B,
Igualada D i Igualada C. En
Alevins el guanyador en una
final disputada que es va decidir en les faltes directes va
ser l’Igualada B per davant
de l’Igualada A, el Vilaseca,
el Sant Josep de Sant Sadurní, l’Igualada C i el Lleida
Llista.
En categoria Infantil va guanyar l’Igualada A per davant
del Voltregà, de l’equip femení del Cerdanyola d’OK Lliga
(actual campió de la Copa
de la Reina), Vic, Igualada
B i Igualada C. En juvenils
va guanyar l’Igualada A per
davant de l’Igualada B, Voltregà i Espanyol. I en júniors
el guanyador va ser l’Igualada B per davant de Voltregà,
Lleida Llista i Igualada A.

L’IFHCP cau contra el
Sant Cugat després d’un
mal inici de partit
HOQUEI PATINS / LA VEU

PHC Sant Cugat 7
Igualada Femení HCP 2
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os gols del conjunt
local en els primers
cinc minuts del partit, corresponent a la jornada
3 de la Copa Esports Penedès,
van deixar a contrapeu a les
igualadines. Al minut deu,
Tamburini marcava el tercer
gol quan les anoienques creaven clares ocasions de gol. En
els darrers minuts del primer
temps, les locals marcaven el
quart i deixaven un resultat
enganyós atenent a les nom-

broses ocasions de l’Igualada.
A la segona part, les igualadines, més eficients, reaccionaven, neutralitzaven el joc
del Sant Cugat i escurçaven
distàncies en el marcador
gràcies als gols de Queralt
del Àguila al minut tres i al
de Pati Miret al minut tretze.
Però les accions individuals
locals van eixamplar la diferència per deixar un immerescut resultat final de 7-2.
L’entrenadora igualadina Maria Fernández “Pulgui”, però,
es mostrava satisfeta amb el
joc de les igualadines tot i el
resultat, que no considera important en pretemporada.

REF

ERÈNC

HORARI:
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DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604 aperitiuscatalans@hotmail.com
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Ha arribat l’hora dels adeus per a
l’equip Nani Roma-Àlex Haro

Albert Moreno fa dos
podis a França
TRIATLÓ / LA VEU

L

’atleta del Club Atlètic
Igualada ha fet un gran
bloc de curses durant
aquests mesos d’estiu.
El passat 27 de juliol l’Albert va
finalitzar segon al Triatlo Internacional d’Alpe d’Huez, per
davant del campió d’Europa
de triatló de llarga distància i
per davant també de múltiples
vencedors de curses Ironman.
Després d’aquest gran resultat, l’Albert va posar tots els
seus esforços en preparar la

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Q

uan fa uns mesos
BMW, la marca alemanya
propietària
de Mini, va anunciar que deixava oficialment l’especialitat de raids va sonar l’alarma
pels equips que fins aleshores
depenien de la marca. El que
estava clar és que els Mini
continuarien participant en
raids per mitjà del preparador, també alemany d’X-Raid
Team, però ja de forma no
oficial.
Nani Roma és un dels pilots
de Mini i aquest no serà l’únic
canvi de l’osonenc. Roma
també canviarà de copilot i
així es separarà del copilot
d’Òdena, Àlex Haro. “A partir d’ara m’acompanya Dani
Oliveras, un ex pilot de motos
amb molta experiència en diferents ral·lis. Ha corregut ja
un Dakar en cotxes, ha fet di-

verses carreres del mundial de
raids, l’Abu Dhabi de aquest
any a part de diferents carreres del Campionat del Món de
Bajas”, explicava Nani Roma.
Pel que fa al fins ara el seu
copilot, l’odenenc Àlex Haro,
Roma deia: “Li estic molt
agraït, han estat molts els moments intensos i molt bonics
que hem viscut junts. Li desitjo molta sort en la seva nova
aventura”.
Nani Roma pilotarà dins el
Borgward Rally Team amb un
BX7 DKR EVO. Borgward,
fundat per Carl F.W. Borgward, s’adhereix als mateixos
principis de la fabricació de
vehicles de classe alta a tot el
món.
Han sigut quatre anys d’èxits
de la parella esportiva Nani
Roma i Àlex Haro en competicions a nivell de proves
catalanes, estatals i internacionals, amb grans classifica-

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

cions que van culminar amb
el seu segon lloc en el Dakar
d’enguany.
Pel que fa a Àlex Haro, molt
possiblement sigui a partir
d’ara el copilot del sudafricà
Giniel de Villiers. De Villiers
i Haro, a falta la confirmació oficial de Toyota a l’hora d’escriure aquestes línies,
pilotarien un Toyota Hilux,
un cotxe guanyador com ho
van demostrar amb la seva
victòria Nasser Al-Attiya i
Mathieu Baumel en el Dakar
d’enguany.

Triatlo Internacional de Gerardmer on també va finlitzar
en el podi, concretament en
la tercera posició. Només va
ser superat per Max Neuman
(Selecció Australiana) i Will
Clarke (BMC Tri Team). Tots
ells a menys de dos minuts de
diferència.
Ara, l’Albert correrà el Challenge Davos aquest dissabte,
el Bilbao Triatló i el 70.3 de
Marrakech durant l’octubre. A
part de les curses locals com la
Urban Running o el Triatló de
Mataró.

Saví Ubals s’estrena amb
el CNI a la Trai l’Arboç
TRAIL RUNNING / LA VEU

A

quest passat diumenge es va disputar la
VI Trail l’Arboç. El
Club Natació Igualada va estar
representat per Saví Ubals,
que debutava com a nova incorporació dins la secció d’excursionisme/Trail running.

La cursa disposava de tres
modalitats, Exprés, Llarga i
Caminada. En Saví (amb el
dorsal 172) va córrer la cursa Trail Exprés de 13 km amb
un desnivell positiu de 215
metres, fent un molt bon paper
amb un resultat de 1h 06’ 49’’,
quedant 23è de la general i
el 10è en la categoria sènior.

Es lloguen 2 despatxos
al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
INCLOU:

. Wifi
. Llum
. Calefacció
. Aigua
. Neteja
. Sense horaris d’entrada i de sortida
. Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88 -info@rendaurbana.com
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Els germans Jaume comencen la
temporada a Palència

Festival de gols en el
primer partit
FUTBOL / LA VEU

UE Sitges “B” 5
UD Montserrat 3

P

rimer partit de la temporada 2019/20 per la
UD Montserrat. En el
desplaçament al Municipal
d’Aiguadolç, sitgetans i igualadins donaren un recital de

gols, alguns d’ells molts vistosos. Els gols igualadins els
varen marcar, Davinho 2-1,
Victor Sànchez 3-2 i Fermín
3-3. El proper dissabte tindrà
lloc en el Municipal de Les
Comes el derbi igualadí, entre l’UD Montserrat i l’Ateneu
Igualadí, un derbi inèdit en
aquesta categoria.

El CBI, present a l’ofrena
floral a Rafael Casanova

BÀSQUET / LA VEU

ESQUAIX / LA VEU

E

ls dos germans Jaume
van iniciar la temporada a Palència, concretament en l’Open San Antolín, el segon torneig més ben
dotat econòmicament de la
temporada estatal.
Tots dos van marxar a la ca-

pital manxega amb gastroenteritis i això va minvar les opcions tant d’un com de l’altre.
Tot i així el Bernat Jaume,
amb no poques dificultats,
va anar superant les diferents
rondes, a quarts guanyant 3-2
al madrileny Sergio Garcia i
a semis amb el palentí Aitor
Zunzunegui, però caient en

la gran final davant el gallec
Carlos Cornes per 3-1. El seu
germà gran Joel, va passar la
1a ronda del quadre a costa
de Cèsar Castrillo, per caure
a vuitens amb el seu germà
Bernat.
El Bernat comença la temporada PSA a Madeira i acte seguit a Qatar.

