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L’EDITORIAL

No oblidem
D imarts es compleix el segon aniversari 

dels fets del Primer d’Octubre. Un dia 
que cal mantenir viu a la memòria per 
recordar i no oblidar els fets que van 

succeir a tot Catalunya, també a l’Anoia. En el cas 
d’Igualada, amb imatges que van donar la volta al 
món amb l’entrada d’urnes a l’Ateneu. A la comarca, 
amb intervencions de la 
Guàrdia Civil, comple-
tament desproporciona-
des, a Montmaneu i Sant 
Martí Sesgueioles. Un 
dia en què institucions, 
polítics i ciutadania es 
van conjurar per defen-
sar el bé més preuat que 
té la democràcia: poder 
exercir lliurement el dret 
a votar. I cal que tinguem 
present que aquell dia 
gent de diferent signe i ideologia es va agafar de la 
mà per defensar els valors de llibertat i democràcia 
que representava el referèndum, per damunt d’una 
Monarquia parcial, uns mitjans espanyols conduïts 
per poders obscurs, i un incipient, avui ja del tot 
destapat, renaixement del feixisme.
Una situació que ha obert accions d’odi compulsiu 

en molts punts d’Espanya -també a Catalunya- con-
tra el poble català i les seves entitats i institucions. 
Sense anar més lluny, contra nosaltres mateixos, tal 
i com vam comprovar ahir al matí a la façana de la 
nostra seu.
Dignitat, unitat, resistència i intel·ligència, quatre 
condicions que, malauradament, no tothom està 

complint en un darrer 
terç d’any que, com 
tot sembla indicar, 
serà molt mogut a Ca-
talunya. A pocs dies 
de la publicació de la 
sentència del Tribunal 
Suprem, no podem 
oblidar, més que mai, 
l’enorme injustícia co-
mesa amb els presos 
polítics i exiliats. Són 
dies en què hem de 

defensar la voluntat popular i la democràcia. Amb 
majúscules. I ho fem plens de compromís, de fer-
mesa, i pacíficament, com sempre hem fet. Catalu-
nya i la seva gent ens hem guanyat el dret a decidir 
lliurement el nostre futur, en pau.
Ho farem. No defallirem en el camí de la llibertat. I 
no oblidarem. Mai.  

Són dies en què hem de 
defensar la voluntat popular i 
la democràcia. I ho fem plens 
de compromís, de fermesa, i 
pacíficament, com sempre 
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Josep Borrell, ministre d’afers es-
trangers d’Espanya, va vetar el cor-
redor propiciat per la Generalitat de 
Catalunya i el govern d’Occitània, 
amb finançament de la Unió Euro-
pea, posant-se en contacte amb la 
Comissió Europea perquè suspen-
gués l’acte que s’havia de fer a Buca-
rest adduint que “el document que 
s’havia de signar no s’adequava al 
llenguatge jurídic propi d’un tractat 
internacional d’aquestes caracterís-
tiques” I per donar-hi el vistiplau 
exigia posar ‘Regne d’Espanya cada 
vegada que s’esmenti la Generalitat i 
que Catalunya no s’hi presenti com 
un país o una part signant, sinó una 
regió”. 

Pedro Sánchez, president del go-
vern en funcions, va dir “tenint a 
Unidas Podemos al govern no po-
dria dormir”.

José Antonio Martín Pallín, ex-
magistrat  del TS, ha declarat que 
“el Rei s’ha situat fora del paper que 
li atorga l’article 99 de la Consti-
tució espanyola, el que regula les 
investidures, perquè el debat d’in-
vestidura, fallit o exitós, s’ha de re-
alitzar sempre al parlament, i no als 
despatxos de la Zarzuela” i recorda 
que “el Tribunal Constitucional ja 
ha dit que, en el cas que fracassin 
totes les temptatives per a investir, 
abans que finalitzi el termini, cal 
proposar el candidat del partit que 
tingui més escons al Parlament, i 
això no s’ha fet, perquè el Rei ha 
decidit no proposar cap candidat, 
fet que equival, de facto, a una dis-
solució de les Corts.” 

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, ha rebut l’ordre cautelar de 
la sala cinquena de la sala conten-
ciosa administrativa del TSJC de 
“retiri de la façana de la Generalitat 
la pancarta i símbols de suport als 

presos polítics i exiliats” i recorda 
qla doctrina del TribUnal Consti-
tucional i del TS que “les instituci-
ons no tenen el dret fonamental a la 
llibertat d’expressió que proclama la 
Constitució” I la seva resposta ha es-
tat “no la retiraré”

Carlos Carrizosa, líder del grup de 
Ciutadans en el Parlament, ha avisat 
que “el President de la Generalitat 
està fent el mateix que van fer els que 
ara són en presó. Reien dels requeri-
ments de la justícia, es feien selfiEs, 
els trencaven i presumien que no els 
obeirien.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, ha dit “El 20-S 
del 2017 la maquinària repressora 
de l’Estat espanyol començava la fase 
de la confrontació amb la democrà-
cia catalana i milers de persones van 
sortir a defensar-la. Quan diem que 
ho tornarem a fer ens referim a això: 
a actuar cada vegada que ens to-
quin els drets i la dignitat. Com ho 
faria qualsevol altre poble del món. 
Ni som millors, ni som perfectes ni 
som infal·libles. Però només ens te-
nim a nosaltres per defensar-nos” 

No ens 
coneixen, no
Per què els governants espanyols xoquen 
una vegada darrere l’altra contra la volun-
tat dels catalans? Perquè no ens entenen... 
ni ho volen.
Per ser un bon governant, cal estimar el 
país que vols governar i basar la teva acció 
de govern en el benestar de tots els seus 
habitants. També hi ha hagut grans gover-
nants –però pocs- que sense estimar a la 
seva gent, han fet una bona gestió. El que 
no hi ha manera de fer, és governar un 
país sense conèixer-lo a fons.
Just això és el que està intentant fer l’Estat 
amb Catalunya. No solament presumei-
xen d’odiar-nos –per raons electorals- sinó 
que a més ens desconeixen totalment. Es 
pensen que posant a la presó –en aquest 
moment setze persones sense sentència 
encara- per raons polítiques, ens arruga-
rem i ens tancarem a casa.
Es pensen que entrant de matinada, ens 
grups de més de cinquanta homes armats, 
esbotzant portes i amenaçant amb armes 
llargues fins i tot a infants de deu anys, 
acotarem el cap i acceptarem les seves im-
posicions en forma de llei o en forma de 
càstig.
Es pensen que anul·lant les nostres insti-
tucions mitjançant l’aplicació de precep-
tes legals que s’han tret de la màniga, ens 
tornarem mesells (bé, a algun polític nos-
trat li ha passat) i adorarem la seva sagra-
da “unidad de la patria i la Constitución 
que nos dimos entre todos”.
Quan en els darrers deu anys, les úniques 
propostes que han fet els partits unionis-
tes han estat denúncies judicials en tots els 
àmbits i l’atiament constant de mentides 
sobre Catalunya, esperen que ens sentim 
espanyols “por los cuatro costados”. 
Com pretenen que ens agradi una ban-
dera i un idioma que són excloents de 
la nostra bandera i de la nostra llengua? 
S’afarten de dir-nos que som espanyols 
(Qué pone en tu dni?) però no accepten 
que utilitzem en públic la llengua catala-
na. Soc espanyol per pagar impostos però 
la meva llengua no ho és l’espanyola?
En el seu desconeixement del caràcter ca-
talà ens volen aplicar la lògica anti ETA, 
que és la lluita en la qual estan en la seva 
àrea de confort. Però és que els catalans 
som pacifistes i les mesures antiviolentes 
no ens afectaran mai. Ens provocaran 
patiments, però no ens doblegaran. Els 
nostres referents no són militars, ni dicta-
dors, ni guerrers, els nostres referents són 
persones de pau, gent que escriu, gent que 
treballa, que innova i fins i tot gent que 
inverteix en crear o ampliar empreses.
Però tot això els successius governs de 
Madrid no ho saben... i per això els seus 
esforços xocaran sempre a l’escullera de la 
nostra voluntat. L’escullera on tants feixis-
mes s’han trencat.

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Com tanta gent jo també em vaig sul-
furar amb la resposta de Pedro Sánc-
hez a Gabriel Rufián, quan el d’ERC 
li va dir allò que la gent ja n’estava 

fins als “bemoles” dels polítics. Recordeu que 
això passava en l’última sessió de control del 
Congreso de los Diputados, un cop confirmat 
que la poca traça dels polítics espanyols ens 
abocaven a eleccions per al dia 10 de novem-
bre. El president espanyol en funcions havia 
deixat anar que com podia ser que “un partit 
d’esquerres defensi la independència d’un ter-
ritori ric per no haver de ser solidari amb els 
territoris pobres”.  I també retinc a la retina 
televisiva i al timpà els aplaudiments fervoro-
sos, com mai, de la seva “bancada”.  Sánchez 
començava la campanya electoral amb llum i 
taquígrafs (a la tele en directe) amb el missat-
ge més preuat: la insolidaritat dels catalans! És 
molt gros! Per què ens vam emprenyar tant si 
no hi ha cap novetat en la invectiva de Sánc-
hez contra Rufián? De fet, no només no és nou 
sinó que és el discurs covat des de fa temps: 
els catalans som insolidaris, depredadors de les 
espanyes i per això ningú no ens vol ni se’n fia, 
de nosaltres. Si a aquesta “verdad” intangible 
hi afegeixes que nosaltres no som ningú, que 
no som cap nació i que què coi hem de tenir 
cap dret a cap autodeterminació.  Ja està tot 
dit. I ell, el president en funcions del govern 
d’Espanya, ja té l’artefacte electoral muntat per 
a afrontar les eleccions del 10N. Un artefacte 
muntat a partir del “pilar” de la insolidaritat 
dels catalans i de la suposada i repetida falta de 
convivència a la societat catalana i, molt im-
portant, amb l’espasa de Dàmocles de l’article 
155 que ens tindrà sempre a punt. I torno a re-
cordar els aplaudiments fervorosos dels seus, 
tot molt ben orquestrat.

Ells ja s’han col·locat en el punt de sortida i 
saben quina és la meta: guanyar el poder i en-
fonsar els catalans. I nosaltres, on som?  Con-
tinuem amb l’objectiu clar? Com abordarem la 
temuda Sentència del Tribunal Suprem contra 
la nostra gent? I, aleshores, com “jugarem” el 
pròxim partit electoral a camp contrari? Es-
tarem preparats els independentistes per a 
tant embat? Molts interrogants per a moltes 
urgències. A ningú no se li escapa el moment 
que vivim de diferències entre partits davant 
el futur de l’independentisme i de visions di-
verses sobre la necessària estratègia unitària 
per a fer efectiva la República. Dit això, però, 
també sabem les nostres fortaleses com es va 
demostrar l’11 de Setembre amb una altra  
manifestació espectacular del poble on vam 
tornar a mostrar múscul i determinació per 
continuar el camí marcat des de l’any 2012. Per 
cert, quin ridícul dels qui ens volen ridiculit-
zar sempre dient que vam punxar!  El camí, bé 
que ho sabem, no és fàcil i no només per les 
nostres febleses: l’Estat espanyol està disposat 
a actuar de manera implacable contra el sobi-
ranisme català i la primera gran demostració 
la tindrem amb la sentència d’aquesta primera 
quinzena d’octubre en què  ens caurà a sobre la 
justícia de l’enemic.
Som, doncs, en un moment delicat condici-
onat per la Sentència davant la qual se’ns de-
mana una resposta valenta de repulsa nacional 
contra la ignomínia dels empresonaments, el 
judici i la inhumana presó preventiva de la 
nostra gent. La Sentència ho pot condicionar 
tot, tanmateix, hem de continuar amb la mira-
da ben fixada en l’objectiu de la Independència 
i de com hi avancem.  Fa mesos que llegim i 
sentim a parlar de confrontació institucional, 
mobilitzacions, desobediència civil, revolta 

pacífica... També és cert que aquests dies han 
aparegut missatges que es poden entendre 
com de refredament, em refereixo als movi-
ments de grups del denominat sobiranisme 
moderat que aquest cap de setmana es van tro-
bar a Poblet i que, ultra més coses, diu que “la 
Constitució actual  dona marge de maniobra 
per fer propostes basades en el reconeixement 
de Catalunya com una realitat nacional i pro-
posa una base possibilista per forjar un pacte 
de convivència amb l’Estat” (Ara, 22.09.2019). 
O com el protagonisme del periodista Fran-
cesc-Marc Àlvaro i el seu llibre Assaig general 
d’una revolta (ed. Pòrtic) que ha fet feliç a més 
d’un unionista perquè critica les mancances 
evidents de l’1-O i ens recorda que “fer política 
vol dir tenir la mirada llarga”.  
Estiguem amatents els sobiranistes, preparats 
i disposats davant la sentència, i també a con-
tinuar actius amb els altres “capítols” que ens 
venen a continuació, el primer dels quals les 
eleccions a què ens han portat els espanyols; 
d’això, però, ja en parlarem més endavant... Si-
gui com sigui, no ens aturem, aferrem-nos a 
la grandesa de l’objectiu. Per animar-nos, pen-
sem que ara farà deu anys, el 26 de novembre 
de 2009, tots els diaris van publicar un edito-
rial conjunt titulat La dignitat de Catalunya. 
Aleshores tothom va aplaudir la iniciativa: es 
tractava d’alertar contra el que s’ensumava que 
faria el Tribunal Constitucional i deixar clar la 
necessitat de reconeixement de la identitat  ca-
talana, la millora de l’autogovern, un finança-
ment just... Que lluny sona aquesta lletra! Ells 
amb la sentència de juliol de 2010 la van pifiar 
i nosaltres, des d’aleshores, hem fet passes ca-
pitals cap a la sobirania; ara una altra sentència 
ens pot tornar a servir de ressort per impul-
sar-nos cap a la victòria.  
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FRANCESC RICART Els catalans, insolidaris!

Les detencions de la Guàrdia Civil aquest dilluns a 
independentistes t’han fet agafar por?

 Sí 16,3%  No 83,7
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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XARXA IGUALADA

Com cada tardor, Xarxa Igualada comença la seva programació de 
teatre per a tota la família. Diumenge si, diumenge no, el Teatre 
Municipal s’omple de quitxalla que vol gaudir del bon teatre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

EL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL A LA BIBLI-
OTECA, MÉS QUE UN 
CLUB!
Assumpció Vila

Llegir, dialogar i créixer com a persona. 
El club de lectura infantil a la Biblioteca 
Central d’Igualada és un espai, de tro-
bada mensual, d’infants que han llegit 
el mateix llibre i es reuneixen per con-
versar sobre la lectura.
Però, què hi ha darrera de tot això?
Hi ha la voluntat de les bibliotecàries 
que els organitzen de proposar lectures 
de qualitat que contribueixin al creixe-
ment personal dels infants i joves. Hi ha 
l’interès en connectar aquestes lectures 
amb la vida cultural de la ciutat. Per 
exemple, durant la setmana de la salut 

mental es proposa un llibre que hi tin-
gui relació, Àvia, ja sé que has oblidat 
el meu nom, de Jaume Cela on es con-
versa amb un professional que pugui 
aclarir alguns conceptes als infants; en 
motiu dels 80 anys del final de la Guerra 
Civil a Igualada, es llegeix Mexique: el 
nom del vaixell, de M. José Ferrada, so-
bre els nens refugiats durant la Guerra 
Civil i es visita l’exposició amb el mateix 
títol a la Biblioteca; pels voltants de San-
ta Cecília, la lectura fa referència a la 
música i és moment d’organitzar un pe-
tit concert o un taller amb joves músics 
que han compartit la lectura; coincidint 
amb el dia de la Poesia també s’escull un 
recull de poemes per a infants tot ani-
mant-los a participar en el recital de po-
esia que organitza la Biblioteca, també 
la visualització de pel·lícules d’algunes 
obres, com El jardí secret, de Frances 

Hodghson Burnett.
Hi ha el desig de crear un ambient de 
confiança i respecte que deixi fluir el 
diàleg i la conversa sincera, un ambi-
ent que permeti escoltar els altres per 
reafirmar, modificar o construir idees. 
Heus aquí alguns comentaris dels lec-
tors sobre el llibre El jardí secret: aquest 
llibre m’ha agradat perquè m’ha com-
mogut, et fa posar dins la història, t’en-
senya valors a l’hora d’afrontar les coses, 
podríem veure la pel·lícula junts?, m’ha 
agradat del principi fins al final, m’ha 
fet plorar per dins, molt contenta que el 
Collin acabi caminant, em sento “pro-
fessional” per ser capaç de llegir aques-
tes històries. Comentaris al voltant de 
l’obra Mexique: el nom del vaixell, són: 
fa molta pena però això també està 
passant amb els refugiats, contenta per 
l’acollida dels nens, m’ha sorprès que 

contingués tanta història amb poques 
frases i dibuixos, em pensava que em 
passava a mi, m’ha semblat molt trist, 
però una història bonica.
El club de lectura infantil és, doncs, un 
espai de trobada amb els llibres i amb 
les persones que els estimen, per desco-
brir el seu poder i compartir les histò-
ries que expliquen, els personatges que 
les protagonitzen i les emocions que 
encomanen. Un regal per als infants i 
joves que tenen la sort de participar-hi.

AGRAÏMENT
Família Planell

Volem donar les gràcies a tot el perso-
nal de la Residència Pare Vilaseca i de 
l’Hospital d’Igualada que han cuidat 
amb tant carinyo a la nostra estimada 
germana i tieta.
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DANIEL GUTIERREZ
Conseller de Turisme Relacions Institucionals  i Programes Europeus. Consell Comarcal de l’Anoia

A l’Anoia, la diversitat és oportunitat
El nomenament com a conseller de 
Turisme, Relacions Institucionals 
i Programes Europeus del Consell 
Comarcal de l’Anoia, és un repte po-
lític i personal que considero molt 
important i que assumeixo amb to-
tal voluntat d’avançar per tal d’apor-

tar beneficis a la societat anoienca. Després d’un 
temps d’aprofundiment en el càrrec, vull compartir la 
següent microanàlisi de situació i una proposta per un 
marc de treball en l’àmbit del desenvolupament soste-
nible i el turisme a l’Anoia pels propers anys. Espero 
que sigui del vostre interès.
El desenvolupament de l’Anoia passa per la consoli-
dació de nous espais d’activitat econòmica, com els 
que es proposen a la Conca d’Òdena. A la vegada, i en 
paral·lel, és cabdal el treball sobre els nostres recursos 
culturals i naturals, amb una visió global, transversal 

i coherent, sent conscients dels valors dels nostre ter-
ritori, de la seva diversitat i de totes les dimensions: 
cultural, social, educativa, i per suposat, econòmica 
i turística. I tot això sota el prisma dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 
de l’ONU, i la nova estratègia de la Unió Europea 
2021-2027. Ens trobem davant de nous paradigmes 
en la gestió del territori i els seus recursos.
Des del punt de vista del desenvolupament sostenible 
i el turisme, la situació actual indica que hem de foca-
litzar el treball en millorar el coneixement sobre els re-
cursos culturals i naturals i els seus valors. És d’aquesta 
manera, tal i com explica la professora Annette Viel al 
seu article “Quand souffle l’esprit des lieux”, que des-
cobrirem la identitat o identitats culturals de l’Anoia, 
és a dir, el nostre esperit(s). Els discursos o relats co-
muns de comarca, transversals i inclusius augmenten 
la possibilitat de crear experiències integrades pel co-
neixement, els sentits i la consciència.