Debut i victòria
FUTBOL / LA VEU

V

ictòria treballada dels
veterans de l’Igualada
que van saber moure la pilota amb criteri davant un equip molt més jove
i molt més alt, però... qui la
toca, la remena i la passa, no
l’hi calen Kubalas, Morenos i
Manchóns.
Gran partit dels blaus que s’hi
van haver de posar de valent
davant un Vallvidrera potent,
però que no va poder fer res

davant la disciplina igualadina que ho va posar tot
per aconseguir una victòria
més que merescuda. Primera meitat de tempteig on els
migcampistes van guanyar la
partida a les davanteres, però
una extraordinària passada
de Carles Solís l’aprofitava
Quim Soler per obrir la llauna i marxar al descans amb
avantatge blau per un gol a
zero. A la represa, els visitants
van sortir disposats a marxar
amb els tres punts en joc, sa-

bedors del seu potencial. Però
es van topar amb uns veterans il·lusionats d’encetar una
nova temporada i van fer córrer als barcelonins de valent.
A la meitat del segon temps,
una altra passada de Carles
Solís a Enric Conill que ho va
córrer tot, l’hi va posar a Pau
Ricart, que des de la frontal
de l’àrea engaltava una gardela imparable, superb xut que
donava la victòria blava en el
seu debut a la lliga,

A

quest dimecres 11
de setembre, al matí,
una
representació
del Club Bàsquet Igualada va
participar a l’ofrena floral al
monument de Rafael Casanova a Barcelona, en motiu de la
Diada Nacional de Catalunya.
El president del CBI Jordi
Balsells, la vicepresidenta
Neus del Rio, varis membres
de la junta directiva, juga-

dors i tècnics, acompanyats
per l’Alcalde d’Igualada Marc
Castells, van ser-hi presents.
Aquest acte va ser un dels
programats pel club en motiu de l’11 de setembre. El
cap de setmana passat es va
organitzat el Torneig Diada
Nacional de Catalunya a Les
Comes, que es va emportar el
BFV-BMV Viladecans i on el
primer equip femení, l’Anytime Fitness CBI va quedar
segon.
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

railhome.com

676 959 431

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
Visita per a dues persones a caves
Bohigas amb degustació de caves
(últim diumenge de mes) i regal
d’una ampolla Bohigas Brut Reserva amb estoig

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

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG
2 Entrades

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.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a
formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes el
30/8/2019. 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.

S
Signatura

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Museu del Traginer

Visita Caves Bohigas

Escalada

Val de xapa i pintura

Concerts Hostalets Pierola

Bicicleta

Cistella Caprabo

TOTS ELS SORTEJOS

amicsdelamusica@gmail.com
Entrades Yelmo Cines

Les entrades tenen vigència
d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.
Els guanyadors es donaran a
conèixer per mitjà de l’edició
impresa de La Veu a finals de
mes, podran recollir les entrades directament a cadascuna
de les entitats que participen,
a excepció de Yelmo Cines i el
cicle de concerts d’Hostalets,
que s’han de passar a buscar
per les oficines de La Veu *.
Els guanyadors de la cistella
Caprabo i Caves Bohigas se’ls
avisarà via telèfon a fi i efecte de poder fer-los la foto de
l’entrega del regal.
* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

El Teatre Municipal Ateneu estrena temporada,
web i sistema de venda d’entrades
TEATRE / LA VEU

un futur vol posar-se a disposició de les entitats que participen
de la programació del Teatre
Municipal Ateneu, per tal que
puguin utilitzar aquest nou sistema de venda.
D’altra banda, aquesta temporada, el teatre segueix col·laborant
en el programa d’inclusió social a través de la cultura Apropa
Cultura i mantindrà l’oferta de
promoció del teatre per als joves, del programa Fins als 25
a cinc on els joves de fins a 25
anys podran comprar les entrades a 5 euros durant la mateixa
setmana de cada funció.

E

l proper diumenge dia
6 d’octubre, a les 7 de la
tarda, s’inicia la nova
temporada de tardor del Teatre
Municipal Ateneu amb l’espectacle Alguns neixen estrellats, de
Joan Pera. L’obra explica la vida
d’un personatge ingenu, simpàtic i entranyable que lluita per
situar-se a la vida però, malauradament, és desgraciadet. L’actor de Mataró ha volgut fer un
homenatge als grans còmics i
humoristes del cinema i la televisió. Hi evoca Charlot, Mister Bean, Woody Allen, Frank
Spencer, Inspector Closseau...
Enric Llort el dirigeix i l’acompanya a l’escenari.
La reina de la bellesa de Leenane
és un drama sobre la solitud, la
sinceritat i les relacions entre les
persones i la família, i com moltes vegades repetim els errors i
fracassos d’aquells que han vingut abans que nosaltres. El director Julio Manrique s’interpel·
la sobre aquesta obra de Martin
McDonagh i el personatge protagonista: ‘Com va poder inventar-se la Maureen, la pobra
Maureen, la fràgil Maureen, la
temible Maureen, amb només
vint-i-sis anys?’. Interpretada
per Enric Auquer, Marissa Josa,
Marta Marco i Ernest Villegas,
es podrà veure el diumenge 20
d’octubre, a les 7 de la tarda.
El diumenge 17 de novembre
arriba una entranyable comèdia sobre una generació en crisi
existencial. Ovelles de Carmen
Marfà i Yago Alonso reflexiona,
en clau d’humor, sobre la frustració d’una generació marcada
per la crisi. De com fer front a la
decepció
i de la permanent necessitat de
reinventar-nos. Biel Duran, Albert Triola i Gemma Martínez
són tres germans que reben
com a herència un ramat d’ovelles.
Joel Joan dirigeix el monòleg
de Dennis Kelly Nenes i nens.
Anna Sahun interpreta aquesta
dona emprenedora i valenta,
que no acota el cap davant les
adversitats però que acaba descobrint massa tard que es va
enamorant de l’home equivocat. Aquest èxit del GREC 2019,
sobre l’equilibri de poder entre
els sexes, arribarà a l’escenari del

Teatre Municipal Ateneu l’1 de
desembre, a les 7 de la tarda.
Concerts de música clàssica en
abonament
El dia 24 de novembre, a les 7 de
la tarda, més de cent cantaires
de la ciutat i la Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia celebraran
Santa Cecília amb la interpretació participativa de Mil anys,
de Valentí Miserachs i Antoni
Dalmau a la basílica de Santa
Maria. Hi cantaran com a solistes Ulrike Haller , Julia Brescó,
Joan Garcia i Josep Pieres sota
la direcció de Josep Miquel
Mindán. L’acte comptarà amb la
presència del compositor i l’autor del text.
Arpa és el concert de Nadal a
càrrec del Cor Exaudio i el Cor
d’homes d’Igualada que comptarà amb la participació de la
jove i reconeguda arpista catalana Magdalena Barrera, els
flautistes Oriol Carceller i Ester
Alonso i la violoncelista Clara
Puig. L’acte tindrà lloc el diumenge 22 de desembre, a les 6
de la tarda, a la basílica de Santa
Maria.
L’Orquestra Terres de Marca
presenta, com ja és tradicional
el seu Concert de cap d’Any
de música i dansa. El dissabte
4 de gener, a les 8 del vespre,
es podran escoltar un repertori d’obres de la família Strauss
i Txaikovski. Hi participen, a
més, diverses escoles de dansa
la ciutat que interpretaran danses de diversos punts de la geografia europea.
Abonaments
Aquests 7 espectacles formen
part de l’abonament de 4 obres

per 44 euros. Els abonaments es
podran comprar a partir del 19
de setembre al Punt de Difusió
Cultural i Turística del carrer
Garcia Fossas, 2 i també com
a novetat, es podran gestionar
directament des de casa a través
del nou web i nou sistema de
venda d’entrades a www.teatremunicipalateneu.cat
Cal tenir en compte que els abonats que vulguin assistir a altres
obres, -a banda de 4 obres de
l’oferta de l’abonament, gaudiran d’un 20% de descompte en
els següents espectacles.
Nou web i nou sistema de venda d’entrades del Teatre Municipal Ateneu
El Teatre Municipal Ateneu iniciarà el canvi suport de venda
d’entrades, després que la plataforma Ticketea, que fins ara feia
aquesta funció, tanqui el seu
servei.
El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada ha volgut fer una
aposta per un sistema de venda
desenvolupat a nivell local pels
mateixos professionals que van
crear el sistema de venda d’entrades de l’Ateneu Cinema.
Aquest nou sistema permetrà
diferents avantatges respecte
l’anterior model. Els usuaris
no tindran cap recàrrec en la
compra de les seves entrades, i
a més, podran comprar directament l’abonament en línia,
evitant cues i desplaçaments.
Aquest nou sistema, desenvolupat per l’Eulogi Domènech i
Creagia, estarà hostatjat al nou
web www.teatremunicipalateneu.cat
Es tracta d’una iniciativa que en

Músiques de butxaca
Els concerts de petit format organitzats per l’Ateneu Igualadí
arriben el 4 d’octubre amb la
compositora aranesa Alide
Sans. El seu disc Henerècla (escletxa) és un alè d’aire fresc que
baixa de les muntanyes. La vila
és la creació amb una llengua
inventada i improvisada del
músic Daniel Lumbreràs que
es podrà escoltar el dia 8 de novembre. Cançons de fer camí és
el darrer treball de Borja Penalba i Mireia Vives. El duet valència és un dels exemples més
clars de cançó d’autor i arriba a
Igualada amb un projecte que
tot just s’acabarà de gestar. Arribarà el 13 de desembre a l’escenari de l’Ateneu. Els concerts
de Músiques de butxaca estan
programats a les 11 de la nit.
Els espectacles familiars
Xarxa Igualada té cura de programar les obres adreçades als
nens i nenes. Enceta la temporada el 29 de setembre amb
El monstre de colors. És l’adap-

tació teatral del llibre d’Anna
Llenas. Una posada en escena plena de poesia i música,
que ajudarà els nens i nenes a
connectar amb cada emoció.
Baobab. Un arbre, un bolet i
un esquirol de La Pera Llimonera va aconseguir el premi del
públic al millor espectacle i el
premi Xarxa Alcover de Mostra Igualada 2019. L’espectacle
és un homenatge a totes aquelles persones, grans i menudes,
a qui la violència dels conflictes
armats els ha obligat a deixar
la seva terra. Està programat
el dia 13 d’octubre. Una reflexió sobre l’avorriment de nens
i nenes és el que ens planteja
L’aventura d’avorrir-se de L’Estaquirot teatre. Les peripècies
de la Rita pretenen motivar la
creativitat i el lleure infantil. La
posada en escena de titelles i
actors arriba el 27 d’octubre a
la nostra ciutat.
La màgia de Charlie Mag ens
permetrà submergir-nos en
un univers ple de sorpreses i
il·lusions amb el seu espectacle Formidable, el diumenge 10
de novembre. Coincidint amb
Santa Cecília, el diumenge 24
de novembre, a les 6 de la tarda, el grup 2 princeses barbudes presenta el seu concert per
a tota la família La bona vida.
Cançons plenes d’humor que
ens remeten als humans de fa
més de 10.000 anys. Finalment
el musical del grup Veus-Veus
La bella i la bèstia tancarà la
programació de tardor amb una
història d’amor i tolerància en
un castell encantat. Els espectacle de La Xarxa són a ¼ d’1 del
migdia i tenen un preu de 6 € i
de 5 € per als socis.
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“Dinou, dinou”, de l’Olla
Expressa, un gran èxit
TEATRE / LA VEU

A

quest cap de setmana
el Museu de la Pell
d’Igualada es va omplir cada vespre de gent que
volia veure les representacions del musical «Dinou dinou», produït per L’Olla Expressa. Aquest musical amb
guió de Pep Farrés i Joan Mateu i música d’Ildefons Alonso escrit expressament per a
l’ocasió, relata una part de la
història d’Igualada bastant
desconeguda: el locaut del
1919, que va deixar tancades
totes les fàbriques de Catalu-

nya durant dotze setmanes.
El lloc de les representacions
no podia ser més adequat: la
sala de les Encavallades de
l’antiga fàbrica tèxtil de Cal
Boyer, on es van viure els fets
fa un segle. Els 57 actors i actrius d’entre 12 i 16 any van
sorprendre el públic amb la
seva energia i la convicció
amb què interpretaven els papers. Els nois i noies havien
treballat la música, el teatre,
la coreografia i el vestuari
molt intensament durant vuit
dies al Museu i el resultat de
la seva feina va emocionar
molts dels assistents.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Al CAP Nord, un mosaic d’identitats femenines, més enllà
del valor divulgatiu, reivindica una plena atenció a les
malalties de més incidència en les dones

A

propòsit de l’obra d’Aina Torres i Rexach,
“Dones rebels. Històries contra el silenci”,
2019, l’equip de professionals del CAP Nord
de la nostra ciutat es va fer propi i de manera entusiasta el projecte visibilitzar a través d’una exposició
a diverses dones de geografies distants que han estat
un referent d’excepció per a derrocar esquemes patriarcals. És a dir, partint dels semblants fotogràfics de
dones destacades en diversos àmbits i competències,
es va optar per no mostrar la seva identitat per a despertar la curiositat i l’interès del públic en el sentit de
crear una veritable aproximació mútua. Així doncs,
des d’un format de mosaic de retrats personals sobre
els perfils humans i les pròpies històries de supervivència, en el marc d’una societat que ha relegat la
dona secularment a un segon pla; aquesta iniciativa a
més d’un exprés contingut divulgatiu i cultural sobre
l’experiència de vida de cadascuna d’elles es proposa
de construir un estadi reivindicatiu per a què, des del
món de la Sanitat, les dones siguin definitivament
tema d’estudi i investigació sobre algunes malalties
que de forma inherent els afecten, com poden ser:
alguns trastorns ginecològics o malalties importants
(càncer mama, d’ovari i de coll uterí), alteracions de
la funció tiroïdal i noves malalties emergents, com: la

síndrome de sensibilitat química múltiple, la fibromiàlgia o la síndrome de la fatiga crònica, entre d’altres
no tan conegudes. Per tant, prendre a la dona com a
objecte d’examen per a potenciar la investigació de les
malalties que li són pròpies i que més l’afecten, i poder
esmenar-les, és un llarg reclam per a algunes especialitats de la medicina, del qual el CAP Nord també se’n
fa ressò. Aprofundir i reforçar en el coneixement de
determinades malalties, les seves causes i sobretot cercar les fórmules per a prevenir-les és una emergència
de qualsevol facultatiu de la salut.
El cas és que, des de les pròpies polítiques públiques hi
ha una forta desigualtat entre homes i dones en relació als continguts científics i mèdics que s’investiguen;
una lamentable desigualtat i un diferent tracte de gènere referit a la investigació biomèdica que fa que els
pressupostos no hagin contemplat de forma habitual
la perspectiva de gènere a l’hora de prestar atenció a
qualsevol problema de salut. De fet, i de forma secular
la medicina ha analitzat i avaluat a les pacients femenines com si fossin homes, perquè la major part de la
investigació mèdica i de laboratori està basada en animals mascles o en pacients homes. Això ha donat lloc
al fet que moltes malalties hagin passat gairebé inadvertides, de la mateixa manera que molts tractaments
hagin estat inadequats i en conseqüència els resultats
hagin estat contraproduents. Òbviament, cada vegada es fa més urgent que s’introdueixin noves pautes
i disciplines per a estudiar la biologia femenina, alhora que s’incloguin de forma sistemàtica protocols
no només per als assajos sinó per als diagnòstics i els
tractaments.
Qualsevol estratègia de gènere per a la salut de les
dones, i també de les nenes i adolescents, ha de contemplar, doncs, un requisit primordial: augmentar els
recursos destinats a la recerca, impulsant l’enfocament
de gènere en les polítiques del Sistema Nacional de
Salut. Així mateix -i des d’una estructura paritària-

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

d’això se’n deriva la necessitat de fomentar la formació del personal sanitari i impulsar uns procediments
que donin suport a una relació més humana entre el
personal mèdic i qualsevol pacient; millorant tant els
diagnòstics dels símptomes com el tractament dels
mateixos, i promulgant al seu torn la divulgació dels
continguts i els processos de cada malaltia.
L’esperit innovador i actiu dels professionals d’aquest
centre, majorment constituït per dones, després d’observar que les malalties menys investigades són aquelles que afecten al sexe femení; amb aquesta iniciativa
tan concreta -una exposició- se suma a vindicar que
aquesta realitat discriminatòria pugui ser com més
aviat esmenada. Una exposició d’un reeixit recorregut, en definitiva; que, fent visibles unes dones “empoderades”, té com a finalitat crear una interrelació
realment efectiva entre aquelles, la ciència mèdica i
les seves pacients.
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Paula Calle Cordero, de la Gaspar,
L’actor David Verdaguer
guanyadora del Concurs de Cartells de la serà a Igualada
Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt
CINEMA / RAMON ROBERT
posterior col·loqui envers la