I no podem oblidar la planificació per guanyar en 
accions locals i en el treball en xarxa, tant dins de la 
comarca com cap a l’exterior. La planificació estratègi-
ca mancomunada entre agents públics i privats, i una 
marca (o marques) de territori esdevenen reptes que 
hem de fer realitat en comú. 
L’Anoia és un territori complex i divers que no pre-
senta un únic element d’identificació, sinó uns quants. 
Aquesta situació és una oportunitat. És important 
profunditzar en camins ja iniciats que proposen ac-
tuacions globals i conjuntes. El coneixement, la inno-
vació, la qualitat i el valor de l’experiència hauran de 
tenir un paper fonamental.
Per garantir un desenvolupament sostenible a l’Anoia 
hem d’agafar tots els trens possibles. Alguns seran de 
llarg recorregut i d’altres de rodalies, però no en po-
dem perdre cap. A l’Anoia la diversitat és oportunitat, 
fem passes decidides endavant! 



Pintades a la porta de la seu de La Veu de l’Anoia, ahir al matí. A 
sota, al local de l’associació Xauxa i una casa del carrer Creueta.

Òmnium organitza 
l’exposició «L’1-O en 
imatges. Ho tornarem a 
fer!», fins l’11 d’octubre 
a la seva nova seu

Pintades sobre el 155 i amb lemes feixistes a la 
seu de La Veu de l’Anoia i altres punts d’Igualada
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Òmnium Anoia us convida 
a visitar l’exposició «L’1-O en 
imatges. Ho tornarem a fer!» 
de l’1 al 11 d’octubre al local de 
l’Empremta, al carrer de San-
ta Maria. Es tracta d’una ex-
posició amb imatges cedides 
pels fotògrafs Joan Solé, Pau 
Corcelles, Joan Guasch, Marc 
Vila i Xavi Calvet, que presen-
ta moments viscuts durant l’1 
d’octubre de 2017 a l’Anoia.
A més, els visitants que ho de-
sitgin podran mostrar el seu 
suport als presos i exiliats, es-
crivint-los un missatge, dipo-
sitant-lo a l’urna i l’entitat els 
hi farà arribar.
La inauguració serà el proper 
dimarts 1 d’octubre a les 19h 
i es podrà visitar de dilluns a 
divendres, de 19h a 20.20h.

REDACCIÓ / LA VEU 

D iverses pintades al·lu-
sives a l’article 155 de 
la Constitució i amb 

lemes feixistes van aparèixer 
ahir en diferents punts del cen-
tre d’Igualada, entre ells a la 
porta de la seu de La Veu de 
l’Anoia, al carrer del Retir. 
Els delinqüents van escriure els 
habituals “155” amb pintura 
groga, així com paraules com 
“nazis” i “lazis” en llocs com la 
seu del Casal Popular d’Iguala-
da-Foment, la seu de l’Associa-
ció del barri Xauxa, i fins i tot 
en cases particulars, com una 
del carrer Creueta. 
La Veu de l’Anoia va presentar 

de seguida la corresponent de-
núncia davant els Mossos d’Es-
quadra. Agraïm que moltes 
entitats, partits polítics i lectors 
del setmanari ens van oferir tot 

el suport a través de les xarxes 
socials, condemnant el succeït. 
Aquest tipus d’intervencions, 
que constitueixen un clar de-
licte d’odi, són ja habituals a la 
comarca de l’Anoia, en la qual 
existeix una “Brigada” que 
acostuma a vantar-se de les se-
ves accions en vídeos que són 
emesos a Youtube i les xarxes 
socials. Alguns dels seus mem-
bres apareixen amb la cara des-
tapada, sense cap mena d’es-
crúpol.

Els actes de  Divendres i Dissabte tindran lloc a la pl. Sant Jordi de Can Bou
Reserves dels àpats: abans de dimecres 25 als telèfons 647 57 30 16 / 677 91 42 03

FESTA MAJOR ORPÍ
del 26 al 29 de Setembre del 2019

DIVENDRES 27

DISSABTE 28

DIUMENGE 29

21:00h Pregó de Festa Major amb The
Orpí Brothers
seguidament . . . sopar de brasa 

(12 € adult / 8€ infantil)
a mitjanit: ball amb Orquestra Dia i Nit

9:00h Caminada i esmorzar
17:00h Festa infantil + Xocolatada
21:30h Porta't el sopar (begudes a
càrrec de la comissió de festes)

12:30h Missa solemne a l'ermita de Sant
Miquel d'Orpí, cantada pels Amics de la
Parròquia de Carme
seguidament Vermut Musical amb Primo
Zon
14:30h Dinar popular, a Santa Càndia   
              (15€ adults / 9€ infantil)
tot seguit... Bingo Popular
18:30h Concert amb Els Músiks de Santa
Càndia

Moltes gràcies a totes les veïnes i veïns d'Orpí per la seva participació i
col·laboració en els actes de la nostra Festa Major

Agraïment especial a:



Una vegada més hem 
pogut comprovar 
fins a quin punt pot 
arribar la barroe-

ria (per no dir brutalitat) de la 
Guàrdia Civil quan es tracta 
d’actuar contra l’independentis-

me català. Les imatges d’una agents esbotzant la 
porta de la casa d’un ciutadà a cops d’ariet al més 
pur estil de pel·lícula de romans són patètiques i 
farien riure si les acusacions no fossin tan greus.
Els unionistes no es cansen de dir que Espanya 
és un estat de dret. Però ens ho posen ben difí-
cil perquè ens ho creguem. Al contrari, la cúpula 
judicial en bona part està al servei dels interes-
sos polítics del govern de torn. I quan es tracta 
de l’independentisme català, hi ha carta blanca 
per justificar-ho tot. Aquells que haurien de ga-
rantir la seguretat dels ciutadans es converteixen 
en agressors i ataquen saltant-se els drets fona-
mentals dels ciutadans. Les darreres accions han 
sigut tan escandaloses que la mateixa associació 
de Jutges per a la Democràcia (gens sospitosa 
de connotacions separatistes) ha denunciat les 
circumstàncies de les detencions. Ha qüestionat 
fins i tot l’escrit de la Fiscalia per les imprecisions 
de les acusacions i per l’exageració que suposa 
acusar sense proves, només per sospites sense 
fonament.
A veure. Si allò que ha ensenyat la Guàrdia Civil 
són “elements precursors per fabricar explosius” 
no crec que ningú es pugui llirar de l’acusació 
de terrorisme. Jo mateix tinc a casa sal, potassa, 
sofre, salfumant, bicarbonat ... també serradures 
i caldo de gallina. Qui sap què en podria fer si els 
barregés adequadament! Mentre escric m’assa-
bento que han sigut retirats els càrrecs de rebel-
lió i tinença d’explosius. En canvi es mantenen 
els càrrecs de terrorisme. Deu ser el terrorisme 
del Fairy, altrament no s’entén.
Allò que sí que s’entén clarament és la finali-
tat amb què s’ha orquestrat aquesta pallassada. 
D’una banda, la premsa cavernària i sucursalis-
ta ja s’ha afanyat a proclamar allò que fins ara 
no han aconseguit: establir una relació entre in-
dependentisme i violència. Els titulars anaven 
molt més enllà d’una informació veraç i donaven 
com a fets simples suposicions. I tot seguit s’es-
tableix la dinàmica de veure qui la diu més gros-
sa. Naturalment, tampoc no hi han faltat polítics 
poca-vergonyes que han parlat de goma-dos i 
d’ETA. 
D’altra banda, aquestes accions, a pocs dies de la 
sentència pel 1-O, pretenen atemorir la població. 
Per això envien més “piolins”, perquè ningú pre-
tengui discrepar públicament del veredicte d’un 
tribunal que ho ha estat tot menys imparcial. 
Però com em comentava avui mateix un amic, 
ens volen fer por perquè en realitat són ells els 
que ens tenen por. Saben que no poden anul·lar 
la voluntat d’un poble. Poden endarrerir, però no 
evitaran que finalment aconsegueixi els objectius 
de llibertat. Saben que han arribat massa lluny i 
el poble no renunciarà  ni recularà. I haurien de 
saber també que –seguint la dinàmica acció-re-
acció-- com més forta sigui la repressió, més 
dura serà també l’oposició. 
Per això convé que no defallim. De la nostra ac-
titud ferma –i naturalment, unitària-- en depèn 
el futur del nostre poble. No ens fan por els tigres 
de paper. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Tots terroristes El Botines i la Pilar

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Després de l’èxode estival, 
i d’una festa major soro-
llosa, tot ens diu que és 
temps de reprendre tre-

balls, tant laborals com escolars. Tot 
es torna a posar a lloc. És aleshores 
quan la Igualada íntima es prepara, 

això no obstant, per celebrar una altra festa: la del bar-
ri de la Font Vella o del Pilar. La més antiga d’entre els 
grups veïnals de la ciutat. Altres festes de barris igua-
ladins, són actualment les dels carrers de Santa Ca-
terina i del Carme, les del barri de Sant Ignasi (o sigui, 
Xauxa), les del Sant Crist,  les del passatge de la Tossa 
i carrer del Bruc, o les del Poble Sec, aquestes darreres 
recuperades enguany –enhorabona!–, després d’una 
llarga pausa d’anys. Amén de les de barris més amplis, 
molt globals: Fàtima o Montserrat, per exemple.  Les 
festes veïnals solen néixer optimistes, potser duren un 
temps, decandeixen i algunes s’apaguen: recordem les 
dels carrers de l’Argent, Nou, Òdena, Sant Agustí, Set 
Camins... Depèn, sempre, dels grups humans que van 
al davant: uns camins de constància, que depenen de 
la major o menor disponibilitat i dinamisme de les 
persones que invariablement han de tirar el carro. 
Això passa a Igualada, i a tot arreu. Res de nou.
La festa al barri de la Font Vella s’establí el 1854. 
N’hem parlat amb en Joan Sallés (el seu pare ja va ser-
ne cònsol), cognom arrelat com a botiguers de la plaça 
del Pilar. L’any 1954, el del centenari, el doctor Joan 
Mercader, llavors secretari general del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada, publicà en el programa 
un documentat article, com tots els seus, del qual en 
seleccionem alguns paràgrafs. “El més interessant de 
tot és la “fabricació” dels gegants, els més antics de la 
Ciutat, puix que en 1856 ja se’n comença a parlar (…) 
Dels primitius sabem que eren de guix i de cartró, que 
els ulls eren de vidre, que el gegant portaria un plo-
mall, un punyal i un paper a la mà  i un vestit de vellut 
amb llustrina, que la parella portaria perruca i que 
la modista hagué ja d’intervenir en l’abillament de la 
geganta. Això esdevenia l’any 57. Les festes van sofrir 
entrebancs, gairebé sempre per causes alienes al barri,  
i en diverses ocasions deixaren de fer-se. Fem un salt: 
“Finida la guerra el 1939, una comissió composta dels 
tres veïns més significats, els senyors Antoni Gassó, 

Joan Martí Mercader i Antoni Botines (el gegant es 
diu Botines) acordaren reprendre la tradició dels avis”. 
I més endavant –ho afegim ja pel nostre compte–  al-
tres cònsols capdavanters van ser el prematurament 
traspassat Josep Salla, el del carrer del Roser i la recto-
ria d’Argençola, promotor de “l’ou com balla”. O el vi-
sionari i emprenedor Emili Miramunt, resident de fa 
anys a la Llacuna. Conscientment me’n deixo perquè, 
de citar-ne més, haurien de ser tots. El que sí hi cap 
és el de Josep Maria Tribó i Cuberes, autor de l’him-
ne  –lletra i música–  que es va estrenar l’any 1979. 
Es canten coses com: La nostra ciutat té un barri / i 
aquest barri té una font / i aquesta font és molt vella / 
per això el coneix tothom / pel barri de la Font Vella. 
/ El barri de la Font Vella és el més castís del món / i 
sempre que vénen festes / veureu com guarneix tothom 
/ els balcons i les finestres. (…) Fa molts anys que d’una 
pesta / aquest barri es va lliurar / per la fe tan manifesta 
/ a la Verge del Pilar. / I ara al peu de la capella / de la 
plaça del seu nom / canten els de la Font Vella / i Ella 
vetlla per tothom.
Enguany es presenten, rehabilitats, els gegants: el Bo-
tines i la Pilar, els símbols. Els cònsols tenen fe i ho 
activen.  Però el barri, com tot el centre –i passa també 
en altres poblacions –,  perd habitants a marxes força-
des. Igualada creix, però les noves generacions se’n van 
a la diàspora. Les autoritats hauran de decidir quines 
mesures són possibles de prendre al “rovell de l’ou” de 
la ciutat. Ja és bo que un restaurant porti aquest nom, 
però evidentment no n’hi ha prou. 
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JOSEP M. CARRERAS



Puja la temperatura 
en la primera sessió 
plenària ordinària 

després de les vacances

El ple municipal aprova el pressupost pel 2020 amb els únics 
vots a favor de Junts per Igualada i l’abstenció de Som-hi
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple Municipal va 
aprovar dimarts el 
pressupost general de 

l’Ajuntament d’Igualada per 
a l’any 2020. La proposta de 
l’equip de Govern de Junts per 
Igualada, que va ser defensada 
per la tinenta d’alcalde Carlota 
Carner, va ser aprovada amb 
els 9 vots d’aquest grup, i l’abs-
tenció d’Igualada Som-hi, i va 
tenir 7 vots en contra, d’ERC,  
Poble Actiu i Ciutadans. El re-
gidor republicà David Prat no 
va ser present a la sessió.
Després d’aquesta votació, el 
pressupost de l’Ajuntament 
serà de 57,4 milions d’euros i 
el pressupost consolidat, que 
inclou també les societats mu-
nicipals, els organismes autò-
noms i el Consorci Sociosani-
tari d’Igualada, arribarà a 68,8 
milions. 
Tal i com ja es va avançar la 
setmana passada, pel que fa a 
les inversions més destacades, 
cal assenyalar els diners desti-
nats a: el Pla de modernitza-
ció del polígon de les Comes: 
1.437.412,48€; el nou alberg 
de Cal Maco: 738.614’74€; el 
Hub disseny, del sector del dis-
seny i la moda: 441.771’44€; 
el Campus Universitari: 
200.000€; el Pla de xoc per a 
les escoles: 100.000€; el Centre 
Cívic Nord: 230.000€; l’Anella 
Verda: 100.000€; el Parc cen-
tral: 100.000€; el Pla de Barris: 
quasi 800.000 entre obres i 
asfaltats, i l’acabament de Cal 
Badia: uns 110.000 euros.
Quant als impostos, es manté 

Igualada

AJUNTAMENT ORG. AUTÒNOM CONSORCI CONSORCI PROMOTORA SOCIETAT TERRENYS S. EMPRESARIAL CONSORCI
INGRESSOS ENSENY. ARTÍSTIC AERÒDROM TV LOCAL HABITATGES APARCAMENTS WORLD TRADE IGUALADA ACCIÓ SOCIOSANITARI
A. Operacions corrents
1 Impostos directes 25.117.600,00 €
2 Impostos indirectes 1.233.000,00 €
3 Taxes i d'altres ingressos 8.170.463,01 € 549.600,00 € 10,03 € 246.700,00 € 756.500,00 € 50.000,00 € 8.189.223,03 €
4 Transferències corrents 14.613.566,03 € 2.619.601,78 € 35.969,91 € 14.286,30 € 15.000,00 € 33.000,00 € 331.386,00 €
5 Ingressos patrimonials 775.110,00 € 100,00 € 20,06 € 2.000,00 € 290.000,00 € 27.648,00 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital 3.325.926,01 € 25.000,00 € 180.617,61 € 325.000,00 €
8 Actius financers 54.387,00 € 200,00 €
9 Passius financers 4.131.034,23 € 500.000,00 € 53.727,00 € 1.100.000,00 €
Total Ingressos 57.421.086,28 € 3.194.501,78 € 36.000,00 € 14.286,30 € 761.700,00 € 812.227,00 € 213.617,61 € 340.000,00 € 9.973.257,03 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal 18.081.877,36 € 2.738.157,12 € 13.436,61 € 27.800,00 € 482.000,00 € 99.000,00 € 5.929.663,10 €
2 Desp. béns corrents i serveis 21.539.340,72 € 421.144,66 € 22.553,36 € 14.286,30 € 109.300,00 € 162.200,00 € 6.950,00 € 239.200,00 € 1.703.683,00 €
3 Despeses financeres 596.307,61 € 10.000,00 € 31.000,00 € 19.000,00 € 26.050,00 € 100.510,50 €
4 Transferències corrents 5.584.953,57 €
B. Operacions de capital
5 Fons de contingència 274.246,70 €
6 Inversions reals 7.184.960,24 € 25.000,00 € 10,03 € 500.000,00 € 1.170.000,00 €
7 Transferències de capital 312.617,61 €
8 Actius financers 54.387,00 € 200,00 €
9 Passius financers 3.792.395,46 € 93.300,00 € 149.027,00 € 180.617,61 € 955.453,91 €
Total despeses 57.421.086,28 € 3.194.501,78 € 36.000,00 € 14.286,30 € 761.400,00 € 812.227,00 € 213.617,61 € 338.200,00 € 9.859.310,51 €

Els números de l’Ajuntament i els seus organismes pel 2020

el tipus de gravamen de l’IBI, 
que tornarà a ser de 0’85. 
També es mantenen invaria-
bles l’impost de l’Increment 
del Valor dels Terrenys de Na-
turalesa Urbana (plusvàlues), 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE), l’Impost sobre 
Construccions i Instal·lacions 
i l’Impost de Vehicles de Trac-
ció Mecànica.

Cuadras: “Bloquejar el pres-
supost no ens faria avançar”
A les files d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) Jordi Cuadras 
adduïa “responsabilitat” per 
a justificar l’abstenció. “Som 
alternativa de govern, som 
opció de govern i volem go-
vernar. Amb totes les mesures 
introduïdes al Pressupost de, 
passem a abanderar les políti-
ques d’esquerres i progressis-
tes a l’Ajuntament i marquem 
quin seria el nostre model de 
ciutat si governéssim”.
El regidor progressista va 
afegir que “hem aprofitat la 
minoria del govern per a fer 

avançar la ciutat i no per blo-
quejar-la. Per això vam propo-
sar al govern diferents propos-
tes. Bloquejar el pressupost no 
ens faria anar endavant, sinó 
que ens faria quedar aturats 
o, encara pitjor, anar enrere”. 
Les propostes introduïdes als 
números aprovats pel 2020 
inclouen partides en l’àmbit 
d’educació, habitatge i lluita 
contra el canvi climàtic. A més 
“tot això ho aconseguim sen-
se augmentar la pressió fiscal. 
Més serveis i contenció d’im-
postos”.

Conill: “És una injustícia te-
nir els impostos més alts”
En el capítol econòmic és on 
més va incidir Enric Conill 
(ERC) en la seva exposició. 
“Aquest pressupost consolida 
una situació d’injustícia pels 
igualadins amb els impostos 
més alts del país. Nosaltres 
vam proposar una rebaixa de 
l’IBI, però no ha estat així. A 
Igualada no tenim més o mi-
llors serveis que d’altres ciu-
tats similars a la nostra com 
Vic, Vilafranca o Figueres”.
Conill afegia que “l’excusa que 
aquests diners serveix per re-
duir el deute tampoc s’aguanta 
ja que hi ha ciutats que han 

reduït més el deute que Igua-
lada amb menys impostos i 
que fins i tot han invertit més, 
els diners que paguen de més 
els igualadins es dediquen a 
propaganda, publicitat i pa i 
circ”. ERC també havia pro-
posat incrementar les inver-
sions a les escoles, augmentar 
l’IBI rehabilitar pisos buits per 
oferir-los amb lloguer accessi-
ble, iniciar el projecte del nou 
POUM i també “una proposta 
compartida durant la campa-
nya electoral entre ERC i Con-
vergència, un tercer ViuB per 
a la gent gran”.
El portaveu dels republicans 
durant el ple municipal també 
ha manifestat la seva “perple-

xitat” al veure que “el pacte 
entre Convergència i el PSC 
estava fet abans de començar 
les negociacions” i que respon 
a “altres interessos que no el 
dels igualadins” ja que es deu 
“als pactes entre Convergència 
i el PSC a la Diputació de Bar-
celona, al Consell Comarcal 
de l’Anoia i a l’ajuntament de 
Vilanova del Camí” i lamenta 
que “els pactes a Igualada no 
es facin per l’interès dels igua-
ladins sinó per acords previs 
que responen a lògiques parti-
distes”. En aquesta línia Conill 
es preguntava si ha nascut la 
“sociovergència” a Igualada.

continua a la pàg. següent
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Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ES TRASPASSA BAR EN PLE FUNCIONAMENT

Caixa demostrable
Excel·lens condicions

IURIS TRIVIUM / LLOGUERS
informació:

iuristrivium7@gmail.com
93 801 71 07

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



Montserrat Montaña i Jordi Cuadras, dimarts al ple.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal ha 
aprofitat la comparei-
xença setmanal davant 

dels mitjans de comunicació 
per fer balanç dels primers 
cent dies de mandat. Envoltat 
de les quatre tinentes d’alcalde 
i de la resta de regidors, l’alcal-
de Marc Castells ha destacat 
l’aprovació dels pressupostos 
en el la sessió del ple de di-
marts i, també, la unanimi-
tat política assolida perquè la 
ciutat presenti la candidatura 
per ser escollida Capital de la 
Cultura Catalana l’any 2022, 
com dues bones mostres que 
“aquest Govern treballa, no-
saltres anem per feina”.
L’alcalde ha destacat la capa-
citat d’assolir acords amb la 
resta de grups, de qui ha des-
tacar l’actitud constructiva en 
aquest indici de mandat, es-

Poble Actiu: “les propostes 
admeses no són suficients”
Poble Actiu, formació impul-
sada per la CUP, va votar en 
contra malgrat que el govern 
va incorporar propostes se-
ves. Neus Carles i Eva Pedraza 
van explicar que “s’incorpo-
ren elements importants que 
fa temps reivindiquem, com 
la quarta llar d’infants, l’aug-
ment d’inversió en habitatge 
públic, o iniciar els procedi-
ments per regularitzar el ser-
vei d’aigua i canviar el model 
de recollida de residus. Però 
no podem donar llum verda a 
uns pressupostos globalment 
continuistes, i que especial-
ment segueixen sense abordar 
dos elements clau: el POUM 
i la justícia social pel què fa a 
impostos”.
Neus Carles ha lamentat l’ac-
titud del govern al “negociar 
amb la norma incondicional 
de no tocar les ordenances fis-
cals,” ja que “a Igualada tenim 
un sistema d’impostos injust, 
que no avança en progressi-
vitat, perquè demanem a tots 
els igualadins que paguin els 
mateixos impostos indepen-
dentment de la seva renda”. 

Junts per Igualada tanca files cofoi 
dels 100 primers dies de govern

pecialment d’aquells que han 
afavorit l’aprovació del pres-
supost. Seguidament, ha fet 
un llistat d’actuacions i deci-
sions d’aquests primers mesos 
de mandat, entre les quals hi 
ha: el nomenament de quatre 
tinentes d’alcalde; la creació 
de regidories específiques com 
l’habitatge i la sostenibilitat; 
l’estrena de la rehabilitació de 
la Teneria com a nova seu de 
l’Arxiu i com a nou espai uni-
versitari; la celebració d’una 
festa major molt participada.
En l’apartat esportiu, a més 
de la inauguració de la nova 
pista poliesportiva de les Co-
mes –que ha estat l’escenari 
de la compareixença- Castells 
ha esmentat la celebració d’es-
deveniments organitzats en el 
marc de la Ciutat Europea de 
l’Esport, com les supercopes 
d’handbol i d’hoquei i el final 
d’etapa de la Vuelta.

Pel que fa a obres, el balanç 
ha inclòs el trasllat del Banc 
de Queviures, l’acabament 
d’actuacions de realitzades a 
l’Anella Verda, a la plaça dels 
Porcs, a la plaça d’Alcàntara, a 
l’entorn de la Teneria, a l’accés 
a l’Espai Cívic Centre o a l’es-
tació d’autobusos. I, entre les 
intervencions iniciades, Cas-
tells ha destacat les obres de 
l’ampliació de la Residència de 
la Pare Vilaseca.
Finalment, l’alcalde ha fet es-
ment de les convocatòries de 
subvencions que s’han obert 
per ajudar a la creació de no-
ves empreses i de llocs de tre-
ball estable i dels ajuts, oferts 
per al pagament de l’IBI als 
pensionistes, als aturats de 
llarga durada majors de 55 
anys i als membres de famílies 
monoparentals, que s’afegei-
xen als ajuts que, per llei, ja 
reben les famílies nombroses.

La també regidora de Poble 
Actiu, Eva Pedraza, ha expli-
cat que “aquests pressupostos 
tornen a aparcar el POUM, 
una eina imprescindible per 
decidir quin model de ciutat 
volem”. 

Candidatura de Capital de la 
Cultura Catalana 2022
D’altra banda, el Ple també va 
aprovar, per unanimitat que 
Igualada presenti la candida-
tura per ser nomenada Capital 
de la Cultura Catalana 2022. 
Ara s’inicia el procés per a 
la redacció del projecte de la 
proposta de la ciutat per a ser 
escollida.
Finalment, es van aprovar mo-
cions presentades per JxIgua-
lada i Poble Actiu contra el tall 
de subministrament elèctric 
a les famílies amb deute per 
part d’Endesa i altres compa-
nyies, i una altra d’ERC en su-
port a les persones detingudes 
dilluns per la Guàrdia Civil, 
acusades de terrorisme, que 
també va ser aprovada amb els 
vots a favor dels republicans, 
JxIgualada i Poble Actiu, amb 
l’abstenció d’Igualada Som-hi 
i el vot en contra de C’s. 

L’1x1del ple municipal de pressupostos
Marc Castells. 
Dominador. 

El seu domini de 
l’escena política 
local és innegable. 

L’alcalde d’Igualada només va 
voler intervenir, i  amb molta 
seguretat, en les rèpliques dels 
grups de l’oposició. Va deixar 
la presentació del pressupost a 
la Tinent d’Alcalde i Regidora 
d’Hisenda, Carlota Carner. Va 
ser, segurament, el debat de 
pressupost més plàcid des de 
fa 8 anys. Sincer, als 100 dies 
del nou mandat, porta amb 
solvència que el govern està 
en minoria. No va tenir pro-
blemes en reconèixer que ha 
inclòs als pressupostos les pe-
ticions d’Igualada Som-hi i de 
Poble Actiu, i que les inversi-
ons crearan nou deute a la ciu-
tat. Va regatejar amb tranquil-

litat l’ofensiva mediàtica que 
impulsa ERC posant en solfa 
que els igualadins paguen un 
dels IBI més car de Catalunya.

Carlota Carner. 
Aplicada. 

La nova responsa-
ble de la Hisenda 
local, advocada de 
formació, va com-

plir amb escreix la seva pri-
mera intervenció important 
davant el Ple Municipal. Por-
tava els deures fets per presen-
tar un pressupost de 68,7 mili-
ons d’euros, amb inversions en 
diferents àmbits de fins a 13 
milions i una contenció de les 
taxes i impostos municipals.

Enric Conill. 
Marginat. 

El portaveu d’Es-
querra va denunci-

ar que el govern de Marc Cas-
tells el vol marginar, arraconar, 
aïllar, apartar i excloure de la 
política local. El seu discurs 
va ser espès, poc entenedor es 
va perdre en explicacions nu-
mèriques que van contrastar 
amb la claredat de l’exposició 
realitzada per Carlota Carner. 
Molt millor en les rèpliques, 
va centrar-se en defensar que 
baixar impostos, i en concret 
l’IBI en un milió d’euros, és 
una política progressista que 
beneficiaria als igualadins. Va 
defensar que la ciutat necessi-
ta un nou ViuB.

Jordi Cuadras. 
Reivindicat. 

No hi ha dubte que 
Jordi Cuadras va 

ser el gran protagonista del 
debat dels pressupostos. L’abs-
tenció del seu grup permet la 
seva aprovació. Va destacar 
que gràcies a Igualada Som-hi, 
la ciutat torna a fer polítiques 
progresistes i d’esquerres, cosa 
reconeguda per Marc Castells. 
Va tornar a deixar clar la seva 
vàlua i capacitat per ser en el 
futur un solvent candidat a 
l’alcaldia. Va teatralitzar mas-
sa les rèpliques contra ERC i 
Poble Actiu.

Eva Pedraza. 
Incisiva. 

La regidora de 
Poble Actiu es va 

mostrar com una bregadora 
de la política local que està dis-
posada a donar guerra. Incisi-
va, encara un pèl aspre quan 
es referia a Marc Castells. Va 
argumentar amb dades la seva 
negativa a aprovar els pressu-
postos, però va posar en valor 
que la pressió de Poble Ac-
tiu hagi servit per incloure al 
pressupost una partida perquè 
en un futur la gestió de l’aigua 
sigui municipal.

Carmen Manchon. 
Testimonial. 

El grup de Ciu-
tadans no té una 
portaveu de gruix 

polític. Va realitzar una inter-
venció merament formal.  
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La situació econòmica 
de la històrica 

paperera “és molt 
delicada”, expliquen 

algunes fonts 

Paperera Vilaseca de Capellades, una de les més importants 
d’Espanya, negocia la seva venda a un grup inversor
REDACCIÓ / LA VEU 

Moviments a la Pa-
perera Vilaseca de 
Capellades, una 

de les empreses històriques 
de l’Anoia i tot un referent 
del sector paperer a Espa-
nya. Actualment s’està negoci-
ant la venda de la majoria a un 
grup inversor, liderat per fons 
gestionats per Argos Capital 
Partners i per les societats pa-
trimonials de quatre famílies 
industrials catalanes. Els acci-
onistes actuals romandran en 
el capital i la família Torrede-
mer, conservaran a prop d’un 
30% de les accions, assegurant 
així una transició tranquil·la 
a la nova etapa, que té previst 
desenvolupar un pla estratègic 
que potenciarà una línia de 
paper reciclat, mantenint els 
punts forts que l’han carac-
teritzat fins ara.

Des de 1714
Paperera Vilaseca de Cape-
llades va ser fundada el 1714 
quan Gaspar Vilaseca va com-

prar un molí a un cirurgià de 
Manresa i el va agrupar amb 
quatre més. La proximitat del 
Camí Ral, que des de l’Edat 
Mitjana unia Catalunya, Ara-
gó i Castilla, permetia enviar 
els productes fabricats arreu 
i alhora proveir-se se draps, 
matèria prima bàsica fer paper 
en aquells tems. 
L’aigua del riu, no molt abun-
dant, però sí suficient, va fer 
proliferar aquesta indústria a 
la zona i es van construir molts 
molins, edificis peculiars amb 
molts finestrals, que s’obrien i 
tancaven per assecar els fulls. 
Aquell procés productiu enca-
ra es pot veure avui visitant el 
Museu del Paper de la vila. 
Des d’aleshores J.Vilaseca SA 
sempre ha treballat per adap-
tar-se als temps. Actualment 

la seva activitat com a fabri-
cant de papers especials d’al-
ta gamma l’ha fet un referent 
del sector. Des del 1953 els 
seus accionistes eren la família 
Torredemer, l’empresa pública 
Fàbrica Nacional de Moneda 
i Timbre i el grup Signe, im-
pressor privat especialitzat en 
paper de seguretat. Anys en-
rere també ho havia estat Ca-
talana d’Iniciatives, de capital 
mixta públic-privat (va entrar 
en una ampliació de capital 
de 2.000 milions de pessetes, 
per assolir el 12,5%) fins que 

va entrar en liquidació a cau-
sa dels seus problemes per la 
participació a Spanair.  

60 milions de facturació
La seva facturació és de gaire-
bé 60 milions d’euros i té una 
plantilla de 220 persones. La 
companyia exporta el 75% de 
la producció a 90 països. La 
meitat de les vendes s’obtenen 
a la Unió Europea.  Les seves 
oficines centrals s’ubiquen a 
Barcelona, plaça Urquinaona 
6, planta 20.
Fonts properes a la negoci-

ació confien que l’acord es 
formalitzi en breu. La com-
panyia paperera està asses-
sorada per KPMG i Augusta 
Advocats i el sindicat banca-
ri format pel Banc Sabadell, 
Santander, BBVA, Bankia i 
Deutsche Bank, per Garri-
gues advocats. Fonts properes 
als treballadors de l’empresa 
reconeixen que la situació 
econòmica de Vilaseca “és 
molt delicada” i estan a l’espe-
ra de més novetats per deci-
dir com s’encara el futur més 
immediat. 

    
  mitjana revisió 
  rebut cadastre
1. Boadilla del Monte Madrid 934 2004
2. Pozuelo de Alarcón Madrid 768 2001
3. Sant Cugat del Vallès Barcelona 751 2006
4. Torrejón de Ardoz Madrid 714 2002
5. Rivas-Vaciamadrid Madrid 699 2011
6. Marbella Málaga 692 2011
7. Majadahonda Madrid 678 2008
8. Madrid Madrid 636 2012
9. Tres Cantos Madrid 604 2010
10. IGUALADA Barcelona 601 2010
11. Platja d’Aro Girona 583 2010
12. Calvià Balears 582 2009
13. Las Rozas Madrid 580  2009
14. Sitges Barcelona 580 2013
15. San Roque Cádiz 576 2010
16. Barcelona Barcelona 569 2018
17. Vélez-Malaga Málaga 556 2008
18. Puerto de Sta. María Cádiz 551 1994
19. Tarragona Tarragona 546 2001
20. Viladecans Barcelona 539 2006

Font: Ministeri d’Hisenda

LES 20 CIUTATS D’ESPANYA AMB L’IBI MÉS CAR“Jo no tinc la Seat o Sol-
vay com a Martorell per 
poder baixar impostos 
com voldria”, diu l’al-

calde Marc Castells

Igualada, la desena ciutat espanyola amb l’IBI més car
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Ministeri d’Hisenda 
ha publicat aquesta 
setmana el rànquing 

de municipis espanyols en 
funció de l’Impost sobre 
Béns Immobles, l’IBI. La 
sorpresa és que Igualada és 
la segona ciutat de Catalu-
nya -per darrere de Sant Cu-
gat del Vallès- amb aquest 
impost més car, i, atenció, 
la desena d’Espanya. Els 
601 euros de mitjana per 
rebut a la capital de l’Anoia 
són superiors a ciutats com 
la mateixa Barcelona (569), 
Sitges (580) o totes les capi-
tals de província espanyoles, 
excepte la capital, Madrid, 
que és al lloc vuitè de la llis-
ta. 
El catedràtic igualadí d’Hi-
senda Pública de la UB, Jo-
aquim Solé Vilanova, expli-
cava al diari “Ara” que l’IBI 
“és la gran figura econòmica 
que tenen els ajuntaments. 
La recaptació no ha deixat 
de créixer malgrat la crisi, a 
diferència de l’IRPF. No per-
met treure grans conclusi-
ons de qui té la pressió més 
alta, perquè qui recapta més 
per càpita pot ser que ho 

faci gràcies als polígons in-
dustrials o a grans valors ca-
dastrals”. Solé apunta també 
que la capital de l’Anoia “té 
un IBI històricament molt 
fort i la gent hi està acostu-
mada”.

Castells: “No estirem 
el braç més que la màniga”
L’alcalde Marc Castells ha 
sortit al pas de la publica-
ció de les dades per part del 
Ministeri, tot afirmant que 
“nosaltres som un govern 
solvent i no estirem més el 
braç que la màniga”.
L’alcalde deia també que “jo 
no tinc la Seat o la Solvay, 
com a Martorell, com per 
poder permetre’m baixar els 
impostos com voldria. He 
de recordar que el govern 
municipal ha baixat el tipus 
impositiu i, quan es va acor-
dar fer una revisió cadastral 
el 2009, sap qui va votar 
en contra? Doncs la llavors 

CiU, i el PP”. Marc Castells 
reblava: “Sap qui, doncs, va 
fer possible la revisió ca-
dastral del 2010? Esquer-
ra Republicana. És del tot 
incoherent que pugin l’IBI 
quan governen, i ara, que 
són a l’oposició, diguin que 
s’hauria de baixar. A més, 
ens comparen amb Vic o 
Vilafranca, quan aquí tenim 
molts més serveis gratuïts, 
i allà no. L’actitud d’ERC és 
del tot populista”. 

La importància de 
la indústria
Lògicament, les ciutats amb 
una presència industrial po-
tent acostumen a tenir unes 
dades econòmiques molt 
millors que poden justificar 
segons quina pressió fiscal. 