E

DISSENY / LA VEU

l proper dijous dia 19
de setembre, a les vuit
del vespre, l’actor Da·
vid Verdaguer i els productors
Sergi Moreno i Tono Folgue·
ra seran a l’Ateneu Cinema
per presentar la pel·lícula en
la que han participat, Els dies
que vindran. Aquesta pro·
jecció, organitzada pel Cine·
club Ateneu dins del marc de
l’anomenat Cicle Gaudi ( pel.
lícules de producció catala·
na) anirà doncs acompanya·
da d’una presentació i d’un

E

ls alumnes de 2n Ci·
cle Formatiu de Grau
Mitjà d’Assistència al
producte gràfic imprès i de
1r de Gràfica Publicitària,
coordinats per Jaume Enrich
i Nil Morist, professors de
l’escola, van dissenyar el car·
tell promocional d’aquesta
fira, que aquest any arriba a
la setena edició. El disseny de
l’alumne Paula Calle Cordero
de l’Escola Municipal d’Art
i Disseny la Gaspar, va estar
seleccionada com guanyado·
ra d’aquest concurs. Albert
Alsina i Lluís Cuadras de l’As·
sociació la Bromera, van fer
lliurament a l’autor del cartell
premiat, acompanyats de Ra·
quel Camacho Directora de
La Gaspar.
Un dels objectius de l’escola
Municipal d’Art i Disseny la
Gaspar d’Igualada és relaci·
onar els estudis que cursa el
seu alumnat amb diferents

àmbits o sectors productius
de la societat (associacions,
entitats, empreses, estudis de
disseny, etc.), amb aquesta
idea l’escola col·labora amb
diferents iniciatives sorgides
del món associatiu i profes·
sional en allò que anomena
“projectes reals”, treballs o
projectes realitzats per als
seus estudiants que tenen una

pel.lícula.
Ara mateix, David Verdaguer
és un dels actors més popu·
lars del país. Ha participat
en sèries televisives de gran
popularitat, així com en pel·
lícules molt ben rebudes pel
públic, cas de 10.000 kilòmetres, Estiu 1993 o la ara pro·
gramada Els dies que vindran,
que ha realitzat Carlos Mar·
qués-Marcet. En els darrers
tres anys, Verdaguer ha estat
respectivament
guardonat
amb els premis Feroz, Goya i
Sant Jordi de cinematografia.

plasmació real, i que van, per
tant, més enllà de l’exercici
realitzat en l’àmbit acadèmic,
cosa que suposa un al·licient
per als estudiants.
Dins d’aquesta línia de treball,
un dels darrers projectes reals
que s’ha realitzat a l’escola és
la imatge gràfica del cartell de
la Fira de la Cervesa Artesana
de l’Espelt 2019

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la fundació
de l’Agrupació Fotogràfica.
UNA INSÒLITA I PRECIOSA VISTA D’UNA SECCIÓ DE L’ANTIGAMENT ANOMENADA PLAÇA
DE LA CONSTITUCIÓ (AVUI, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT) AMB LA VELLA LA PORXADA QUE
S’OBRIA AL CARRER DE STA. MARIA.
Fotografia d’autoria desconeguda, de primers del segle XX.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto·
gràfica d’Igualada (AFI). Material rece
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto·
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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AGENDA
DIVENDRES 13
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
HostalFest. Festival de música per a grups
emergents. Concerts amb Maria Jacobs,
Axirripunks i Dj’s Mirall.
Divendres a partir de les 10 del vespre
darrere la Torre del Sr. Enric.
VIè CICLE DE CONCERTS A LES
CAPELLES
Òdena
Concert a càrrec de Pau Alabajos.
Divendres a les 8 del vespre a la capella de
Sant Miquel.
POESIA
Capellades
La trobada poètica del mes de setembre
estarà dedicada a Àngel Guimerà.
Dramaturg, polític i poeta, Àngel Guimerà (1845-1924) és una de les figures més
destacades de la Renaixença..
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Lliga.

DISSABTE 14
SARDANES
Igualada
Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
Principal de Cassà. Organitza l’Agrupació
Sardanista.
Dissabte a les 7 de la tarda al passeig Verdaguer, entre la plaça Catalunya i el carrer de Sant Magí
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES
Rubió
Un dissabte de circ i música. Taller de cirs.
Espectacle amb “El Mêtre” de la Cía. Jam
Produccions. L’espectacle “RAR” de la Cía.

Balusca. I concert amb Mama Patxanga
tancarà el festival amb música mestissa i
combativa per a ballar i pensar.
Dissabte a partir de les 6 de la tarda al
Pla de Rubió
CERCAVILA
Piera
VIII Cercavila de la Tita i el Fumat i el Fumat 1978. Plantada de colles, botifarrada,
concert i cercavila
Dissabte des de la 1 del migdia al Gall
Mullat
TALLER
Piera
Hàbits sexoafectius saludables. Taller informatiu on es donaran eines per gaudir
de la sexualitat de manera sana i saludable.
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca.
MÚSICA
La Pobla de Claramunt
Concert de jazz amb el grup Daybreak
Quartet. Aquesta audició forma part del
Cicle de Música als Castells que promou la
Fundació Castells Culturals de Catalunya..
Dissabte a les 10 del vespre a la sala del
Castell de Claramunt.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
HostalFest. Festival de música per a grups
emergents. Concert-vermut amb Abril i
“La dona sola” espectacle de cloenda del
festival.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia darrere la
Torre del Sr. Enric. I a les 7 de la tarda a
l’auditori Cal Figueres.
HISTÒRIA
La Pobla de Claramunt
Commemoració dels 675 anys de la Carta de població del municipi. Descoberta
d’una placa i en l’explicació dels fets històrics, a càrrec de la contista Clara Gabaldà.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la plaça
de les Tres Fonts.

DILLUNS 16
CONFERÈNCIA
Igualada
Laura Orgué. “La crida de la muntanya”.
Com neix la inquietud d’una igualadina
pels esports de neu i de muntanya. Conferència inaugural. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIUMENGE 15
FESTIVAL ESCLETXA
El Bruc
“L’oli de la vida”. Festival basat en la idea
d’apropar el teatre a espais rurals, a la naturalesa, de crear una obertura per donar
lloc a propostes artístiques.
Diumenge a partir de les 10 del matí a
Can Serrat.

DIMECRES 18
XERRADA
Piera
Xerrada informativa emmarcada en el
programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte, on s’explicaran les eines per

detectar a temps aquesta malaltia.
Dimecres a les 7 de la tarda al Casal per
a Joves i Grans

DIJOUS 19
CONFERÈNCIA
Igualada
Xerrada d’inici del curs escolar. “L’avaluació en el marc d’un aprenentatge competencial”, a càrrec de Neus Sanmartí Doctora en Ciències Químiques i catedràtica
honorària de Didàctica de les Ciències a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
CLUB DE LECTURA
Igualada
Dos dels grups del Club de lectura per
adults de la Biblioteca es troben per comentar “Los mares del sur”, de Manuel Vázquez Montalbán.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CINEFÒRUM
Masquefa
“El gran cuaderno” (2013), de Ja-nos Szász.
Moderat per Joan Millaret.
Dijous a les 6 de la tarda a la sala d’actes
de la Biblioteca.
CLUB DE LECTURA
Capellades
En aquesta ocasió els components del Club
de Lectura es trobaran per parlar sobre el
llibre “La força d’un destí”, de Martí Gironell. Aquesta obra va guanyar el Ramon
Llull l’any passat.
Dijous a les 7 de la tarda a al Biblioteca
El Safareig.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Esglesiola

E

ra dedicada a la patrona de
Capdevila i, en especial, al carrer de l’Argent, on estava ubicada. Era presidida per una imatge que
fou venerada fins el 1936. També els
veïns del carrer de Sant Sebastià la veneraven.
Una primitiva esglesiola datava del
1669, però fou demolida per raons
urbanístiques. S’aixecà una de nova
en 1844. Després de la guerra civil,
fou reconstruïda, però la portalada
d’entrada era pel carrer de l’Argent i
no pel dels Dolors, com en l’anterior
temple. Aquesta darrera va desapa-

rèixer a l’ampliar l’actual plaça de la
Creu. Una nova imatge de la Verge
de la Guia havia estat adquirida per
subscripció popular, i beneïda, el setembre de 1956. Aquesta talla, des
del 1965, està a l’església del Roser on
cada any pel 12 de setembre (Festa del
sant nom de Maria) s’hi celebra una
missa pels difunts del barri
Actualment, en aquell lloc sols resta
una petita font, que porta un estel,
de ferro forjat - símbol de guiatge amb una inscripció que recorda que
allí existí una esglesiola dedicada a la
Mare de Déu de la Guia.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Ciutat del Cap o Kaapstad, una mescla de naturalesa i civilització
en estat pur, o aquella atmosfera inèdita del bressol de l’Àfrica
Situada als peus de la famosa Muntanya de la Taula, aquesta veritable icona de la ciutat és

un monticle que, a diferència d’altres muntanyes de llarga antiguitat, presenta un cim pla
de nou-cents metres amb uns tres quilòmetres de longitud i una sorprenent semblança a
una taula; Ciutat del Cap, des d’aquí et regala unes vistes d’escàndol amb els dominis d’una
orbe bastant uniforme i exempta de gratacels que la facin malbé, que -no per petita- és la
més cosmopolita i multicultural de tot Àfrica.