Per a l’alcalde “urgeix que en 
temes com el polígon de Can 
Morera ens posem d’acord. 
En les properes setmanes 
s’aprovarà el Pla Urbanís-
tic de la Conca d’Òdena, i 
els set alcaldes ens haurem 
d’asseure i debatre la situa-
ció. Jo em pregunto com po-
dem augmentar els llocs de 
treball o tenir unes millors 
xifres de Producte Interi-
or Brut (PIB) si no podem 

atraure inversions? Per sort, 
la majoria d’alcaldes som 
sonscients que la proposta 
és interessant i una oportu-
nitat pel nostre territori”. 
Recordem, però, que l’Ajun-
tament d’Òdena, el més im-
plicat en la proposta que 
elabora la Generalitat, va 
votar en contra recentment 
de l’ubicació del poligon de 
Can Morera.

“És del tot incoherent 
que a ERC pugin 

l’IBI quan governen 
Igualada, i ara, 

que són a l’oposició, 
diguin que s’hauria de 
baixar. És una actitud 

populista”
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El president de Creu Roja Anoia, Francesc Xavier Botet, amb la 
directora general de Publicacions Anoia, Pia Prat. / ARXIU

Demà torna la Marató de Donació 
de Sang a l’Ateneu Igualadí

REDACCIÓ / LA VEU 

Tu sí que ets important; 
converteix-te en san-
gfluencer”. Aquesta és 

la idea central de la Marató de 
Donants de Sang d’Igualada, 
que se celebrarà aquest dissab-
te 28 de setembre  de 10 a 22 
hores al Teatre Municipal de 
l’Ateneu (Sant Pau,9).
Donar sang i explicar-ho a les 
xarxes socials, als grups de 
WhatsApp d’amics i familiars, 
o bé dir-ho als companys de la 
feina o del pis on vius. Aquest 
és el repte que es planteja: que 
tots ens convertim en #sang-
fluencers o #bloodfluencers i 
expliquem allà on puguem la 
importància de donar sang per 
ajudar a salvar vides cada dia.
Aquest any, els Moixiganguers 
d’Igualada són els protagonis-
tes del cartell. Durant el dia hi 
haurà diferents activitats orga-
nitzades per entitats, per donar 
suport a la Marató i conver-
tir-la amb una jornada festiva.

Superar les 500 donacions
L’any passat es va arribar a les 
414 donacions de sang, una xi-
fra “que ens agradaria superar i 
poder arribar o superar les 500, 
tal i com ja s’ha fet en alguna 
ocasió a Igualada”, va dir Mar-
ta Hernández, responsable del 
Banc de Sang i Teixits a la Cata-
lunya Central. A la presentació 
també hi eren representants de 
l’Ateneu, Moixiganguers, Mu-
tua Igualadina i l’Associació de 
Donants de l’Anoia.

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS
10:00 h. Inici de la Marató
Durant el matí i tarda, xocola-
tada per als donants (Associa-
ció de veïns de Sant Crist).
10:30 h. Cercavila de la Mara-
tó! Amb el Mal Llamp, els Pe-
tits Diables d’Igualada i l’Asso-
ciació Esportiva Hoquei Línia 
Igualada! (Sortida de la Plaça 
de l’Ajuntament)
11:30 h.  Acte d’agraïment de la 
Marató
12:00 h. Actuació de dansa ba-
llet (Estudi de Ballet Montse 
Andrés)
12:15 h. Exhibició de Swing 
(Swing Anoia)
Durant la tarda
18:00 h. Masterclass de hip-
hop (Estudi dell’ARTE)
19:00 h. Actuació de dansa 
oriental i tribal (Escola Luna 
Mora)
19:30 h. Actuació de dansa 
(Escola Sweet India)
Durant tot el dia:
- Sorteig d’un TV-LG LED de 
32 polzades 32LK500BPLA de 
resolució 1366x768, gentilesa 
de Mútua Igualadina de Pre-
visió Social, entre tots els do-
nants.
- Obsequi per a tots els donants 
de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia
- Refrigeri atractiu pels do-
nants amb diferents col·labora-
cions d’establiments i empreses 
d’Igualada.
Suport en l’organització per par 
de Les Dones de les Tardes dels 
Dimecres. 

Donar sang, un hàbit cívic
De forma general, pot donar 
sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i que com-
pleixi les següents condicions: 
tenir més de 18 anys, pesar 50 
quilos o més i, en cas de ser 
dona, no estar embarassada. 
Per donar sang no cal estar en 
dejú. 

Dades sobre la donació
- Una de cada 10 persones que 
entra a un hospital necessitarà 
una transfusió sanguínia 
- La sang és imprescindible en 
moltes intervencions quirúr-
giques i per curar malalties 
digestives, l’anèmia o determi-
nats càncers 
- De cada donació se’n benefi-
cien com a mínim tres perso-
nes, ja que se n’obté concentrats 
d’hematies, plaquetes i plasma
- Podem donar sang més d’una 
vegada l’any. En concret, les 
dones poden donar-ne 3 vega-
des l’any i els homes 4.
- Els components de la sang 
caduquen passats uns dies, per 
això és necessari donar-ne de 
forma regular.
Des del Banc de Sang es fo-
menta la donació com un 
acte de responsabilitat ciu-
tadana i com una acció de 
compromís social. La sang es 
necessita sempre i tothom en 
pot donar destinant només 
20 minuts del seu temps. 
Donar sang ha d’esdevenir 
més un hàbit, que no una ac-
tivitat de solidaritat puntual i 
extraordinària.

Creu Roja, protagonista 
de la propera Revista 
Solidària de La Veu
REDACCIÓ / LA VEU 

L a propera edició de la 
“Revista Solidària”, que 
cada any dediquem a 

La Veu de l’Anoia a una en-
titat sense ànim de lucre, es 
destinarà enguany a Creu 
Roja Anoia, amb motiu del 
seu 75è aniversari. La revista 
inclourà reportatges sobre la 
història de l’entitat, dels múl-
tiples serveis que ofereix, de 
la dedicació dels voluntaris, i 
es podran llegir diferents en-

trevistes. Com és norma en la 
“Revista Solidària”, els ingres-
sos derivats de la publicitat es 
lliuraran en aquesta ocasió a 
Creu Roja. 
Recentment, la junta de l’en-
titat, que encapçala Francesc 
Xavier Botet, va trobar-se 
amb l’equip de La Veu per co-
mençar a traçar els detalls del 
contingut de la revista. Ante-
riorment, s’ha dedicat aquesta 
iniciativa de La Veu de l’Anoia 
a Càritas, Apinas i la Llar del 
Sant Crist.

Tot sobre la Fira 
Automercat, a la Revista
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na tindrà lloc la 18a 
edició d’Automercat, 

l’outlet del vehicle d’ocasió 
d’Igualada, que  repeteix  ubi-
cació a l’aire lliure, amb una 
nova exposició al carrer de més 
de 300 cotxes de segona mà en 
10.000 metres quadrats.
La fira estarà situat a l’avingu-
da Països Catalans a l’alçada de 
l’avinguda Europa d’Igualada, 
al barri de Les Comes. Un total 
de quinze expositors estaran 
presents.
Demà dissabte a les 18 h, hi 
haurà la visita oficial de l’alcal-

de d’Igualada i d’altres mem-
bres del consistori.
Automercat ofereix la possibi-
litat de provar els cotxes que 
es desitgen, el vehicle comprat 
compta amb la garantia del 
concessionari expositor i exis-
teix la possibilitat de vendre 
el cotxe vell al concessionari 
venedor. A més a més, entre 
tots aquells que es comprin 
un vehicle a la Fira se sorteja-
rà un premi de 1.000€ que es 
descomptarà de la compra del 
cotxe. L’accés es lliure, de 10 del 
matí a 8 de la tarda. Podeu lle-
gir molt més sobre l’Automer-
cat a la Revista que us oferim 
aquesta setmana amb La Veu.

GRAN ILUSTRE VIDENTE AFRICANO

ADAMA
MÁS CONSULTADO POR LA
RAPIDEZ DE SU TRABAJO

Y SU EFICACIA
Resultado garantizado, soluciona todo tipo
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La plataforma recorda 
que iniciar els processos 

per la gestió pública 
pot anar en paral·lel de 
la seva regularització 
i que no acceptaran 

un pressupost que no 
aposti clarament per la 
gestió pública de l’aigua

Aigua és Vida reclama als partits polítics igualadins que 
apostin per la gestió pública del servei d’aigua potable
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REDACCIÓ / LA VEU 

A igua és vida ha fet 
públiques en roda de 
premsa les tres peti-

cions que han fet arribar als 
partits del consistori en rela-
ció al problema de l’aigua per 
als pressupostos del 2020 que 
s’han votat aquesta setmana. 
Les demandes presentades 
per la plataforma per l’aigua 
pública tenen per objectiu 
iniciar el camí cap a la gestió 
pública ja que, recorden els 
membres de la plataforma, “el 
ple de l’Ajuntament té una ma-
joria absoluta d’onze regidors 
i més del 51% dels vots que es 
van comprometre per la ges-
tió pública de l’aigua el passat 
mes de maig quan van firmar 
el Pacte Social i Institucional 
per l’aigua, pacte que demana-
va iniciar els processos per a 
la implementació d’un model 
de gestió pública de l’aigua a 
Igualada”.
En aquest sentit, els membres 
d’Aigua és vida han explicat 
que “la regularització del ser-

vei és un pas previ a la decisió 
del model de gestió, però que 
cal començar a pensar quin 
model de gestió públic hauria 
de tenir aquest servei”, motiu 
pel qual la plataforma ha de-
manat als partits del consis-
tori que l’Ajuntament d’Igua-
lada crei la Taula de l’Aigua. 
Aquesta taula, han explicat els 
membres d’Aigua és vida, “ha 
de vetllar, per una banda, per a 
que el model de gestió pública 
sigui el que acabarà adoptant 
l’Ajuntament, i per una altra, 
que el tipus de gestió pública 
que hauria d’implementar-se 
a Igualada ha de ser escollit 

democràticament per tots els 
partits polítics, tècnics, sindi-
cats i moviments cívics i en-
titats veïnals o d’usuaris de la 
ciutat interessats en la gestió 
de l’aigua”, un acord que tam-
bé estava inclòs al Pacte Social 
i Institucional per l’aigua. 
D’aquesta manera, la plata-
forma es vol assegurar que 
l’Ajuntament es responsabilit-
zi d’iniciar els processos per a 
la implementació d’un model 
de gestió pública de l’aigua a 
Igualada, paral·lelament a la 
regularització del servei.

Suport extern
Degut a que l’empresa Aigua 
de Rigat, del grup Agbar, no té 
contracte de concessió, el pas 
de gestió privada a pública pot 
ser molt complicat i l’Ajunta-
ment d’Igualada es veurà ne-
cessitat d’assessorament. Per 
aquest motiu, la plataforma 
Aigua és vida considera que 
“l’Ajuntament hauria d’ad-
herir-se a l’AMAP (Associ-
ació de Municipis i Entitats 
per l’Aigua Pública) per tal de 

rebre suport extern, però tam-
bé com a mostra de voluntat 
política del govern de Junts 
per Igualada d’iniciar els pro-
cessos per a la implementació 
d’un model de gestió pública 
de l’aigua a la ciutat”.
Aigua és vida ha recordat 
que “l’estudi jurídic presentat 
per la Diputació de Barcelo-
na afirma que l’Ajuntament 
d’Igualada pot rescatar el 
servei en qualsevol moment 
sense que l’empresa tingui cap 
dret a indemnització ja que no 
existeix cap contracte de con-
cessió que fixi el termini de 

durada mínim, i que les dues 
auditories presentades per la 
mateixa Diputació mostren 
números favorables al consis-
tori per municipalitzar el ser-
vei de l’aigua”. En aquest sentit, 
la plataforma avisa al govern 
i als partits de l’oposició de 
l’Ajuntament d’Igualada: “no 
acceptarem un pressupost que 
no contempli una aposta clara 
i evident per la gestió pública 
a Igualada, paral·lelament a la 
regularització del servei, re-
gularització que hauria d’ha-
ver-se iniciat en el mandat 
anterior”.
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Planta superior del renovat edifici de la Teneria, a la plaça del Rei. / AI

El president Quim Torra visita demà dissabte Igualada en 
una jornada de portes obertes a la reformada Teneria
REDACCIÓ / LA VEU 

El president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, 
assistirà aquest dissabte 

a la jornada de portes obertes 
que se celebrarà a l’edifici de la 
Teneria, que ha estat adequat 
com a seu de l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia i equipament 
docent. La visita del president 
tindrà lloc a partir de les 12.30 
h. 
La jornada, que també comp-
tarà amb la presència d’altres 
autoritats, serà el punt culmi-
nant de la campanya de visites 
guiades que s’han organitzat 
aquest estiu per donar a conèi-
xer a la ciutadania la transfor-
mació de la històrica edifica-
ció, ubicada a la cèntrica plaça 
del Rei.
L’edifici rehabilitat ja acull des 
d’aquest mes de setembre clas-
ses dels estudis de l’àmbit de 
la salut que la Universitat de 
Lleida ofereix a Igualada i ben 
aviat quedarà també enllestit 
el trasllat de les dependències 
de l’Arxiu Comarcal, que des 
de 1986 estaven ubicades a 
l’edifici de Cal Maco, a la plaça 

REDACCIÓ / LA VEU 

C entenars de persones 
es van concentrar di-
lluns al vespre a la 

Plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada per protestar contra les 
detencions fetes a nou inde-
pendentistes per la Guàrdia 
Civil. Segons el cos policial 
espanyol, els detinguts esta-

de la Creu. 
Les obres d’adequació han 
consistit en una remodelació 
integral de la que havia estat 
la seu de l’Escola de Teneria, 
amb un projecte elaborat pels 
Serveis Tècnics de l’Ajunta-
ment d’Igualada amb el Suport 
del Departament de Cultura, 
atès que la Direcció General 
de Patrimoni Cultural és qui 
gestiona la Xarxa d’Arxius Co-
marcals de Catalunya. De fet, 
les obres s’han pogut dur a ter-
me gràcies a la inversió de la 
Generalitat, que, a través d’un 
conveni de col·laboració amb 
el consistori igualadí, hi ha 
destinat 2.157.402,17€.

Edifici emblemàtic
L’any 1949, l’Ajuntament 
d’Igualada va cedir un solar de 
845 m2, on fins al segle XIX 
hi havia hagut l’hospital del 
municipi, per a construir-hi 
l’Escola Superior Industrial 
d’Adoberia. El projecte origi-
nal el van signar els arquitec-
tes Buenaventura Bassegoda 
i José Antonio Coderch de 
Senmenat, les obres van ar-
rencar el 1951 i les classes van 

començar el 1956. Fins l’any 
2014, quan l’activitat univer-
sitària es va traslladar al nou 
Campus Universitari del Pla 
de la Massa, la Teneria va 
acollir estudis universitaris 
vinculats a una activitat in-
dustrial molt arrelada a la 
ciutat, com és l’elaboració 
de pell de qualitat. Des del 

2015, gràcies a un arranja-
ment provisional de la planta 
baixa, la instal·lació va aco-
llir, també, l’Escola d’Adults.
Tot i que la Teneria no és 
un edifici catalogat pel seu 
valor patrimonial, el projec-
te n’ha conservat en bona 
part l’essència i l’estructura, 
ja que és considerada una 

construcció emblemàtica. Se 
l’ha dotat, tanmateix, d’una 
nova presència exterior i s’ha 
recuperat l’accés per la plan-
ta baixa a nivell de la Plaça 
del Rei. En total s’han desti-
nat, uns 1.800 m2 per al nou 
Arxiu Comarcal de l’Anoia 
i uns 1.300 m2 per als usos 
docents.

Centenars de persones protesten per
la detenció d’independentistes

ven planejant accions violen-
tes. En una investigació que 
porta l’Audiència Nacional, 
set dels detinguts son a Ma-
drid, on els agafaran decla-
ració, mentre que dues de 
les detingudes van quedar en 
llibertat amb càrrecs.
La d’Igualada va ser una de 
les moltes concentracions 
que va haver-hi en diverses 

places de Catalunya, organit-
zades pels diferents col.lec-
tius de Comitès de Defensa 
de la República, els coneguts 
CDR, d’ampli desplegament 
a l’Anoia. Una de les més 
multitudinàries va tenir lloc 
a Sabadell, municipi on vivi-
en alguns dels detinguts, així 
com l’Osona i altres munici-
pis del Vallès Oriental.