A l’entorn del Cap de Bona Esperança, el primer nucli de població va ser fundat pels holandesos, el 1652, a partir d’un procés de repoblació de colons que van ser enviats a posar
en marxa una estació de proveïment per al pas de vaixells cap a l’Àfrica oriental i les Índies
orientals holandeses; esdevenint dos segles més tard, al 1867, una veritable ciutat i punt
estratègic amb una història colonial complexa que ha generat, al seu torn, una extraordinària diversitat de residents bo i presentant encara la trista mirada -abans d’arribar a l’urbs
i prop del aeroport- d’aquella terra de ningú de múltiples barraques, on la vida sembla
continuar igual que en els durs i foscos temps de l’Apartheid, entre els anys 1968 i 1982.
Des d’aquest excels enclavament és possible d’identificar el personal carisma de la ciutat i
els seus colors tan exclusius com els que vesteixen àrees ben contrastades i plenes de vida;
així s’insinuen el pintoresc Barri de Bo-Kaap i les seves cases d’un ric cromatisme; o la
mateixa via de Long Street, amb els perfils de les seves finques d’estètica victoriana; i, al
marge litoral, la captivadora zona portuària, una gran dama calmada i refinada, vestida
d’una atmosfera vibrant de bells racons que porten escrits fantàstics relats d’antics colons.
Aquesta és, a grans trets, la primera impressió que et fas d’una Ciutat del Cap que se’t despulla entre desconcertant i meravellosa, no casualment molt semblant a altres ciutats de
fesomia marinera com, per exemple, la mateixa San Francisco.
Aquest impressionant destí apunta ser una singularitat entre el mar i la muntanya. La
Mother City -la denominació popular amb la qual també se la coneix- és una espècie de
temptació per als nombrosos visitants que rep durant tot l’any, ja sigui perquè en ella et
trobes dins d’un embolcall plenament europeu de notables segells històrics, ja sigui perquè et convida a assaborir tot allò que t’agrada: una magnífica gastronomia i uns excel·
lents vins de renom internacional, originaris de les regions vitivinícoles (de Stellenbosch i
Franschoekviñedos), veïnes a la ciutat. Precisament és aquesta aurèola d’europeisme la que
més t’apropa al seu passat recent, realment complex, però que no desmereix a un país que
està gestionant amb esforç la seva voluntat de conciliació entre el moment actual i les convulsions d’èpoques pretèrites. I si alguna cosa et transporta per aquest reclam conciliador
això ho trobes al Barri de Bo-Kaap, el recinte urbà més fotogènic de la ciutat que adorna
de manera molt personal els vessants del turó Signal. Les seves captivadores cases, aixecades sobre voreres de llambordes, constitueixen el major testimoni d’aquella primitiva llar
de la comunitat malaia, aquella població descendent dels primers esclaus d’origen malai i
predominantment musulmans. Les cases, de dos pisos i cadascuna d’un color diferent, es
localitzen principalment a la part més prominent del barri; en el qual també és possible
de trobar-t’hi alguna mesquita endemés d’una molt interessant artesania ètnica i urbana.
Més enllà, al cor de Ciutat del Cap t’espera Long Street, un de carrers més antics; el sector
edificat que millor recrea aquelles residències d’estil victorià de finals del segle XIX, tot un
insòlit record de l’ocupació britànica.
Amb un paisatge urbà memorable teixit en base a una mena de puzle de restaurants, hotels, botigues, galeries d’art i barris renascuts; en aquesta ciutat es nota que hi ha diners,
però no sembla que ningú s’avergonyeixi de manifestar-ho malgrat que la riquesa que es
percep –aquí- més que ostentació és tot un símbol de bon gust en la imatge urbana de la
ciutat i en el ben vestir de la seva gent. I, per descomptat, el poder adquisitiu d’aquest país
segueix en mans de la minoria blanca, un fet paradoxal del qual en moltes ocasions no
n’arribes a ser prou conscient. L’última ciutat, l’últim destí, on –potser- els somnis s’acaben
fan que Ciutat del Cap sigui especial, diferent de les altres de l’Àfrica. Doncs, sí que ho és:
amb estil europeu però amb una essència profundament africana.
Tanmateix, la parada més potent la trobes tocant a l’Atlàntic, allà on s’hi emmiralla Waterfront, el passeig marítim de l’antic port reconvertit en zona d’entreteniment; que, amb uns
serveis immillorables i un ambient francament amigable, et permet gaudir de diferents establiments comercials i d’oci que et resulten força familiars, d’entre els quals no tenen pèrdua el magatzem Watershed, dedicat exclusivament a productes fabricats a l’Àfrica, i el vell
mercat o centre gastronòmic, V&A Food Market. Emperò, una mirada atenta al Victoria
& Alfred Waterfront, aquell hàbitat portuari amb alguns edificis victorians del segle XVIII
-des d’on surten els vaixells a Robben Island, l’illa de la captivitat de Nelson Mandela- et
mostra el passejar de la gent sobre la mateixa ribera marina, no sense convidar-te a descobrir un paisatge urbà meravellós que s’obre envers una àmplia avinguda o el primer pas
d’un recorregut per l’espectacular carretera costanera que t’apropa a uns impressionants
perfils de bells penya-segats sobre els quals albires els capvespres més intensos de aquests
confins del sud, amb unes tonalitats d’un cel de l’Àfrica, únic i incomparable.
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La fira dels horrors
Estrena • It, capítulo 2
LA VEU / RAMON ROBERT

U

n bon nombre de contes i
novel·les –més de 60- de l’escriptor nord-americà Stephen
King han estat adaptats al cinema o la
televisió. És el cas d’It, una pel·lícula
de pressupost mitjà que, estrenada a la
tardor de 2017, esdevindria la setena
producció més taquillera d’aquell any,
recaptat globalment més de 700 milions de dòlars. La novel·la de 1986 relata la història d’un grup de set nens
que són terroritzats per una malvada
criatura, un ésser capaç de canviar de
forma física, alimentant-se del terror
que produeix en les seves víctimes.
Només dos anys després, i triplicant
el pressupost de producció del primer

film, s’estrena It. Capítulo 2, igualment
sobre la base literària del popular senyor King. La nova pel·lícula ens situa gairebé 30 anys després dels fets
anteriors, quan dels set membres del
Club dels Perdedors es va enfrontar
al macabre i despietat Pennywise (Bill
Skarsgård). Quant van tenir oportunitat, van abandonar el poble de Derry,
a l’estat de Maine, que tants problemes
els havia ocasionat. No obstant això,
ara, sent adults, sembla que no poden
escapar del seu passat. D’aquesta manera, hauran d’enfrontar-se de nou al
temible pallasso per descobrir si de
veritat estan preparats per superar els
seus traumes infantils. No tardarà en
esclatar una monumental fira dels ensurts i els horrors

Tres són multitud

Racisme i injustícia

Cicle Gaudí • Els dies que vindran

Estrena • El blues de Beale Street
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A
REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E

l dijous 19 de setembre, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema i
dintre del Cicle Gaudí, el Cineclub presenta la producció catalana del
2019 Els dies que vindran, de Carlos
Marqués-Marcet. El món de la parella i l’embaràs ja havien estat tractats
en els films precedents de Carlos Marqués-Marcet (10.000 Km, Tierra firme),
però per separat. A Els dies que vindran,
aborda més directament l’impacte de la
futura paternitat en la parella. La Vir i
el Lluís fa només un any que surten i
hauran d’aprendre a ser tres quan encara no han après a ser dos.