Es crea l’Arxiu Fotogràfic Municipal i Igualada 
celebra els 200 anys de la presència de l’Escola Pia
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Fotografia de Josep Bou de la seu de l’AFI, quan era a la plaça Sant Miquel, 
avui seu del Consell Comarcal de l’Anoia.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 15 de novembre de 
1932, es va acordar la 
creació de l’Arxiu Fo-

togràfic Municipal d’Iguala-
da, que reflectia la història de 
la ciutat des d’inicis de segle. 
La iniciativa, precursora del 
que avui és l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, just a pocs dies 
del seu trasllat al remodelat 
edifici de l’antiga Teneria, va 
ser possible gràcies al treball 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (AFI), fundada un 
parell d’anys abans.
Tal i com ens expliquen des 
de l’AFI, durant l’any 1929 un 
grup de joves igualadins afici-
onats a la fotografia es reunia 
periòdicament al Bar dels Ca-
çadors, que era al primer pis 
de l’antiga casa Padró Serrals 
al número 1 de la plaça de Sant 
Miquel de la nostra ciutat. La 
motivació d’aquestes trobades 
eren les tasques preparatòries 
per a la fundació de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada 
(AFI), van redactar els Esta-
tuts i en procuraren la seva 
aprovació, fet que es produí el 
12 d’octubre de 1930, quan els 
signà Lluís Companys alesho-
res Conseller de Governació i 
més tard President de la Gene-

1932 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

ralitat de Catalunya.
En el moment de la seva fun-
dació l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada era la segona enti-
tat d’aquest tipus que hi havia 
a Catalunya i la primera de tot 
l’Estat que no radicava en una 
capital de província.
La desaparició de l’esmentat 
Bar dels Caçadors va propiciar 
que el mateix lloc que ocupava 
esdevingués la seu de la nova 
entitat, on hi va romandre fins 
al mes de gener de 1997. Una 
estada provisional al segon pis 
del carrer de Sant Carles núm. 
20 va precedir la inauguració 
de les actuals instal·lacions de 
la Plaça de la Creu número 18 
el dia 26 d’abril de 1998.
L’11 d’abril de 1949 té lloc a 
l’estatge social de l’AFI l’acte de 
constitució de la “Federación 
Española de Arte Fotográfico” 
(FEAF), de la qual el nostre 
Soci d’Honor José Ortiz Ec-
hagüe és elegit president de 
la junta directiva formada per 
Ignacio Barceló Vidal, Eduar-
do Susanna Almaraz, Antoni 
Campañà i Bandranas i l’igua-
ladí Josep M. Lladó i Bausili.
L’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada està en possessió 
de la Medalla de la Ciutat al 
mèrit artístic, atorgada per 
l’Ajuntament d’Igualada el 26 

de setembre de 1964, i és fun-
dadora de la Federació Catala-
na de Fotografia.
El 12 de desembre de 1981 es 
va celebrar a Barcelona l’as-
semblea constituent de la FCF 
durant la qual es va elegir una 
junta gestora formada per re-
presentants de Foto Art Man-
resa, Agrupació Fotogràfica 
de Catalunya, Agrupació Fo-
togràfica de Cambrils, Agru-
pació Fotogràfica de Gavà i 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, que van tenir cura 
de la redacció dels estatuts i la 
seva presentació a la Genera-
litat de Catalunya que els va 
aprovar amb data del 12 de 
març de 1983.
Com us dèiem, que al 1932 
es creés l’arxiu fotogràfic, de 
fet és quelcom cabdal per a 
entendre també el què és avui 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
(ACAN), creat per un conveni 
subscrit entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada, el mes de setembre 
de 1982. 
L’any 1986 es van inaugurar 
les instal·lacions a l’edifici 
conegut com Cal Maco, tot in-
tegrant-se a la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de la Generalitat 
de Catalunya.
L’ACAN és hereu d’un impor-
tant bagatge arxivístic, fruit 
de l’actuació de diversos arxi-

vers municipals. Cal destacar 
la creació de l’Arxiu Fotogrà-
fic Municipal d’Igualada l’any 
1932, amb Procopi Llucià -en 
Copi, com se’l coneixia- com 
a arxiver, el qual recollí la ini-
ciativa que, des del 1929, duia 
a terme l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada. Després de la 
guerra civil, l’arxiu municipal 
d’Igualada es va mantenir grà-
cies a la tasca de diferents se-
cretaris i cronistes de la ciutat. 
La situació de l’Arxiu Comar-
cal es va regularitzar el 1978 
amb la contractació d’un ar-
xiver i la fixació d’uns horaris 
de consulta. A partir de 1990, 
l’arxiu municipal forma part 
de l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia.
L’ACAN comptava el 2016 
amb 3.500 metres lineals de 
documentació.  L’Arxiu Foto-
gràfic Municipal d’Igualada 
compta amb 30.000 fotografi-

es (1850-2013), a les que s’hi 
han afegit els fons personals 
i d’entitats, arribant a més de 
200.000 imatges. També cal 
destacar la cinemateca amb 
més de 300 títols (1921-1999).
A l’Arxiu es disposa d’infor-
mació sobre el patrimoni 
documental existent a la co-
marca de l’Anoia, com els in-
ventaris de fons municipals de 
la comarca. És d’interès la Bi-
blioteca i Hemeroteca local, i 
la especialitzada en fotografia 
i cinema.

200 anys de l’Escola Pia
El 27 de novembre d’aquell 
any, també es va fer el primer 
acte de les festes del II Cente-
nari de l’Escola Pia a Igualada. 
Un dels actes més destacats va 
ser una exposició del famós 
artista Segrelles sobre temes 
de Sant Josep de Calassanç, 
fundador de les Escoles Pies.

“Pàgina Femenina” a El Dia de Igualada.



Barcelona agafa el relleu de Hèlsinki i acollirà el 2020 
@TheEAIE, la fira d’educació superior més important d’Europa. Aques-
ta setmana el sistema d’educació i recerca de #Catalunya participa a 
#EAIE2019 amb l’estand “Welcome to Study in Catalonia!” 
@coneixementcat

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Augmenta un 16,1% la inversió estrangera a CAT:
Durant el primer semestre d’aquest any va arribar fins als 
1.235 milions d’euros, amb un increment del 16,1%
(Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme)

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“El temps és vida”

economia i empresa Espai patrocinat per
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CARME BRIT
Psicòloga, Coach i Formadora.
@carmebrit

Gestió del temps

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

“El terme Big Data ha agafat 
protagonisme entre nosaltres”

JORDI ARMENGOL 
Responsable de l’àrea Fiscal i Comptable de Grup Carles 
@jordiarmengolv

Les dades d’inversió estrangera tenen força volatilitat i cal analit-
zar-les en períodes llargs: 
Recordem que en els últims 5 anys (2014-2018), els fluxos a #Ca-
talunya han augmentat un +45%, uns 4.600 M€ d’inversió pro-
ductiva anual de mitjana.

El control de gestió

“No tinc temps”, “Vaig de bò-
lit” “Quan tingui temps...” són 
algunes de les frases que amb 
més freqüència escoltem en les 

nostres converses quotidianes. 

Realment no tenim temps? Com és 
que hi ha persones que en un dia 
aconsegueixen fer tot el que es pro-
posen i altres no.? 

La realitat en aquest sentit és tossuda 
i el temps és el mateix per tothom, 
24 hores, 1.440 minuts,... i tot i així 
no tothom el gestiona amb el mateix 
èxit. 

Compartim en aquest article algunes 
de les claus d’una bona administra-
ció del temps:

• Adonar-nos que tenim un proble-
ma amb la gestió del nostre temps. 
Alguns indicadors poden ser: arri-
bem tard als llocs, vivim sempre cor-
rent, sentim que no arribem a tot el 
que volem fer, estem cansats, estres-
sats, dormim malament,.... Davant 
aquests i altres símptomes podem 
afirmar que tenim un problema i ne-
cessitem ajuda. 

• Identificar quins són els nostres 
objectius i com es tradueixen en ac-
cions. Això ens permetrà tenir el full 
de ruta del que volem assolir i on vo-
lem arribar. Si sabem on volem ar-
ribar trobarem la manera de fer-ho. 

• Conèixer la nostra corba de rendi-
ment. Cada persona té moments del 
dia en els que rendeix més i d’altres 
en els que la seva energia és més bai-
xa. Tenir aquest coneixement permet 
fer una distribució de tasques més 
racional i aprofitar al màxim els nos-
tres moments punters d’energia per 
fer aquelles tasques que requereixen 

més atenció i concentració, sem-
pre que sigui possible i deixar pels 
moments en què estem més cansats 
aquelles tasques que no requereixen 
tanta atenció. 

• Identificar els nostres “lladres 
de temps”, és a dir, tot allò que ens 
“roba” el temps que podem invertir a 
fer quelcom. ¿En què perds el temps? 
¿Què et fa perdre el temps? Vivim en 
una societat sobreestimulada on re-
sulta fàcil distreure’s. 

• Aprendre tècniques per gestionar 
adequadament aquests “lladres de 
temps” ens permetrà viure més feli-
ços. 

• Disposar d’un mètode adaptat a 
la nostra personalitat i forma de fer 
les coses. De mètodes n’hi ha molts 
però el millor és aquell que cadascú 
ha adaptat a la seva forma de fer. Te-
nir un mètode permet que la persona 
adquireixi uns hàbita que li serviran 
per aprofitar el seu temps i treure-li 
un bon rendiment.
 
• Saber distingir entre el que és im-
portant i el que és urgent. Si no es té 
clara aquesta diferència, tot sovint 
ens convertim en “apaga focs” per-
què tot es converteix en urgent. Sa-
ber posar límits i aprendre a dir “no”. 

• Tenir a ratlla alguns dels principals 
enemics: l’excés de perfeccionisme, la 
procrastinació i el desordre. 

La bona notícia és que tot això es 
pot aprendre i entrenar, sempre que 
vulguem introduir canvis a la nostra 
manera de fer i actuar per viure una 
vida més conscient i plena. Aprèn a 
liderar la teva vida aprenent a gestio-
nar i administrar millor el teu temps. 
El temps és vida.  

Segurament tots hem sentit 
darrerament l’expressió que la 
informació és or. Els darrers 
anys, el terme Big Data ha 

agafat protagonisme entre nosaltres, 
especialment en el món de l’empre-
sa, ja que permet, entre altres, poder 
convertir les dades que obtenim de 
tercers en productes o serveis a ofe-
rir a potencials clients. 

Però més enllà del gran volum de 
dades de tercers que avui la tecno-
logia ens permet obtenir amb una 
certa facilitat, amb permís de la llei 
de protecció de dades, els autònoms 
i les pimes haurien de donar prio-
ritat a la informació i les dades que 
genera la seva empresa. “El que no es 
mesura, no es pot millorar”. Aquesta 
frase, atribuïda sovint a Peter Druc-
ker, posa de manifest la importància 
de mesurar. En realitat, la frase cor-
respon al físic i matemàtic William 
Thomson Kelvin: “El que no es defi-
neix no es pot mesurar. El que no es 
mesura no es pot millorar. I el que no 
es millora, es degrada sempre.”

El control de gestió ens ha de per-
metre obtenir les dades necessàries 
i amb la freqüència adequada per 

conèixer la salut de la nostra empre-
sa. Ens ha de permetre controlar les 
desviacions que es produeixin i po-
der-les corregir ràpidament i saber 
si l’empresa avança i a quin ritme. 
Aquesta anàlisi és aplicable a totes 
les àrees de l’empresa. Si ens centrem 
a l’àrea financera, serà imprescindi-
ble disposar de la comptabilitat al dia 
per tal de fer un correcte seguiment 
del resultat de l’empresa i de qualse-
vol altra magnitud que es vulgui me-
surar, com el marge amb el qual tre-
ballem, el termini mig de pagament 
a proveïdors i cobrament de clients 
o el rati d’endeutament de l’empresa, 
entre altres. Si a més disposem d’un 
pressupost a l’inici de cada exercici, 
podrem fer un seguiment mes a mes 
per valorar-ne les desviacions i actu-
ar per corregir-les. 

Sovint el petit empresari tendeix a 
pensar que aquest control està més 
pensat per a grans empreses que per 
a ells, però un bon control de nego-
ci, adaptat a les necessitats de cada 
empresa, es converteix gairebé en 
imprescindible per poder prendre 
les decisions adequades en un entorn 
tan canviant com el que ens trobem 
actualment.  



P #latevaveu

Laura Borràs  @LauraBorras

Patrícia Illa  @patrilla12

Marina  @marinamis92

Joan Mangues  @jmangues

Joan Pinyol  @joanpinyolcolom

Juan Carlos González Caldito  @JuanC_Gonza

Oriol Panadès  @OriolPanades

revoltats  @revoltats.

AnoiaActiva  @ActivaAnoia

Milà i Fontanals Igu  @milaifontanals

Entre ahir i avui he blocat més de 500 trolls o indivi-
dus tabarnians i espanyolistes que m’insulten, ame-
nacen, que em volen violar, que els faci una fel·lació 
o que em voldrien a la presó. Tot molt civilitzat i tal. 
No sé qui deia que la violència és sempre l’expressió 
de la por.

Igualada és Ciutat Europea de l’Esport 2019 , i grà-
cies a això hem portat i portarem nombrosos esde-
veniments esportius de primer nivell. Seguim tre-
ballant per posar Igualada al Mapa! Som una ciutat 
que viu l’esport com mai! 

@esportigualada

No puc parar de buscar informació de gossets i això 
fa que no parin de sortir-me anuncis de gossets i lla-
vors segueixo buscant notícies de gossets i per tant 
em surten encara més coses de gossets i em vénen 
ganes de saber-ho tot sobre els gossets i així fins l’in-
finit. Blessed

Foment porta l’ANC a judici pel cercador d’empreses 
independentistes. Evidentment per la ’fuga’ forçada 
d’empreses de l’1-O, el boicot al cava català o per 
altres campanyes de l’estil, no els veurem aparèixer. 
Doncs toca consum estratègic.

#Més324 A quina hora podré treure el meu avi Joan 
del Valle de Sus Caídos? Bona nit!

Pregunto a l’alcalde d’#Igualada 
@marccastells sobre els 18000€ q cobrava l’antic re-
gidor dl seu govern pr regularitzar el servei d’aigua 
al #pleigualada. Resposta: ”ho desconec”
1. Si desconeix, també desconeix el seu govern 
2. Menteix #malditahemeroteca

Caldrà tenir les samarretes de l’@EsteladaHumana a 
ma... les blanques, les blaves, les grogues, les verme-
lles o les negres. La que tingueu, però a ma.

Els usuaris del col.lectiu amb especial dificultat d’in-
serció del grup Conca inicien el setembre les classes 
treballant els canals de recerca de feina i fent dinà-
miques grupals #Anoia #feina #ocupació #inserció 
#laboral

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#96 Juan Manuel Linares Martín

Molt contents de rebre la visita  d’Ensenyament de 
@ajigualada per part de @marisavilaber i poder-los 
explicar de primera mà els nous estudis que iniciem 
aquest curs: Batxibac, Itirerari Formatiu Específic 
i Curs d’Accés a Grau Mitjà, que complementen la 
gran oferta d’estudis.

FOTO: Cesc Sales

La única cosa bona de Ernesto Valverde és diu 
ANSU FATI. La pitjor, que perdi la il·lusió de veure 
jugar al @FCBarcelona. Guanyar si, fer gaudir a l’es-
pectador també.. 
Xavi Hernández com ho tens per entrenar al Barça? 
#LaLiga

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Diversos edificis d’Igualada 
es desperten amb pintades de 
“155” a la porta

Més de 3.000 participants 
participen a la Igualada 
Urban Running

Convoquen una concentració 
a Igualada en protesta per les 
detencions a independentistes 

Instants de La Veu            @veuanoia

L’aeròdrom d’Òdena tornarà a acollir 
una jornada d’@aviacioadaptada

#Ódena #Anoia #premsacomarcal 
#veuanoia

#aviacio @iquiosc

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Vaig néixer a Cambrils, el poble de la Costa Daurada,  al 1960. Encara recordo, en aquells anys 
d’infantesa,  que les seves platges eren quasi buides i silencioses a ple estiu, cosa que avui és 
molt difícil d’imaginar. També vaig viure uns anys a Terrassa, fins l’any 1977 en que vaig arribar 
a Igualada, amb disset anys. A nivell personal, m’encanta la naturalesa i sobre tot, la música. 
Sempre he tocat la guitarra, tot i que al meu aire. Treballo a l’Institut Milà i Fontanals des de 
l’any 1984, i en sóc director des del 1996. He tingut el plaer de veure i esser part activa en el can-
vi d’imatge i percepció social d’uns estudis, la Formació Professional, que per diferents raons, 
sempre havien estat considerats una mica “alternatius”, per no dir “de segon nivell”. Avui, el 
Milà no s’assembla a aquell institut que vaig conèixer fa trenta-cinc anys, i s’ha convertit en un 
centre de referència a Catalunya, a l’alçada dels millors. I la Formació Professional que es fa avui 
també ha millorat moltíssim, i és la principal via d’inserció laboral. Cada any rebem al centre al 
voltant de tres-centes demandes “directes” de professionals titulats. Això és fantàstic.

XARXES  | 15Divendres, 27 de setembre de 2019

xarxes

Que s’aprova un projecte 
d’ampliació de les instal·la-
cions del Milà, per garantir 
que cap alumne candidat a un 
Cicle Formatiu es quedi sense 
matrícula.
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Oficines del Banco Popular a Igualada. / ARXIU

Un jutge d’Igualada fa una sentència 
pionera a Espanya en anular una 
compra d’accions d’un banc

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei d’Inserció Es-
pecialitzat d’Àuria Grup 
organitza una nova for-

mació tècnica en jardineria, 
arboricultura, horticultura i 
silvicultura en col·laboració 
amb l’empresa odenenca es-
pecialitzada en activitats a la 
natura, Òdena Village. El curs 
s’emmarca al Programa SIOAS 
2019, Serveis Integrals d’Ori-
entació, Acompanyament i 
Suport a la Inserció de les 
Persones amb Discapacitat i/o 
Malaltia Mental del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies i compta amb el su-
port del Fons Social Europeu. 
La formació gratuïta està ori-
entada a persones residents 
a la Comarca de l’Anoia que 
es trobin en situació de vul-
nerabilitat, inscrites al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, 
SOC, i disposin de certificat 

REDACCIÓ / LA VEU 

Entre el mes d’octubre i 
el juny de 2020, el de-
partament de Sanitat i 

Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia organitzaran un 
seguit de caminades guiades 
per les Rutes Saludables de 
què disposa la ciutat. La ini-
ciativa forma part del projecte 
Caminant per Igualada, pre-
vist en el Pla de Salut d’Igua-
lada 2019-2022, que té com a 
objectiu fomentar l’activitat 
física de la població. 
Les caminades s’adrecen a 
persones adultes i es duran a 
terme els dilluns (grup de ni-
vell suau) i els dimarts (grup 
de nivell moderat), de 10 a 
12:30h, amb un recorregut 

pels diferents circuits que 
s’inclouen en el plànol editat 
el 2018 per l’Ajuntament i ti-
tulat precisament Caminant 
per Igualada. A banda, s’hi 
inclouran nous circuits i una 
activitat alternativa mensu-
al (piscina). Durant aquestes 
dues hores i mitja, a més de 
fer salut mitjançant la pràctica 
d’activitat física, una persona 
experta proporcionarà infor-
mació als participants sobre 
hàbits de vida saludables, com 
ara l’alimentació, el descans, 
la salut mental i emocional, la 
hidratació o la higiene. 
Per participar-hi, cal fer la 
preinscripció enviant un cor-
reu electrònic a promociosa-
lut@aj-igualada.net, o bé tru-
cant per telèfon al 93 803 19 
50, extensió 4409.

Tornen les caminades 
guiades per fomentar 
l’activitat física

REDACCIÓ / EFE 

Una veïna d’Igualada 
podrà recuperar els 
12.462 euros invertits 

el 2007 a la compra d’accions 
del Banc Popular després que 
un jutge d’Igualada, en una 
sentència pionera, hagi anul-
lat aquesta adquisició, en con-
siderar que la dona no va ser 
informada correctament de la 
transacció. D’aquesta notícia 
se n’han fet ressò tots els prin-
cipals mitjans de comunicació 
d’Espanya aquesta setmana.
El jutjat de primera instància 
d’Igualada estima així la im-
pugnació dels contractes de 
compra de les accions d’aques-
ta entitat bancària, subscrites 
el 2007, i condemna al Banc 
Santander (que va absorbir al 
Popular) a retornar la quan-
titat que es va destinar a la 
compra d’aquestes, a més dels 
interessos legals meritats des 
de llavors.

Error pioner a Espanya
El despatx Vallverdú Advo-
cats, que ha portat el cas, ha 
assegurat, en un comunicat, 
que es tracta d’un error pioner 
a Espanya, perquè per prime-
ra vegada un jutjat anul·la ad-

quisicions d’accions del Banc 
Popular i, amb això, obre la 
porta a altres afectats. En la 
sentència, el titular del jutjat 
d’instrucció número 1 d’Igua-
lada considera demostrades 
la “poca solvència” i la “nul-
la informació veraç als seus 
clients” de l’entitat bancària. 
El jutge assegura que la veïna 
d’Igualada “no tenia experièn-
cia i coneixements financers 
comptant amb estudis bàsics 
i un perfil minorista conser-
vador”, i assenyala que el banc 
no la va informar de “la rea-

litat comptable de l’entitat” ni 
del risc real de pèrdues. Tam-
bé especifica que la dona no 
havia invertit els seus estalvis 
en cap producte de risc, tenint 
invertits els mateixos en un di-
pòsit a termini fix. 
Rubén Cueto, soci de Vallver-
dú Advocats, ha destacat que 
la sentència “acredita que el 
Popular ja no reflectia la seva 
imatge fidel des del 2007”, el 
que, al seu parer, “obre la pos-
sibilitat a tots els afectats a re-
cuperar el perdut abans de que 
el termini prescrigui “.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia prepara, per al 
10 d’octubre, una jorna-

da sobr els Efectes i casos reals 
de la tecnologia Blockchain en 
el sector empresarial. Serà una 
sessió orientada ampliar els 
coneixements i la informació 
empresarial al voltant de les 
novetats que brinda l’entorn i 
els habilitadors tecnològics.
La Blockchain està donant im-
portants aplicacions en l’actu-
alitat tant en el món financer 
com empresarial. A la taula 
rodona es coneixeran l’estal-
vi de costos que genera, així 
com la millora en la seguretat 
i la rapidesa de les transac-

La UEA prepara una 
jornada sobre la 
tecnologia Blockchain

Àuria organitza un curs gratuït de 
Jardineria i Arboricultura

de discapacitat igual o supe-
rior al 33%. Els alumnes han 
de tenir interès per formar-se 
en el sector de la jardineria i 
l’arboricultura.
El curs de 125 hores, impartit 
per Òdena Village, s’iniciarà el 
21 d’octubre i finalitzarà el 25 
de novembre en horari de 9h a 
14h hores. El Servei d’Inserció 
contempla a banda 60 hores 
de pràctiques no laborals en 
empreses del sector. 

Per ampliar la informació, el 
Servei d’Inserció organitza 
una sessió informativa el 7 
d’octubre a les 11h,  a les instal-
lacions d’Òdena Village, ubi-
cada a la carretera del Raval 
d’Aguilera, s/n d’Òdena. Per a 
qualsevol dubte, les persones 
interessades poden trucar al 
telèfon 618520014 o bé enviar 
un correu a mdomenech@au-
riagrup.cat o mbartroli@auri-
agrup.cat .

cions. També es donaran a 
conèixer alguna de les fonts 
de finançament que permet la 
Blockchain i el valor que pot 
aportar la tokenització en una 
empresa tant en l’àmbit intern 
com extern. Es parlarà de la 
seva seguretat jurídica, regu-
lació i estandardització i, fi-
nalment, farem una valoració 
de casos reals d’èxit.
Tots els assistents a la sessió 
rebran un exemplar gratuït del 
monogràfic “Blockchain, bit-
coin i criptomonedes”.
La jornada s’iniciarà a les 
17.30 hores, i s’acabarà a les 
19.30. Es farà a la seu de la 
UEA. L’assistència és gratuïta 
però cal inscripció. Més info a 
www.uea.cat 



Carrer de St. Cristòfol, un dels més comercials de Piera. / ARXIU

El programa 
‘Botigues amb futur’ 
l’acompanyarà en la 
seva transformació 

digital

Ambiciós projecte del Consell Comarcal de l’Anoia per 
impulsar la digitalització de les botigues
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia, a través del 
seu Servei de Comerç i 

amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la col·labora-
ció de TIC Anoia, ha creat un 
Pla d’Impuls de la transfor-
mació digital del petit comerç 
de l’Anoia, sota el títol ‘Boti-
gues amb futur’. Els objectius 
d’aquest programa són ana-
litzar la relació dels petits co-
merços amb la digitalització i 
el comerç electrònic, trencar 
barreres de resistència al canvi 
i donar suport per superar la 
barrera de coneixement i com-
petències digitals.
El programa comptarà amb 
dues fases, la primera dirigida 
als comerciants amb diverses 
sessions informatives a dife-
rents municipis de l’Anoia: Pie-
ra, Capellades, Santa Margari-
da de Montbui i Calaf, les quals 
servirà per a generar el conei-
xement i la formació necessa-
ris. Per fer-ho es comptarà amb 
la col·laboració de les empreses 

de l’associació TIC Anoia 
La segona part del programa 
“Botigues amb futur” consisti-
rà en oferir assessorament in-
dividualitzat a 15 comerciants 
que hagin assistit als espais 
de formació. Comptaran amb 
dues hores d’avaluació del co-
merç i de detecció de l’estra-
tègia més adient, i dues hores 
més de planificació i de suport 
tècnic. L’objectiu és obtenir 
un Pla estratègic de desenvo-
lupament digital del negoci 
amb un calendari i accions a 
desenvolupar concretes per a 
cada negoci.

Fòrum Anoia Comerç
El Campus Motor Anoia de 
Castellolí acollirà dimarts 1 
d’octubre el Fòrum Anoia Co-
merç, al qual assistiran alcal-

des, regidors i tècnics de pro-
moció econòmica, presidents 
d’associacions de comerciants 
de l’Anoia i també represen-
tants d’altres administracions. 
La jornada comptarà amb una 
presentació del president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete. Tot seguit in-
tervindrà la consellera d’Em-
presa i Coneixement de la Ge-
neralitat de Catalunya, Àngels 
Chacón, analitzant els reptes, 
avantatges i desavantatges que 
viu el comerç amb el rerefons 
de la digitalització i el comerç 
electrònic. També explicarà 
quines polítiques s’estan treba-
llant en aquesta àrea al seu De-
partament.
Després el consultor tecnolò-
gic, membre de TIC Anoia i 
gerent de Ceina, Manel López, 
parlarà de la transformació di-
gital en el sector del comerç, ci-
tant experiències i casos d’èxit. 
El vicepresident primer de 
Promoció Econòmica del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, Jordi 
Cuadras, i el diputat delegat de 
comerç de la Diputació de Bar-

celona, Òscar Sierra, seran els 
encarregats tot seguit de pre-
sentar el programa ‘Botigues 
amb futur’. La jornada acabarà 
amb un debat final i obert en-
torn a les polítiques municipals 
de comerç.
El vicepresident Jordi Cuadras 
destaca que “des de l’àrea de 
Promoció Econòmica del Con-
sell volem fer tots els esforços 
per acompanyar el teixit co-
mercial de l’Anoia en fer el pas 
cap a la digitalització. Un repte 
que molts comerços, potser per 
la seva envergadura, no poden 

fer en solitari però que en canvi 
si que s’ho poden plantejar si 
tenen el suport d’un ens su-
pramunicipal com és el Con-
sell Comarcal. Com diu el 
títol del programa “Botigues 
amb futur” volem que les bo-
tigues dels nostres pobles i 
ciutats tinguin futur. I és que 
un municipi amb comerç és 
sinònim d’un municipi viu, 
amb activitat econòmica, 
més llum als seus carrers i, 
com molts estudis marquen, 
més sensació de seguretat 
pels vianants”.
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Divendres vinent, jornada empresarial sobre les 
oportunitats de negoci a Algèria

L’empresa Primeras Marcas amplia 
les seves instal·lacions a les Comes

El proper divendres 4 d’octubre 
tindrà lloc, a les 9.30 del matí, 
una jornada sobre “Oportuni-
tats de negoci a Algèria”, a la 
seu de la UEA.
En aquesta jornada, s’analitzarà 
quins són els sectors emergents 
actualment a Algèria, les nove-
tats legislatives que afecten a les 
importacions i exportacions i 
quins són els millors sistemes 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha aprovat com 
cada any les convoca-

tòries per concedir ajuts de 
menjador (AIM), competèn-
cia delegada pel Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya. Cal que les 
famílies interessades sol·licitin 
els ajuts cada curs escolar. El 
període comença a finals de 
maig, per al curs escolar se-
güent.
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ja ha comunicat a les fa-
mílies el resultat dels ajuts de 
menjador per a aquest curs: 
són 1.288 ajuts de 3,06 euros, 
que suposen més del 65 per 
cent del total; 205 de 6,06 eu-
ros (10,4%) i 48 ajuts de 6,20 
euros (2,43%). Se n’han dene-
gat 330 per superar ingressos, 
per manca de documentació o 
per estar fora de termini. N’hi 
ha 101 pendents de resoldre. 
També queden pendents les 

REDACCIÓ / LA VEU 

Una gran desconeguda 
més enllà de l’àmbit 
de la restauració i la 

botiga especialitzada, el seu 
canal de venda habitual, Pri-
meras Marcas, amb seu al po-
lígon de les Comes d’Igualada, 
és una de les distribuïdores de 
referència a Europa. Especia-
litzada en el posicionament i 
distribució de begudes i licors 
premium, representa marques 
familiars de prestigi com Ch. 
Petrus, Louis Roederer Cris-
tal, Louis Latour, Mas Mar-
tinet o Lopez de Heredia entre 
d’altres, des de fa més de 30 
anys. 
La seva última aposta, l’ampli-
ació de les seves instal·lacions 
centrals al polígon de les Co-
mes d’Igualada, és una mostra 
més del seu afany de superació 
constant basat en la innovació 
i el seu propi savoir-faire com 
a claus per al creixement.
Dimecres es va dur a terme la 
inauguració d’aquestes noves 
instal·lacions que va comptar, 
com a convidats especials, 
amb els seus principals repre-
sentats, a més de les autoritats 
locals, mitjans de comunica-
ció i personalitats rellevants 
del món de vi i els destil·lats.
Amb només un any com a 
Director General, Philippe 
Eberlé ha iniciat amb energia 
el creixement de l’empresa i 
la captació de nous proveï-
dors de prestigi internacio-
nal com Markus Molitor, la 
bodega alemana amb més 
vins amb 100 punts Parker, 
entre d’altres.

Renovació de les infraestruc-
tures i instal·lacions
Primeras Marcas ha apos-
tat per la innovació i el crei-
xement per mantenir el seu 
distingit posicionament en 
el mercat de begudes espiri-
tuoses, generosos, xampany 
i vins Premium. Com a con-
seqüència, la seva seu central 
situada a Igualada, amplia el 
seu magatzem i renova la seva 
imatge: els magatzems s’han 

modernitzat i ampliat fins a 
arribar als 3.000 m2, augmen-
tant l’alçada i la seva capacitat 
fins a un milió d’ampolles, 
mantenint el control rigorós 
de la temperatura i la humi-
tat. S’ha afegit un tercer nivell 
subterrani (cripta) únic a Es-
panya, dissenyat només per 
a les grans anyades dels vins 
més exclusius del món. 
També s’ha implementat un 
Programari de Gestió Avança-
da de Magatzems (SGA) que 
aportarà millor eficiència en el 
procés, major traçabilitat amb 
una entrada per lots i major 
fiabilitat amb un control d’in-
ventari i estoc al segon.
Les oficines i centre d’operaci-
ons han estat àmpliament re-
modelades amb espais oberts 
per a una major interacció, 
amb l’objectiu de fomentar la 
comunicació i la creativitat. 
S’han dissenyat noves sales de 
juntes, de tasts i de màrque-
ting, més funcionals i equi-
pades tecnològicament. Pri-
meras Marcas serà una de las 
primeres empreses del país en 
implementar Microsoft Dy-
namics Business Central 365, 
el ERP (Enterprise Resource 
Planning) de nova genera-
ció de Microsoft, amb CRM 
(Customer Relationship Ma-
nagement) i  Business Intelli-
gence integrat.

“A Primeras Marcas apostem 
pel R+D+I com a clau de l’èxit 
que ens ha portat fins al punt 
d’expansió en què ens trobem”, 
ha destacat Philippe Eberlé, 
Director General de Primeras 
Marcas. “Aquesta renovació de 
les instal·lacions i infraestruc-
tura ens permetrà mantenir la 
nostra posició competitiva en 
el mercat, a més d’oferir no-
ves experiències per als nos-
tres treballadors, proveïdors i 
clients”.
Primeras Marcas SA és una 
companyia importadora i re-
presentant en exclusiva de be-
gudes espirituoses, generosos, 
vins i xampany, que comercia-
litza marques premium de be-
guda, nacionals i internacio-
nals a tot el territori espanyol. 
L’empresa compta amb una 
àmplia gamma d’exclusives re-
ferències de la més alta quali-
tat per tal de satisfer als conei-
xedors més exigents. 
En el seu catàleg destaquen 
marques familiars, centenà-
ries i de reconegut prestigi 
internacional, els propietaris 
de la qual han mantingut el 
mateix esperit del saber fer 
a través de generacions. A 
més, amb 30 anys d’experièn-
cia, Primeras Marcas posse-
eix una àmplia xarxa de dis-
tribució nacional i un servei 
excel·lent. 

El Consell Comarcal 
aprova 1.540 ajuts per 
als menjadors escolars

sol·licituds que entraran de 
noves matriculacions (matrí-
cula viva) i de tots els alumnes 
de P3, que tenen temps fins 
el 30 de setembre per presen-
tar-la segons estableix les ba-
ses.
La vicepresidenta de Serveis 
a les Persones del Consell 
Comarcal, Carme Zaragoza, 
recorda que “els ajuts de men-
jador es concedeixen per ne-
cessitats socioeconòmiques o 
geogràfiques per a l’alumnat 
que cursa educació infantil 
de segon cicle, primària o se-
cundària obligatòria i al qual 
no correspon la gratuïtat del 
servei de menjador escolar. 
Des del Consell fem un esforç 
i treballem per ajudar a to-
tes aquestes famílies. A més, 
aquest curs les ajudes les hem 
tramitat de manera ràpida per 
a garantir que tots els alumnes 
tinguin les beques concedides 
coincidint amb l’inici del curs 
escolar”.

de pagament. A més a més, una 
empresa de la comarca explica-
rà la seva experiència en aquest 
país. Hi participaran Elisabet 
Coll-Vinent, de la Cambra de 
Comerç; Tània Torres, de Banc 
Santander; i Andreu Santos, 
export manager de Productos 
Agrícolas Macasa. Inscripci-
ons: ueainternacional@uea.cat 
/ 938052292 
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REDACCIÓ / LA VEU 

D el 17 al 19 de setem-
bre Leather Cluster 
Barcelona ha exposat 

de nou a la fira de Première 
Vision Paris, el gran esdeve-
niment internacional per a 
professionals de la moda que 
es celebra a la capital francesa. 
Première Vision és una gran 
fira que engloba els principals 
sectors complementaris del  
món de la moda en termes 
d’oferta, know-how i serveis a 
París, la seva capital  mundial. 
La fira celebra dues edicions 
anuals, al febrer, per presentar 
les col·leccions de primave-
ra-estiu de l’any següent i al 
setembre, per les de tardor-hi-
vern.
En aquesta edició de setem-
bre hi han participat més de 
2.000 expositors provinents 
de 48 països i l’han visitada 
uns 60.000 professionals de la 
moda d’arreu del món.
En l’estand de Leather Cluster 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dilluns 23 de setem-
bre, al Campus Motor 
Anoia, ha començat la 

formació de preparació de co-
mandes i manipulació de càr-
regues amb carretó organit-
zat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia dins el programa Ano-
ia Activa, que s’impartirà fins 
el 14 de novembre. El curs, 
adreçat a 20 persones que es 
trobin inscrites com a deman-
dants d’ocupació o millora 
d’ocupabilitat, té l’objectiu de  
millorar les competències tèc-
niques necessàries per a ma-
nipular carretons elevadors i 
aprofundir en diversos àmbits 
que faran que els alumnes tin-
guin els coneixements per de-
senvolupar aquesta tasca.
L’obertura del curs ha anat a 
càrrec del Vicepresident Pri-
mer de Promoció Econòmica 
i Infraestrucures del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, que 
ha remarcat que “d’acord amb 
altres administracions, des del 
Consell fem una aposta per a 
oferir formació en aquells àm-
bits on hi ha demanda d’ocu-
pació per part de les empreses”. 
Cuadras afegeix que ”el nostre 
objectiu, com a institució, és 
exercir de nexe d’unió entre 
les persones que es troben en 
situació d’atur i les empreses 
que tenen ofertes laborals. Pel 
que fa a aquest curs, per l’ex-
periència que hem tingut en 
edicions anteriors, existeixen 
sortides laborals, sobretot al 
sud de la comarca en empre-
ses del sector logístic. Espe-
rem que aquesta vegada tam-
bé sigui així i que hi hagi una 
quantitat important d’inserci-

ons entre els alumnes”.
La formació consta de 190 ho-
res, de les quals 20 són d’apre-
nentatges transversals i 170h 
estan dedicades a aprenentat-
ges específics concrets: Proce-
diments per la preparació de 
comandes, sistemes i equips 
per la preparació de coman-
des, envasos i embalatges, ma-
nipulació de carretó i manipu-
lació d’aliments.
Es proporciona als alumnes els 
instruments i eines necessaris 
per a portar a terme les funci-
ons que caracteritzen la inter-
venció professional definida; 
així assolir el coneixement i el 
domini d’habilitats i destreses 
adequades per la tasca profes-
sional així com promoure l’au-
toestima i autoconfiança dels 
participants facilitant la seva 
inserció laboral.

Curs al Campus 
Motor i a Masquefa
Enguany la proposta es durà 
a terme durant els primers 4 
dies al Campus Motor Anoia 

i, la resta de curs es desenvo-
luparà al Centre Tecnològic 
Comunitari de Masquefa. 
L’objectiu és formar a perso-
nes perquè assoleixin el per-
fil que actualment demanen 
les empreses de l’Anoia Sud i 
propiciar d’aquesta forma la 
possible contractació. D’al-
tra banda, ves vol afiançar la 
col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Anoia i els ens 
locals, en aquest cas l’Ajunta-
ment de Masquefa.
El programa Anoia Acti-
va està coliderat pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada i 
totes les seves accions estan 
subvencionades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en 
el marc dels Programes de 
suport al desenvolupament 
local i cofinançades pel 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, Generalitat de Cata-
lunya i el Servei Públic de 
Treball Estatal, del Ministeri 
de Treball, Migracions i Se-
guretat Social.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dimecres 18 de setem-
bre, l’Associació Em-
presarial de Publicitat 

de Catalunya va celebrar  la II 
Edició de “L’Open Creatiu de 
Catalunya”, on l’agència igua-
ladina Boxcom va rebre l’es-
mentat reconeixement, des-
tacant d’entre un total de 87 
peces presentades a concurs. 