El director ja havia demostrat a bastament la seva capacitat per recrear situacions i personatges creïbles i propers.
En aquest cas, té l’oportunitat de comptar amb uns protagonistes que són parella embarassada en la vida real, i ficció
i realitat es confondran fins a oferir una
mirada insòlita, tendra però no sempre
complaent, al voltant d’una circumstància que molts hauran viscut, cadascú
en la seva singularitat, compartint pors
amb esperances.
Maria Rodríguez Soto i David Verdaguer en són els protagonistes i, si tot va
com ha d’anar, el segon ens acompanyarà en la projecció i atendrà les observacions del públic assistent.

questa pel·lícula està basada
en una novel.la de qualitat. En
ella l’escriptor James Baldwin
dóna veu a Tish, una noia de 19 anys
embarassada d’un jove escultor anomenat Fonny. Nuvis des de l’institut,
van decidir casar-se i formar una família, però els seus plans es trunquen
quan ell és injustament acusat de violació i empresonat. A través del relat
de Tish recorrerem la història d’amor
d’aquesta parella afroamericana alhora
que assistim a l’intent desesperat de la
família per alliberar Fonny de la presó
i demostrar la seva innocència, en una

lluita contra l’hostilitat i la injustícia
d’un sistema racista i corrupte.
Quaranta-cinc anys després de la publicació de la novel.la ens arriba la seva
adaptació al cinema. No farem comparacions entre el llibre i la pel·lícula, per
cert nomenada a 3 premis Oscar: Millor guió, banda sonora i actriu de repartiment: Regina King. Realitzada per
Barry Jenkins, la pel·lícula ofereix una
narració exquisida i un relat intimista
i honest, en el que les emocions i els
sentiments adquireixen una versemblant força expressiva. Alhora historia
d’amor, dolorosa crònica dramàtica i
thriller social, El blues de Beale Street és
també una pel·lícula de qualitat

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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IT. CAPITULO 2
EEUU. Terror. De Andy Muschietti. Amb Bill Skarsgård,
James McAvoy, Jessica Chastain
Han passat gairebé 30 des que el Club de Perdedors format per Bill, Berverly, Richie, Ben, Eddie, Mike i Stanley
s’enfrontessin al macabre i despietat Pennywise. Però ara
d’adults sembla que no poden escapar de la seva antiga
vida. Una nova època estival arriba i tots ells hauran d’enfrontar-se de nou al temible pallasso i descobrir si de veritat
estan preparats per superar els seus traumes de la infància.
ANGRY BIRDS 2
Estats Units. Animació. De Thurop Van Orman. Amb Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones.
Tornen a la càrrega Xarxa, l’ocell de color vermell amb problemes de mal geni, i els seus amics Chuck, l’ocell groc hiperactiu, i Bomb, l’ocell negre molt volàtil. En aquesta segona
part, els ocells protagonistes i els intrigants porcs de color
verd portaran el seu conflicte a un nou nivell. I és que, apareixerà una nova i malvada vilana: Zeta, un ocell que viu en
una illa gelada.
QUIEN A HIERRO MATA
Espanya. Comèdia dramàtica. De Paco Plaza. Amb Luis
Tosar, Xan Cejudo, María Vázquez
Mario (Luis Tosar) és un home exemplar, treballa com a infermer en una residència i en poc temps va a tenir un fill
amb la seva adorable dona Julia. Antonio Padín és un reconegut narcotraficant de Galícia que després de sortir de
la presó ingressa al centre on treballa Mario, a causa d’una
greu malaltia.
UTOYA, 22 DE JULIO
Noruega. Drama. De Erik Poppe. Amb Andrea Berntzen,
Elli Rhiannon Müller Osbourne, Aleksander Holmen.
El documental recrea a temps real els fatídics atemptats
transcorreguts el 22 de juliol de 2011 a Utoya, una illa noruega. Uns successos que van provocar la mort de 77 persones i més d’un centenar de ferits. La càmera seguirà molt de
prop a Kaja, una jove de 18 anys (personatge fictici), des que
el moment que comença a escoltar els trets en el campament
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
EEUU. Aventures. De James Bobin. Amb Isabela Moner,
Michael Peña, Eva Longoria .
Després d’haver passat la major part de la seva vida explorant la jungla amb els seus pares, aquesta inquieta adolescent ha de preparar-se per l’aventura més perillosa que hi
hagi conegut: l’escola secundària. Juntament amb el seu cosí
Diego (Jeffrey Wahlberg) i un grup d’amics adolescents, viuran una gran aventura. El seu objectiu serà trobar als pares
de Dora i resoldre el misteri que hi ha darrere d’una civilització inca perduda i una ciutat ancestral feta d’or..
EL CUENTO DE LA COMADREJA
Argentina Comèdia. De Juan José Campanella Amb
Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez
Mara Ordaz és una gran dama i ex-estrella de cinema. Mara
conviu fa anys, entre rialles i sarcasmes, al costat d’altres tres
companys de l’època daurada, recordant els bons temps que
van passar quan l’èxit estava de la seva part. Ells són l’actor
en l’ocàs de la seva vida Pedro de Córdova ,el guionista frustrat Martín Saravia i el vell director Norberto Imbert. Són
cínics, tramposos, perversos, adorables i estan disposats a
fer l’impossible per conservar la vella mansió on viuen,
EL BLUES DE BEALE STREET
Estats Units. Drama. De Barry Jenkins Amb KiKi Layne,
Stephan James, Regina King
Harlem, anys 70. Tish i Fonny són una jove parella que es
veu forçada a separar-se quan ell és acusat injustament de
violar una noia. Quan ella descobreix que està embarassada,
mentre ell ja està a la presó, decideix lluitar a contrarellotge
amb l’ajuda de la seva família, per fer tot el possible perquè
tots dos puguin reunir-se abans del naixement del seu primer fill, i demostrar la innocència de Fonny.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
IT. CAPITULO 2
Dv: 20:30
Ds: 18:45/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 16:45 (VOSE)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dv: 18:15
Ds: 16:30
Dg: 17:15
Dll: 17:15
Dc: 18:30
ELS DIES QUE VINDRAN (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
EL BLUES DE BEALE STREET
Ds: 18:00
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Ds: 19:50
Dg: 18:00
UTOYA, 22 DE JULIO
Dg: 20:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN
VIVIR DOS VECES
Dv: 18:00/20:30
Ds: 16:30/18;40/20:40
Dg: 17:00/19:15
SALA PETITA
VIENTO DE LIBERTAD
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 17.15/19:30
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/IT. CAPITULO 2
Dv a Dll Dc i Dj: 18:30/21:45
Dm: 18:30
1/IT. CAPITULO 2 (VOSE)
Dm: 21:45
1/PLAYMOBIL: LA PELICULA
Ds: 16:30
Dg: 12:45/16:30
2/A DOS METROS DE TI
Dv Dll Dc i Dj: 18:05/20:45/22:45
Ds i Dg: 15:45/18:05/20:25/22:45
Dm: 20:25/22:45
2/A DOS METROS DE TI (VOSE)
Dm: 18:05
2/PLAYMOBIL: LA PEL.LICULA (CAT)
Dg: 11:55
3/ ANGRY BIRDS 2
Dv: 17:40
Ds: 15:40/17:40
Dg: 12:1015:40/17:40
3/ OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dv a Dg: 19:40/22:10
Dll a Dj: 17:10/19:40/22:10
4/ IT. CAPITULO 2
Dv: 19:30/22:45
Ds: 16:15/19:30/22;45
Dg: 13:00/16:15/19:30
Dll Dc i Dj: 19:30
4/ QUIEN A HIERRO MATA
Dv Dll a Dj: 17:00
4/ HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
Dg a Dj: 22:50
4/ VENGANZA BAJO CERO
Dm: 20:00
5/ IT. CAPITULO 2
Dv a Dj: 17.15/20:30
5/ TOY STORY 4
Dg: 12:25/15:00
6/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dv Dll a Dj: 17:55/20:05
Ds: 15:50/17:55/20:05
Dg: 13:15/15:50/17:55/20:05
6/ CHICOS BUENOS
Dv a Dj: 22:15
7/ CORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 12:40/16:00/18:00
7/ ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
Dv a Dll Dc i Dj: 20:15
7/ ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
(VOSE)
Dm: 20:15
8/MASCOTAS 2
Dv Ds Dll a Dj: 17:20
Dg: 13:30/15:30/17:20
8/EL REY LEON
Dv a Dj: 19:10
8/QUIEN A HIERRO MATA
Dv a Dj: 21:30
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Pastís de peres amb crema d’ametlla