Fashion film “Knitting 
your dreams”
La qualitat de la peça, l’enginy 
i originalitat del Fashion Film 

Barcelona -col.lectiu amb seu 
a Igualada- a Première Vision 
Paris han tingut un protago-
nisme destacat els centres que 
aporten formació, investiga-
ció i innovació al sector de la 
pell: el Campus Universitari 
d’Igualada-UdL, l’escola d’Art 
i Disseny Gaspar Camps i el 
centre de recerca A3 Leather 
Innovation Center.
En aquesta ocasió, una repre-
sentació dels adobers ha parti-
cipat aportant mostres de pell 
a l’estand: Splenda de Miguel 
Farrés Rojas, Morera Pell i 
Despell.
A més de l’estand corporatiu 
de Leather Cluster Barcelona, 
set associats del clúster han 
estat representats a París amb 
estand propi: Aqpel, Comba-
lia, Badia, Castañer, Grup Mi-
ret, La Doma i Riba Guixà.
Leather Cluster Barcelona, és 
la xarxa global i transversal 
formada per unes 50 empreses 
i entitats de la cadena de va-
lor de la indústria de la pell de 
Catalunya. El clúster té la seva 
capital a Igualada i a seva seu a 
l’Adoberia Bella, Centre Euro-
peu d’Interpretació de la Pell 
de Qualitat.
En un ecosistema de coope-
ració únic d’empresa, educa-
ció i ciència al voltant de la 
pell, Leather Cluster Barce-
lona té com a objectiu prin-
cipal sumar, coordinar i di-
namitzar els esforços de totes 
les empreses i agents del 
sector de la pell català, per 
augmentar-ne la competiti-
vitat, millorar-ne l’eficiència 
i impulsar el creixement del 
negoci conjunt.

Adobers igualadins, 
presents a la fira 
Premiere Vision a París

Premi per a l’agència igualadina Boxcom al Festival 
de Publicitat de Catalunya Open Creatiu

“Knitting your Dreams” (Tei-
xint els teus Somnis) són tres 
dels factors que ha tingut en 
compte el jurat de l’Associació 
per triar els guanyadors.
Knitting your Dreams és el 
Fashion film pensat, creat i 
produït per l’agencia Boxcom 
com  un dels tres pilars de la 
campanya de comunicació 
global realitzada per a  l’asso-
ciació Fagepi, el  Clúster de la 
Moda  d’Igualada.
L’Associació Empresarial de 
Publicitat és, des de 1926, l ‘ 
entitat que agrupa el  col·lec-
tiu d’agències de publicitat de 

Catalunya, i té com objectiu la 
defensa i representativitat del 
sector, el suport professional i 
empresarial als seus membres 
i la responsabilitat ètica de 
l’activitat publicitària davant 
la societat. 
L’Open Creatiu es tracta d’un 
festival pensat pels qui treba-
llen a Catalunya i al qual s’hi 
pot presentar qualsevol agèn-
cia, estudi de disseny, agència 
digital, dissenyadors, professi-
onals autònoms del país que 
hagin presentat qualsevol pro-
jecte publicitari i que formin 
part de l’Associació.  
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La Fundació Pinnae lliura ajuts a 
Creu Roja i per un projecte sobre 
fibromiàlgia que es farà a Igualada

M. TERESA MONCUNILL / LA VEU 

A l llarg dels segles, as-
tròlegs i savis han 
intentat esbrinar qui-

na relació tenim els éssers 
humans amb l’univers que 
ens envolta. Les influències 
energètiques, ambientals, sen-
sorials i electromagnètiques 
repercuteixen en l’ésser humà 
perquè a l’univers tot està re-
lacionat, i la matèria està ín-
timament lligada per camps 
d’energia, de consciència i 
d’informació.
Els planetes, segons la seva 
disposició en el cosmos, influ-
eixen tant a nivell individual 
com a nivell col·lectiu, tra-
duint-se en èpoques de ben-
estar o en tensions polítiques, 
conflictes o crisis econòmi-
ques. L’astrologia psicològica 
ens dóna eines per entendre 
com el cosmos influencia les 
nostres vides. 
A nivell individual, aquesta 
influència la trobem expressa-
da en la carta natal, que és el 
mapa del cel en el moment del 
naixement i també una repre-
sentació simbòlica de la nos-
tra predisposició psicològica. 
La configuració de cada carta 
natal (la posició dels planetes, 
signes, cases i els aspectes que 
formen entre ells) és única, 
com les empremtes digitals. 
El seu estudi ens permet un 
coneixement més profund 
de nosaltres mateixos, de les 
nostres relacions, de la nostra 
personalitat i del nostre pro-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Pinnae va 
fer el lliurament de la 
línia d’Ajuts d’Impuls 

Social pel Territori 2019 amb 
una dotació econòmica con-
junta de 200.000 euros per als 
projectes guanyadors. Durant 
l’acte que es va celebrar al Fò-
rum Berger Balaguer amb la 
presència de representants de 
les 10 entitats guanyadores de 
la Convocatòria, es van sig-
nar els acords de col·laboració 
amb la Fundació Pinnae i es 
va fer lliurament dels diplo-
mes de reconeixement que 
atorga la línia d’ajuts.
El lliurament el va fer Martí 
Solé, President de la Fundació 
Pinnae i Pere Regull, Delegat 
del Govern de la Generalitat a 
la Vegueria Penedès i Alcalde 
de Vilafranca del Penedès.
La línia d’ajuts s’ha repar-
tit entre deu projectes que es 
desenvoluparan en les qua-
tre comarques de la Vegueria 
Penedès. L’objectiu de la Con-
vocatòria, que va estar oberta 
del 30 d’abril al 21 de maig, és 
oferir un suport econòmic a 
aquells projectes i entitats que 
treballen per a les persones i 
col·lectius més vulnerables de 
la nostra societat i que s’execu-
ten dins les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Baix Pene-
dès i el Garraf. 
El president de la Fundació 
Pinnae Martí Solé, va ma-
nifestar “que per segon any 
consecutiu la Fundació Pin-
nae ha seguit amb el seu fort 
compromís per donar suport 
als col·lectius més vulnera-
bles, que estan passant per 
moments molt difícils i amb 
la nostra aportació, ajudem a 

les entitats al fet que puguin 
desenvolupar la seva tasca, tan 
important i socialment neces-
sària,  també va afegir: de cara 
a l’any vinent la voluntat de la 
Fundació és que la xifra soli-
dària destinada als ajuts vagi 
creixent.”
Tanmateix es va destacar i va-
lorar la bona acollida d’aques-
ta segona edició de la convo-
catòria per part de les entitats 
socials de la Vegueria Pene-
dès, ja que s’hi van presentar 
un total de 37 projectes. Dels 
presentats se’n van seleccionar 
10 que després d’un exhaustiu 
treball de valoració per part 
de la Fundació Pere Tarrés i  
posteriorment el Patronat de 
la Fundació Pinnae constituït 
com a Jurat, va decidir ator-
gar els ajuts a aquells projectes 
que van estar millor valorats. 
Entre ells hi ha Creu Roja, 
amb el projecte “Apropa’t” que 
té per objectiu donar el su-
port i la informació “in situ” 
dels recursos existents que té 
la xarxa territorial a perso-
nes majors de 65 anys que es 
troben en zones disperses ge-
ogràficament. El projecte pre-
veu adaptar una unitat mòbil 
d’intervenció que es desplaça-
rà per les comarques de l’Alt 
Penedès, Anoia i Garraf.
També es va premiar la Fun-
dació Privada St. Antoni Abat, 
desenvolupant el projecte 
“EnMulFi - Entorns Mul-
tisensorials i Fibromiàlgia” 
amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de persones afectades 
per fibromiàlgia i del seu en-
torn immediat i crear un nou 
camp de treball i d’intervenció 
de cara a aquesta població. 
El projecte es durà a terme a 
l’Hospital de Sant Antoni Abat 

de Vilanova i la Geltrú (Gar-
raf) i a la Unitat de Fibromi-
àlgia de l’Hospital d’Igualada 
(Anoia).
Durant l’acte es van lliurar els 
guardons a les diferents enti-
tats guanyadores, i totes elles 
van manifestar l’agraïment a 
la Fundació Pinnae per aju-
dar-los amb la dotació econò-
mica que els permetrà poder 
tirar endavant els projectes 
presentats.
Abans de tancar l’acte, Pere 
Regull, Delegat del Govern de 
la Generalitat a la Vegueria 
Penedès i Alcalde de Vila-
franca del Penedès, va adre-
çar unes paraules posant de 
manifest i en valor la tasca de 
totes les entitats socials i ma-
nifestant que “al segle XXI la 
gran batalla és l’envelliment 
de la societat, la salut men-
tal, l’Alzheimer, la solitud de 
les persones, el medi ambi-
ent, etc. Hem d’afrontar tots 
aquests reptes per tenir una 
vida digna, ja que vivim en 
una societat cada vegada més 
longeva i vulnerable que ne-
cessita iniciatives com la de la 
Fundació Pinnae”.
La Fundació Pinnae continua 
la seva activitat social, contri-
buint a pal·liar els diferents 
problemes socials, impactant 
de forma positiva en les per-
sones i en la societat més pro-
pera.
Amb aquesta convocatòria, 
la Fundació Pinnae també es 
compromet amb els objectius 
marcats pel Desenvolupa-
ment Sostenible de les Na-
cions Unides amb l’Agenda 
2030, en referència a l’erradi-
cació de la pobresa, la lluita 
per un treball digne i la re-
ducció de desigualtats.

Nou curs d’astrologia 
psicològica a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

A l Casal Cívic Mont-
serrat es durà a terme 
un taller de tècniques 

d’estudi enfocades en l’expres-
sió oral, on aprendrem a par-
lar en públic, extreure les parts 
importats de la informació i a 
perdre la vergonya.
Del 23 d’octubre al 27 de no-

jecte de vida.
Ens passem la vida buscant 
l’ajuda d’alguna persona que 
ens orienti en moments de cri-
si, des de metges a terapeutes 
o endevinadors. La carta natal 
ens mostra el nostre propòsit 
existencial i per on la vida ens 
obrirà les portes, què és el que 
ens motiva a actuar de una 
manera concreta, quins són 
els nostres punts de conflicte i 
cap on hem d’adreçar les solu-
cions. Tenim el mapa de ruta 
al nostre abast, només ens 
cal una mica de temps i unes 
quantes claus per interpre-
tar-lo i ser autosuficients. No 
es tracta d’esoterismes, sinó de 
conèixer el llenguatge astrolò-
gic i d’observar la teva vida.
El curs d’Astrologia Psicolò-
gica, que ara presenten Aura 
Naixement a Igualada, desen-
volupa el Mètode Huber, una 
adaptació de la Psicosíntesis 
(que estudia l’ésser humà com 
un conjunt de subpersona-
litats) a l’Astrologia. És una 
manera practica d’ integrar 
els continguts teòrics a través 
de tècniques procedents de la 
psicologia humanista i trans-
personal.
La formació de la mà de Joan 
Javaloyes i Antonio Buchó 
està estructurada en 10 tallers 
de cap de setmana d’octubre 
2019 a juliol 2020.  Cada taller 
serà teòric i vivencial, utilit-
zant la carta natal com a mapa 
arquetípic i amb dinàmiques 
psicològiques per expressar i 
descobrir el nostre potencial.

Curs gratuït d’expressió 
oral al Casal Montserrat

vembre, els dimecres de 18.30 
a 20.00h. L’activitat és gratuï-
ta i per a joves d’entre 12 i 18 
anys. Les persones interessa-
des poden passar per l’equipa-
ment o trucar per telèfon per 
fer la inscripció, de dilluns a 
divendres de 10 a 13h i de di-
lluns a dimecres de 16 a 18h. 
c/ Orquídies, 7 Igualada, tel. 
938043661.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Gairebé una cinquan-
tena de persones van 
compartir dissabte 

una jornada de coneixença, 
cultura i gastronomia a Vi-
lanova del Camí. La pluja va 
alterar la programació però 
no va aigualir la festa que es 
va allargar fins a les nou del 
vespre.
Les autoritats locals van rebre 
a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment les famílies arribades de 
18 municipis catalans. La re-
gidora de Cultura i Promoció 
Econòmica, Carlota Silva, va 
ser l’encarregada de donar-los 
la benvinguda al municipi. 
Silva va repassar l’agenda d’ac-
tivitats prevista i alhora va 
emmarcar la trobada en la pri-
mera edició del concurs Com-
pra i Guanya, organitzada per 
la Xarxa de Barris Antics amb 
Projectes, de la que Vilanova 
del Camí en forma part. Una 
campanya que té l’objectiu de 
dinamitzar i premiar les com-
pres als establiments dels bar-
ris antics.

Malgrat l’amenaça de pluja, el 
grup, guiat pels membres de la 
Colla Excursionista de Vila-
nova del Camí, va decidir fer 
una passejada per l’entorn del 
Parc Fluvial però el xàfec els 
va atrapar quan arribaven al 
pont i malgrat arribar a la pas-
sarel·la, van haver de retroce-
dir i seguir el Pla B. Van visitar 
el bar La Llar, del Casal de la 
Gent Gran, on van compartir 
una estona d’amena conversa.
A migdia, van dinar al Centre 
d’Innovació Anoia i a la sobre-
taula van participar en un ta-
ller de ball a càrrec de Rubén 
Caldito i dos professors més 
de l’espai de dansa Auntempo.
Seguint el ritme van baixar 
altra vegada al Casal, on van 
seguir ballant bollywood amb 
Sweet India. Després del ta-
ller van compartir la primera 
de les degustacions de tapes 
que els havien preparat des de 
l’Ajuntament. El bar la Llar els 

Representants de 18 municipis catalans gaudeixen de 
la cultura i la gastronomia local a Vilanova del Camí

va fer un enrotllat de pernil 
dolç amb gamba arrebossada.
La ruta de tapes va continuar 
al bar Molina, que va els va 
oferir unes braves. La degusta-
ció va cloure al Gastrobar del 
Mercat amb una degustació de 
pinxos.
Abans de marxar, les famílies 
van respondre una enques-
ta de satisfacció de la qual es 

desprèn que no només es van 
sentir molt còmodes durant la 
visita, sinó que moltes famílies 
valoren la possibilitat de tor-
nar per fer la ruta natural que 
es van perdre per la pluja.
Des de l’Ajuntament també 
han fet una valoració molt 
positiva de la trobada, que 
malgrat la pluja, va servir per 
compartir experiències i rela-

cions. Agraeixen la implicació 
de les entitats col·laboradores: 
Colla Excursionista, Auntem-
po i Sweet India, així com dels 
tres bars que van participar a 
les degustacions, La Llar, bar 
Molina i Gastrobar del Mer-
cat. Destaquen la qualitat dels 
productes que van fer servir 
i la relació exquisida que van 
dispensar als convidats.

La trobada es va fer en 
el marc  de la campanya 

‘Compra i Guanya’

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Viure un dia sense 
cotxes i moure’s de 
manera més segura i 

respectuosa amb el medi am-
bient. Això, a més de passar 
un matí divertit, és el que van 
fer una seixantena de persones 
participant a la pedalada po-
pular en el marc de la Setmana 
Europea de la Mobilitat (SEM) 
2019. 
Amb bicicletes de totes les mi-
des es van concentrar, a la pla-
ça del Mercat, per compartir 

la pedalada. Finalment hi va 
haver un únic recorregut que 
els petits van fer sense proble-
mes. Convenientment matri-
culats van circular pels carrers 
indicats i en 20 minuts van 
arribar orgullosos a la pista 
poliesportiva de Can Titó, on 
els esperava un petit refrigeri, 
amb fruita i aigua, per recupe-
rar forces. 
També hi va haver persones 
que van fer el recorregut a peu, 
cosa que fa preveure en una 
propera edició, doble modali-
tat: amb bicicleta i caminant.

La matinal es va celebrar sen-
se incidències, malgrat la pluja 
del dia anterior. Cal destacar, a 
més, que es va vetllar perquè 
fos una activitat lliure de plàs-
tics i per això es van instal·lar 
diferents fonts d’aigua i es van 
repartir gots de cartró.
La jornada, organitzada des de 
les regidories d’Esports i Medi 
Ambient, va comptar amb la 
participació dels regidor titu-
lar d’ambdues, Rafa Gabarri, 
i també de la regidora d’En-
senyament, Eva Vadillo, i el 
d’Urbanisme, José Saucedo.

Una seixantena de vilanovins aposten per moure’s de manera més 
sostenible tot compartint una pedalada

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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El passat dilluns 16 de 
setembre es va celebrar 
el primer ple ordinari 

de la nova legislatura a Vila-
nova del Camí. En ell el grup 
d’ERC va presentar quatre 
mocions.
La polèmica va venir marca-
da per dos punts de l’ordre 
del dia: la proposta de nome-
nament de Jutge de Pau titu-
lar i suplent i la proposta per 
modificar l’acord de les retri-
bucions.
Des d’ERC, en un comunicat 
expliquen: “En referència a la 
proposta de nomenament del 
Jutge/ssa de Pau, amb la qual 
el govern del PSC proposava 
la Sra. Victòria del Carmen 
com a titular del Jutjat de Pau 
i al Sr. Josep Minguet com 
a suplent, ERC va votar en 
contra donat que el Sr. Josep 
Minguet porta 9 anys exer-
cint de Jutge Suplent i consi-
derem que, tot i que tots dos 
candidats són molt vàlids, té 
experiència sobrada per ser 
nomenat titular. I aquesta fei-
na i dedicació desinteressada 
pel nostre municipi s’han de 
valorar i reconèixer.
En quant a la proposta per 
modificar l’acord de les retri-
bucions, que PSC justificava 
argumentant que la regidora 
de Solidaritat, Gent Gran i 
Igualtat també havia de co-
brar les Juntes de Govern Lo-
cal, a les que fins ara assistia 
com a membre convidada, 
ERC Vilanova es va mani-
festar en contra exposant: 
per una banda, que ja es va 
fer un ple extraordinari del 
cartipàs on es van presentar 
unes retribucions, i on ERC 

va exposar el seu desacord. 
Teòricament en aquell ple va 
quedar tancat el tema de les 
retribucions, però el govern 
reobre la qüestió per afegir-hi 
una nova. Les regidores i 
regidors ja vam votar i per 
aquest motiu considerem que 
s’hauria de respectar el que ja 
es va acordar en el ple que es 
va fer exclusiu per parlar so-
bre indemnitzacions i ara ja 
hauríem de deixar de parlar 
de retribucions i avançar cap 
a altres aspectes municipals. 
D’altra banda, això suposaria 
7.700€ anuals a la despesa en 
retribucions i sous. Una des-
pesa molt més superior a la 
dels darrers anys, que suma 
més de 100.000€, i que a ERC 
ens sembla excessiva.
Tot i això, i donat que tornà-
vem a tenir aquest tema sobre 
la taula, la nostra proposta va 
anar enfocada a redistribuir 
la despesa actual de sous per 
evitar sumar més costos a la 
partida de retribucions. Pro-
posta que no es va tenir en 
compte.
Per finalitzar el ple, es van 
exposar i aprovar les 4 mo-
cions presentades per ERC: 
Declarar Vilanova del Camí 
municipi antifeixista, apro-
vada amb els vots a favor de 
l’oposició i l’abstenció del 
PSC; promoure les instal·laci-
ons d’autoconsum amb ener-
gia fotovoltaica, aprovada per 
unanimitat; donar suport a les 
ONG que treballen pel rescat 
i el salvament al Mediterrani, 
aprovada amb els vots a favor 
de l’oposició i l’abstenció del 
PSC; i donar suport a la terce-
ra vaga pel clima del 27S i per 
l’emergència climàtica, apro-
vada per unanimitat.”