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

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

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

www.nouurbisol.com

Ingredients:

Elaboració:

Preescalfem el forn a 180 º C. Pelem les peres i les
posem senceres amb l’aigua i el sucre a bullir 10
• 1 làmina de pasta de full
minuts.
Reservem en un plat.
• 3 peres
Per a la crema d’ametlla batem amb batedora la
• 250 g de sucre per l’almívar
mantega amb la resta de sucre i la vainilla, fins que
• 350 g d’aigua per a l’almívar
es torni pàl·lid i cremós. Afegim el rovell, l’ametlla
• 80 ml de xarop d’auró o mel
mòlta i la farina i barregem fins aconseguir una
• 50 g de sucre
massa sense grumolls.
• 50 g de mantega a temperatura Tallem la pasta de full en dos i mullem la meitat
lleugerament amb aigua usant un pinzell. Col·loambient
• 1 culleradeta d’essència de vainilla quem la meitat altra sobre, i amb la punta d’un
ganivet marquem una vora de 1-2 cm, punxant la
• 1 rovell d’ou
part central de la massa amb una forquilla. Pinze• 80 g d’ametlla mòlta
llem amb la meitat del xarop d’auró, tirem la crema
• 2 cullerades de farina de rebosteria d’ametlla en una mànega pastissera o una bossa de
congelats i fem uns cilindres sobre. Col·loquem les
• 2 cullerades de Porto
peres i les pintem amb la resta del xarop. Posem
al forn 25 minuts o fins que veiem la pasta de full
pujat i daurat.

Per a 4- 6 persones

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

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

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

Aquesta setmana ous de Calaf i productes de l’hort Ben Plantats

· Esmorzars

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

Camí Ral 4-10 · 08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h
Nits: reserves per a grups

PASSATEMPS |
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Càstig que de vegades és el pecat mateix. Ballaruga tortosina / 2.
Crida els records, tot i ser (en part) irrevocables. M’ho deia el padrí mallorquí, que era
un mico / 3. Quart de gram. Com dos guàrdiacivils venent enciclopèdies però en ianqui.
Sengles segles / 4. No obriu, que és ombrívol. Descol·locat, atordit / 5. Camió corrent per la
força del percutor. És a la flota com a la forca la forquilla / 6. De corall, vet-ho aquí. Tapar
perquè no es vegin les vocals / 7. Poso proa al vent, com l’Orson Wells. Italià de maneres /
8. Bucòlica lloança de la mestressa de la granja de Xuclà. Empenta per recular sense energia / 9. Final del partit Escomesa no hidràulica. Nou buida / 10. Faig malament el ganso i
pateixo una hemorràgia. Triturades, com algunes truites / 11. Cap de turc. Quan no corren
per les bandes, es toquen. La meitat de molt / 12. Frugal en sa concepció filosòfica. Té una
llei a aplicar més enllà dels líquids / 13. Auxili, sou argentí! Per fer l’aurèola el millor és
una corona de llorer.
VERTICALS: 1. Objecte presumptament decoratiu mal enganxat. Biòlegs feministes avant
la lettre / 2. Evolució poc evolucionada. Com a roca carbonatada és minúscula. De sopeta,
dues / 3. De la família que ha passat de sis o set a dos. Llançaments de culs de formatgets /
4. Tots els Capricorn en tenen, de líquid d’aquest. Grassonet com un tall de lluç / 5. Minuta
per fer ús del servei públic. Recurs retòric: això no és cap baixada / 6. Cap d’estació. Porta
a l’altar una pubilla alemanya. Per ser de mercat és estranyament car / 7. Un món incomprensible. Per als detectius té molt de sentit. A la dreta de déu / 8. Del verb que expressa un
esforç bàrbar. A la gendarmeria no hi pot faltar / 9. Sol·liciti la col·loquialització del centre
d’ensenyament. Plaer davant el dolor (aliè) / 10. Abracen l’agnosticisme. Enllestit modernament. Emboliquen el Bollycao i queda saborós / 11. Turment consistent a penjar-te dels
peus. Imitador (incomplet) de descarregador / 12. Lloar el Cèsar com un mateix. Més o
menys lluny i cap a sota.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

Troba les 7 diferències

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR
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Inscripcions a la catequesi
a les parròquies d’Igualada
ESGLÉSIA / LA VEU

En memòria

A

Àngel Sala Parcerisas
11 setembre de 1998

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011

Sempre romandreu en els nostres cors i pensaments

Hostalets de Pierola setembre de 2019

Dra. Mª Àngels Almenar Pasies
Va morir el passat dia 8 de setembre de 2019.

quests dies tenen lloc
les inscripcions per la
catequesi a les parròquies d’Igualada, tenint present
que per a la catequesi de preparació per la Primera Comunió
els infants han de fer 2n de primària (mínim) i per a la Confirmació de 1r. ESO. Aquests
són els horaris:
Santa Maria: Per a primer i segon curs els dies 23, 24 i 25 de
setembre de les 5 a les 7 de la
tarda, en els locals parroquials.
Més informació al 93-380-0040.
Sagrada Família i Nostra Senyora de Montserrat: Les ins-

cripcions seran del dilluns 16
al divendres 20 de setembre als
locals parroquials de la Sagrada Família (carretera de Manresa 103), de les 6 a 2/4 de 8 de
la tarda; també pels infants que
volen seguir la catequesi al barri de Montserrat. Més informació al 93803-04-27.
Fàtima: Durant tot el setembre
en horari de despatx (divendres, de 5 a 7 de la tarda) i en la
missa dominical (10 del matí).
Més informació al 938086062.
Soledat: Les farem entre el dilluns, 16 de setembre i el dijous, dia 19, de les 5 a 2/4 de
7 de la tarda, a l’entrada de l’església pel c. del Vidre. Més informació al 938030528.

7è. aniversari de:

Juan Muntané Tomàs

Tota la seva família agraeix sincerament les mostres de condol rebudes.
Descansi en Pau.
La tindrem sempre en el nostre record.

Més tenaçment que mai,
m’esforço a créixer
sabent que creixes amb mi
i amb tu i per tu somio

Matadepera-Igualada
Igualada, setembre de 2019

SANTORAL
Setembre

13è aniversari

Jaume Bartolí Carol
Els qui t’hem estimat i t’estimem mai t’oblidarem

13: Joan Crisòstom; Felip.
14: Exaltació de la Santa Creu; Crescenci; Ròsula.
15: Mare de Déu dels Dolors. Nicomedes; Caterina.
16: Corneli; Cebrià (Cipriano); Edita.
17: Robert Bel·larmino; Pere d’Arbuès.
18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene
19: Gener (Jenaro); Maria de Cervelló o del Socós

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
Igualada, 13 de setembre de 2019

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

GUIA DE SALUT |

Divendres, 13 setembre de 2019

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

DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
TORELLÓ

DIVENDRES 13:
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00
- IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

DISSABTE 14:

ADZET

Rbla. Sant Isidre 11
Av.
Barcelona,
9
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 1715:
17
DIUMENGE

Born, 23
(9:00- 22:00)

SECANELL
Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 16:

MISERACHS

Rambla Nova, 1
DIMARTS 17:

BAUSILI

Born, 23

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

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

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

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

P. Verdaguer,
82
De
dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

BAUSILI

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA
• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes,
retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

www.psicologiaytu.com

DIMECRES 18 : CASAS V.

Soledat, 119
DIJOUS 19: PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Òscar Castellano Baz/
Director General d’Aixam Mega a Espanya i Portugal

Espai patrocinat per:
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“El futur passa per un cotxe elèctric,
però de lloguer, com el Bicing”
Soc igualadí i tinc 38 anys. Tinc un Grau en Gestió de l’Administració Pública i en Ciències del
Treball. Des de fa 16 anys, treballo a l’empresa Aixam, líder en els “cotxes sense carnet” a Europa,
que, a Espanya, van començar a veure’s a Igualada. Des de fa 8 anys en soc el director general.

C

oneixes molt bé el sector dels anomenats “cotxes sense carnet”. Quan van sortir al mercat, va ser una veritable sorpresa,
gairebé com ha passat recentment amb els patinets elèctrics...
El mercat continua essent tan atractiu com abans?
Ara de fet és més atractiu, pel fet que actualment ens està entrant un
públic diferent al que teníem en el seu moment. Recordem que els
inicis van ser a Igualada. De fet aquests cotxes sense carnet els va
portar una persona de Piera, i va obrir el mercat des d’Igualada on
es van començar a vendre els primers cotxes. Llavors el nostre client
era d’àmbit rural. Més gent gran sobretot, i ara l’atractiu és que està
entrant la gent jove des dels 15 anys. Porten un cotxe en comptes de
portar un ciclomotor. Prefereixen portar un cotxe sense carnet. Però
és clar, això obre un ventall de possibilitats de vendre més cotxes a un
altre tipus de mercat.
No és cert que siguin cotxes “sense carnet”. T’has de treure el de
ciclomotor, oi?
Necessites la llicència de ciclomotor, sí, i ho trobo lògic, perquè per
circular uns mínims coneixements hi han de ser. Abans no calia,
amb 16 anys anaves i te la donaven... De fet, és com jo vaig obtenir
el carnet de ciclomotor en el seu moment. Penso que la situació actual és molt millor. Has de saber un mínim de normes de circulació,
és bàsic.
Els adolescents i joves que comencen amb un minicotxe, s’hi queden molt temps?
Després acostumen a anar-se’n va cap al cotxe gran. Pensa que és un
cotxe limitat a nivell de potència, de velocitat... Evidentment, quan
tu ja estàs circulant amb l’experiència de conduir, vols tenir un cotxe
convencional. Bé, la majoria dels nostres clients es poden quedar tres
anys, dels 15 als 18 anys, o potser els 19.
Aquest tipus de vehicles també tenen molt èxit entre la gent gran?

Moltíssim. Imagina’t un mercat com ara Galícia. Allí amb el carnet
de tractor els servia, per convalidar el carnet i poder conduir aquests
cotxes. Va tenir molt èxit a zones agrícoles. Hi havia problemes de desplaçament. Aquest cotxe era com la llum. Ostres, ara puc conduir, deien. En molts casos, a tot arreu, és perquè no tenien ganes, o no tenien
capacitat per treure’s un carnet i estudiar. Això encara continua igual.
Aquest tipus de vehicles ha evolucionat quant a millores al mateix
ritme que els cotxes convencionals?
Sí, no només per l’evolució del mercat, sinó perquè també les exigències dels clients són diferents. Abans no existia la tauleta multimèdia,
o el navegador. Ara ho porten. A més també les normatives europees
exigeixen una sèrie de coses que fan que el cotxe hagi d’evolucionar.
Per exemple, el sistema de frenada, la seguretat passiva del vehicle...
Tot això ha evolucionat, no només amb disseny i amb les prestacions,
sinó també a nivell legislatiu. Ens hem hagut d’adaptar.
De mitjana, aquests cotxes valen uns 12.000 euros. Una mica cars.
Són molts diners per a un cotxe que arriba a 45 per hora. Sí. Estic
totalment d’acord. Pensa que és un cotxe que no té una fabricació com
ara pot ser un Seat, que tenen uns grans robots... Nosaltres tenim una
fàbrica amb molts robots, però la producció és inferior. Pensa que a
nivell europeu fabriquem 12.000 cotxes anuals. La Seat això ho fa en
dos mesos.
Són cars de mantenir?
Tan barats com un ciclomotor. Una revisió és pràcticament res, filtres
d’aire, de benzina... Una revisió molt senzilla perquè els motors són
molt simples.
La seguretat preocupa a tothom. En un cotxe tan petit i que pesa
molt poc, com aconseguiu que siguin segurs?
La marca Aixam és l’única del mercat que passa als seus vehicles
un test especial, amb l’objectiu de donar el màxim de seguretat al

client. Des de fa més de 12 anys que ho fem. Amb això aconseguim,
per exemple, que si hi ha un impacte lateral no es vegi repercutit el
conductor. S’han posat unes barres de protecció lateral que porten un xassís d’alumini contorsionat que està dissenyat per absorbir
tots els impactes. La carrosseria és de plàstic ABS, de manera que
quan li fas un cop absorbeix l’impacte, no com passa amb l’alumini o qualsevol altre component de carrosseria. El que fa és tornar
al seu lloc. És similar a quan li dones un cop a una pilota, i rebota.
A la velocitat d’aquests cotxes aquest rebot és molt inferior en comparació als 120 kms/hora que pot anar a un turisme convencional. És
una prioritat continuar fabricant amb aquest tipus de material amb
l’objectiu de donar el màxim de seguretat.
La vostra empresa és líder absoluta a tot Europa. Quanta gent hi
treballa i on es fabriquen els cotxes?
Hi ha dos centres de fabricació prop de Lyon, a França. Allà hi ha unes
250 persones que hi treballen. Exclusivament fabriquem cotxes sense
carnet de la marca. Formen part del grup Polaris, que també fabrica
quads, motos de neu, o la marca de motos Indian. Ens va comprar fa
cinc anys el 100% de l’empresa. A Espanya i Portugal facturem uns 20
milions d’euros l’any, entre vendes i recanvis.
El futur dels cotxes sense carnet és més clar que d’altres. O no?
El veig bastant bé perquè, com deia, estem entrant amb el públic jove.
De tota manera el futur no passa tant per al cotxe de combustió sinó
pel cotxe elèctric. Actualment som l’única marca de cotxes sense carnet que fabrica cotxes elèctrics. Aquest any portem al voltant d’un
200 per cent de vendes més que l’any passat i la veritat és que el producte és molt bo. A nivell de manteniment és molt més econòmic. Et
diré més, per a mi el futur és el cotxe elèctric però de lloguer. Com el
Bicing de Barcelona. Sobretot quan baixin els preus de les bateries,
es veuran moltes més vendes, i podrem ser més competitius a l’hora
d’oferir el producte.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Sembla que les ‘ulleres’ que portem ens fan veure les coses com volem. Massa sovint pensem que el que ens convé a nosaltres ha de ser bo
per a la societat. En dies de xerinola, com la passada Festa Major, es podia veure molta gent fumant maria pel carrer. I una notícia d’abast
nacional és que un helicòpter del seguici de la Vuelta ‘va descobrir’ un terrat ple de torretes de la planta. Pobres de nosaltres!. A Igualada
hi ha clubs privats on es fuma legalment i hi ha qui predica que s’ha de legalitzar el consum per treure’n nous i sucosos impostos. Els que
ho defensen parlen de que també és nociu el consum del tabac i de l’alcohol i es poden comprar lliurement. Tothom s’explica com li sembla.
Com ho fan els organitzadors de les diferents celebracions igualadines vinculades al vi, que mai es posen d’acord amb les dates. Uns diuen
que és per rivalitat. Altres perquè així se’n parlarà més dies. Ens fan beure a galet i la fumera ens intoxica. Ni sabem si es pot fumar maria,
ni tampoc agafar una trompa de vi, o celebrar la mare que els va...

A4 ADVANCED
2.0 TDI 150 CV
PVP: 41,619€

IGUALADA 93 805 21 1 7
MOLLERUSSA 973 60 29 63

A3SB
3.0 TDI 116CV
PVP: 33.559€

TÀRREGA 973 31 34 06

www.servisimo.es

Tots aquests vehicles seleccionats tenen les següents característiques:
· El preu inclou l’IVA i aquest és deduïble per a empreses i autònoms
· Tenen dos anys de garantia de fàbrica des del dia del lliurament
· Disposen d’un compte addicional si financen amb AUDI Crèdit i els
que tenen menys d’un any poden adquirir-se mitjançant Renting
· Consulti amb el nostre equip comercial.

A6 40 TDI
240cv Stronic
PVP: 64.781€

Q7 DESIGN 45 TDI 231 CV
STRONIC QUATTRO 7 PLA
PVP: 88.390€