ERC Vilanova presenta 
quatre mocions al ple

L’ESPELT / LA VEU 

Dissabte a l’Espelt es 
va tornar a viure una 
jornada molt especi-

al. Unes 2.000 persones es van 
acostar a aquest petit nucli de 
la Conca per gaudir de la 8a 
edició de la Fira de la Cervesa 
Artesana que organitza l’asso-
ciació local La Bromera.
Malgrat la pluja que va des-
lluir el matí, des de mitja 
tarda i fins ben entrada la nit 
tots aquells que es van acos-
tar a l’Espelt van poder tastar 
les més de 60 varietats de cer-

vesa artesana que oferien els 
15 cervesers participants a la 
Fira i les van poder acompa-
nyar amb alguna de les delíci-
es culinàries que preparaven 
les food trucks que hi havia 
instal·lades a l’espai i els pro-
ductes casolans que venien 
els artesans de l’alimentació 
presents. La música, enllau-
nada durant el matí i el mig-
dia, en directe durant la tar-
da-vespre amb els concerts de 
Lluna Plena, Revolta Kònica 
i The Jerrycans i punxadiscs 
final va acompanyar i va ani-
mar la vetllada. La jornada es 

va viure en un ambient immi-
llorable, en bona companyia i 
amb ganes de tornar-hi l’any 
vinent.
Des de l’associació La Brome-
ra es vol fer un agraïment a 
tots aquells que creuen en la 
Fira de Cervesa Artesana de 
l’Espelt: a tots els cervesers, 
food trucks i artesans pre-
sents a la fira; al Centre de 
l’Espelt, Gràfiques Pons, i-En-
giny, Mapamundi Producci-
ons, Agro Igualada, l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps i l’Ajuntament 
d’Òdena.

L’Espelt va viure una animada Fira de 
la Cervesa Artesana

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Marta Ruiz, Pere Sala 
i José Méndez han 
recollit els premis 

del concurs de fotografia de 
la Festa Major de Vilanova del 
Camí 2019. Ho han fet, aquest 
dilluns, a Ràdio Nova de la mà 
dels membres del Jurat i de les 
regidores de Cultura i Festes, 
Carlota Silva i Eva Vadillo. 
El concurs de fotografies a 
Instagram amb l’etiqueta #fm-
vilanovadelcami19 ha tingut 
molt bona acollida. S’han re-
but 134 fotografies i tal i com 
ha destacat el Jurat -format per 
membres del departament de 
Comunicació i la Comissió de 
Festes- no ho han tingut fàcil a 

l’hora de triar les imatges gua-
nyadores. 
Finalment van escollir una 
imatge castellera titulada “Ami-
gues d’altura” de Marta Ruiz 
Moreno i una altra de Pere Sala 

Es lliuren els premis als guanyadors del 
concurs de Festa Major a Instagram

d’un moment del correfoc dels 
Cabrons de Vilanova. La tercera 
es va triar per votació popular. 
És una fotografia dels Moixi-
ganguers obra de José Méndez 
que sumava 573 likes en el mo-
ment d’emetre el veredicte.
Aquest dilluns, els tres guanya-
dors mostraven la seva satisfac-
ció en rebre els premis i fer-se la 
foto amb els membres del Jurat 
i les responsables municipals. El 
premi és doble: una càmera Fu-
jifilm Intax mini9 i la publicació 
de la fotografia al programa de 
la Festa Major de Vilanova del 
Camí 2020.

LLOGUER
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Av. Països Catalans, 28
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MONTBUI / LA VEU 

Del 26 de setembre al 
6 d’octubre tindrà 
lloc la 28ª edició de 

la Setmana de la Gent Gran 
de Montbui. Enguany, com és 
habitual, els avis i àvies mont-
buiencs podran gaudir amb 
un ampli ventall d’activitats 
que inclouen excursions, balls, 
xerrades, activitats a l’aire lliu-
re, esport, cinema, etc. 
Les activitats començaran 
demà dijous amb una sessió 
de cine-fòrum a la sala petita 
de Mont-Àgora, on es podrà 
veure la pel·lícula “Bailando la 
vida”, una comèdia dramàtica 
que reflecteix alguns dels te-
mes de reorganització perso-
nal més habituals per a la gent 
gran. La proposta, que tindrà 
el suport de l’Obra Social “La 
Caixa”, començarà a les cinc 
de la tarda. 
Les propostes continuaran 
l’endemà divendres 27 de se-
tembre, a les 10 del matí amb 
una xerrada sobre odontolo-
gia a la Sala Petita Mont-Àgo-
ra, a càrrec d’Olga Pérez. Du-
rant el mateix acte intervindrà 
Cristina Tarancón, qui parlarà 
sobre “LMS i TSI Cuida’m”. 
Tammateix es farà una breu 
presentació als assistents so-
bre el “Document de volun-
tats anticipades”, el qual anirà 
a càrrec d’Alba Morillo i José 
Carlos Padial. En finalitzar els 
assistents podran degustir un 
esmorzar saludable.
També divendres, però a par-
tir de dos quarts de sis de la 
tarda, i coincidint amb el Dia 
Mundial del Turisme, s’orga-
nitzarà l’activitat “Coneix el 
riu Anoia”. Un tècnic especia-
litzat mostrarà als avis i àvies 
montbuiencs la fauna i la flora 
del riu Anoia. L’acte comença-
rà a dos quarts de sis de la tar-
da i el punt de trobada serà el 
mirador ubicat al Passeig del 
Riu Anoia (entre Pass. Espa-
nya i C/Igualada). 
El CCC La Vinícola acollirà 
també el diumenge 29 de se-
tembre el tradicional Ball dels 
diumenges amb la música de 
Bartomeu i Sheila Grados.
El dilluns 30 de setembre s’or-
ganitzarà una sortida per als 
avis i àvies montbuiencs a la 
fàbrica “El Pastoret” de Sant 
Guim de Freixenet. La sortida 
es farà en autocar, i les places 
seran limitades. L’activitat co-
mençarà a dos quarts de 10 
del matí, amb la sortida en 
autocar fins a terres de la Se-

garra. A les 10 és previst que 
comenci la visita guiada a la 
fàbrica “El Pastoret”. La torna-
da a Montbui és prevista a les 
12 del migdia.
Un dels plats forts d’aquesta 
28ª Setmana de la Gent Gran 
serà l’excursió al Monestir de 
Poblet que organitzarà l’As-
sociació de la Gent Gran de 
Montbui el proper dimarts 1 
d’octubre. Aquesta excursió 
cultural portarà els avis i àvi-
es montbuiencs fins aquest 
monestir del Cister que va 
ser fundat l’any 1150. Un cop 
finalitzada l’excusió a Poblet, 
l’expedició montbuienca anirà 
fins al restaurant “El Álamo”, 
d’Alcover, on dinar i faran ball.
El dimecres 2 d’octubre, a par-
tir de dos quarts de cinc de la 
tarda es celebrarà una com-
petició de petanca a les pistes 
municipals de La Vinícola (hi 
haurà pica-pica).
També aquell mateix dia, però 
a partir de les 7 de la tarda, 
s’inaugurarà l’exposició “Cine-
ma en temps de guerra: exili i 
repressió: 1936-1975”. La mos-
tra, promoguda pel Memorial 
Democràtic, dóna a conèixer 
l’efervescència cinematogrà-
fica que va viure Catalunya 
durant la Guerra Civil, així 
com l’alt preu que van haver 
de pagar molts dels seus pro-
fessionals durant la dictadura 
franquista o a l’exili.
L’endemà dijous 3 d’octubre 
s’organitzarà a la Sala Gran de 
Mont-Àgora un espectacle de 
Play-back per a la gent gran. 
L’activitat començarà a les sis 
de la tarda.
El divendres 4 d’octubre co-
mençaran les activitats a par-
tir de les 11 del matí, al CCC 
La Vinícola, amb una xer-
rada sobre seguretat per a la 
Gent Gran, a càrrec del cos de 
Mossos d’Esquadra. El ma-
teix divendres, però a la tar-
da, tindrà lloc el tradicional 
Ball de la Gent Gran, també a 
La Vinícola.
El dissabte 5 d’octubre s’orga-
nitzarà una Tirada de Bitlles als 
Jardins de l’Ajuntament, amb 
pica-pica per als assistents.
I el diumenge 6 d’octubre es 
celebrarà el colofó de la 28ª 
Setmana de la Gent Gran de 
Montbui amb la Missa en 
honor dels difunts del Casal 
(a les 11 hores, a l’església de 
Sant Maure) i amb el tradi-
cional “Dinar dels Avis i les 
Àvies de Montbui” al pavelló 
Mont-aQua, a partir de les 
dues de la tarda.

Comença la Setmana de 
la gent gran de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Dinou alumnes i dues 
professores de l’Ins-
titut de Neuss (Ale-

manya) són durant aquests 
dies a Montbui, en el marc de 
l’agermanament i el projec-
te compartit de col·laboració 
que mantenen amb l’Institut 
Montbui. El passat dilluns 
23 de setembre l’expedició de 
l’Institut de Neuss va ser rebu-
da en una trobada oficial amb 
les autoritats montbuienques 
encapçalades per l’Alcalde Sc-
hummi Juárez i per la regido-
ra de Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Infància, 
Solidaritat i  Salut Pública 
Coral Vázquez.
Durant la trobada, els alumnes 
de Neuss van intercanviar pre-
guntes i impressions amb els 
seus homòlegs montbuiencs 

i amb les autoritats del mu-
nicipi. Tant Schummi Juárez 
com Coral Vázquez van donar 
la benvinguda als alumnes de 
primer de Batxillerat de Neuss 
i Montbui, i els van recordar 
la importància d’aquests in-
tercanvis que continuen la vo-
luntat col·laborativa i d’enfor-
timent de vincles entre Neuss i 

Els alumnes alemanys d’intercanvi són 
rebuts a l’Ajuntament

Montbui, dos municipis de ta-
many diferent però amb molts 
elements en comú que afavo-
reixen aquest agermanament 
entre els centres.  
En acabar la trobada es va lliu-
rar un petit obsequi a tots els 
alumnes i professors i es va fer 
una foto per immortalitzar la 
trobada.

MONTBUI / LA VEU 

Durant el proper mes 
d’octubre la Bibliote-
ca Mont-Àgora po-

tencia el seu calendari d’acti-
vitats amb nombrosos tallers. 
Així, els dimarts d’octubre a 
juny entre les 7 i les 8 de la 
tarda s’organitzarà un Club de 
conversa i lectura en anglès, 
de nivell mitjà. El curs té pla-
ces limitades, i un preu d’ins-
cripció de 10 euros. El curs 
començarà el proper dimarts 
1 d’octubre.
D’altra banda, tindrà lloc tam-
bé un “Curs de català fàcil”, el 
qual anirà a càrrec de Montse 
Planell. Es realitzarà els di-
lluns d’octubre a juny de qua-
tre a cinc de la tarda. També és 
un curs amb places limitades. 
El preu d’inscripció és de 10 
euros i el curs començarà el 
proper 14 d’octubre.
Del dia 3 al 30 d’octubre es 
podrà veure a l’espai d’ex-
posicions de la Biblioteca 
Mont-Àgora la mostra “L’apa-
rador de les meravelles”. Cons-
ta d’una mostra de documents 
infantils i juvenils sobre els 
vuit gèneres en què es classifi-
ca la literatura.
El dissabte 5 d’octubre s’orga-
nitzarà un espectacle-taller fa-
miliar, amb el títol “Expurneta 
i la màgia de la química”, una 
activitat amb interacció del 

públic que combina la vessant 
poètica i la química. Anirà a 
càrrec de Crisal Rodríguez i 
està adreçat a infants a partir 
de 4 anys.
I el proper divendres 11 d’oc-
tubre a partir de quarts de 4 de 
la tarda tindrà lloc una troba-
da del “Club de Lectura Nucli 
Antic”. Es repassarà el llibre 
“El sopar”, d’Herman Kock, 
amb motiu del Dia Mundial 
de la Salut Mental. Aquesta 
activitat estarà conduïda per 
Maria Enrich i s’organitzarà 
a l’Ateneu del Nucli Antic de 
Montbui.
Del 14 al 19 d’octubre tindrà 
lloc a l’espai d’exposicions de 
la Biblioteca Mont-Àgora la 
mostra “Pere Calders: l’essèn-
cia màgica de les coses”. Es 
durà a terme una mostra amb 
aquells fets més rellevants de 
la vida i l’obra de’n Calders. 
Mostra organitzada per la Co-
ordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana –CAL- en 
el marc del Correllengua 2019.
El dimecres 16 d’octubre a 
partir de les sis de la tarda es 
durà a terme el taller-xerrada 
“Parlem de la felicitat”, activi-
tat que conduirà Ana Guinal-
do, psicòloga i psicoterapeuta. 
El taller estarà obert a tothom 
i s’organitzarà amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut Men-
tal.
El divendres 18 d’octubre a 

partir de les sis de la tarda s’or-
ganitzarà l’activitat de contes 
infantils “Raspall i altres con-
tes de Pere Calders”. Assumpta 
Mercader explicarà diferents 
contes fantàstics per conèixer 
la figura de Pere Calders. Acti-
vitat emmarcada en el Corre-
llengua 2019.
El dilluns 21 d’octubre tindrà 
lloc una trobada de fans del 
manga “Club Manga Jove”. 
L’activitat, conduïda per Dani 
Río, permetrà als afeccionats 
d’aquesta modalitat conversar 
sobre “Black jack”, d’Osamu 
Tezuka. Activitat adreçada a 
joves a partir de 12 anys. Ins-
cripcions i recollida del llibre 
a la Biblioteca.
I el dissabte 26 d’octubre a 
partir de les 11 del matí tindrà 
lloc un Taller Bibliolab “Ini-
ciació a la impressió 3D”. Els 
participants aprendran a im-
primir objectes. A càrrec d’”E-
dukem-nos” i adreçat a infants 
i joves a partir de 10 anys. Cal 
inscripció prèvia i hi haurà 
places limitades.

La biblioteca Mont-Àgora prepara 
noves activitats per a l’octubre

Cursos de català, clubs 
de lectura, exposicions, 
tallers, contes, manga, 
entre d’altres, són acti-
vitats que es faran a la 

Biblioteca
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MONTBUI / LA VEU 

A 2/4 de 8 del vespre, del di-
marts 1 d’octubre, a la sala 
petita del Mont-Àgora es pro-
jectarà el documental “Les 
nostres accions, el nostre po-
der. Del pacifisme a la lluita 
noviolenta” És una producció
d’Uniunfandos per l’Assem-
blea Nacional Catalana i re-

alitzada per Roger Reig que 
explica d’una manera directa 
i clara en què consisteix la 
lluita noviolenta i com desen-
volupar-la.
És un acte obert a tothom 
que comptarà amb un col·lo-
qui amb Jordi Serrat, membre 
del Secretariat Nacional de 
l’Assemblea, seguit d’un torn 
obert de preguntes.

L’ANC de Montbui com-
memorarà l’1 d’Octubre

MONTBUI / LA VEU 

En el marc de les prope-
res “Jornades Europe-
es del Patrimoni” des 

de l’Ajuntament de Montbui 
s’organitza un concurs de di-
buix infantil i juvenil amb el 
títol “El nostre patrimoni”. 
El concurs està organitzat 
des de l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament de Montbui i la 
temàtica dels mateixos estarà 
relacionada amb el patrimoni 
del municipi (natura, patri-
moni arquitectònic, racons, 
indrets i paisatges de Mont-
bui).  El concurs està obert a 
la participació d’infants des 
de P3 i fins a Batxillerat. Hi 
haurà 4 categories diferents. 
Categoria A (nens i nenes de 

P3 a P5); categoria B (nens i 
nenes de 1r a 3r); Categoria 
C (nens i nenes de 3r a 6è) i 
Categoria D (nens i nenes a 
partir de 1r d’ESO i fins a 2n 
de Batxillerat) 
Hi haurà dos premis per cada 
categoria i s’acceptaran dibui-
xos de mida DINA4, en paper 
o cartolina.  Per participar-hi 
cal portar el corresponent 
dibuix abans del 4 d’octubre 
a l’Ajuntament de Montbui o 
al CCC La Vinícola, conjun-
tament amb la butlleta d’ins-
cripció, degudament ompler-
ta. Els guanyadors es donaran 
a conèixer el divendres 11 
d’octubre, coincidint amb el 
primer dia de les JEP 2019. 
Aquest acte es realitzarà al 
vestíbul de Mont-Àgora.

Concurs de dibuix en 
el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni

Des del passat dilluns es du 
a terme un curs de forma-
ció ocupacional a l’espai for-
matiu del CCC La Vinícola 
(Mont-Activa). Fins el proper 
22 d’octubre es celebra la ves-
sant més teòrica d’aquest curs, 
durant el qual 13 dones en si-
tuació d’atur es formaran com 
a monitores de menjador i com 
a vetlladores. Un cop finalitzin 
la part teòrica, podran fer 30 
hores de pràctiques en centres 
educatius de la comarca. Cal 
destacar que es tracta d’una 
formació integrada en el dis-
positiu d’inserció sociolaboral 
dins el Projecte de Treball als 
Barris (programa del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya finançat pel Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social).

Curs ocupacional 
per a monitors 
de menjador i 
vetlladors

Des de l’organització del Pas-
satge del Terror 2019 s’ha obert 
a la pàgina web municipal 
www.montbui.cat un apartat 
perquè totes aquelles persones 
que ho desitgin puguin ins-
criure’s com a voluntaris/àries. 
L’edat mínima per participar en 
aquesta activitat són 14 anys. 
Els inscrits que tinguin entre 
14 i 17 anys hauran d’omplir 
una autorització i els de 14 i 15 
anys hauran d’anar acompa-
nyats sempre per un adult. 
Com és habitual el Passatge 
del Terror de Montbui es durà 
a terme la nit-matinada del 31 
d’octubre en un dels equipa-
ments del municipi, el qual es 
convertirà per un dia en l’epi-
centre del terror, coincidint 
amb l’anglosaxona nit de “Ha-
lloween”.

Vols ser voluntari/a 
del Passatge del 
terror?

ÒDENA / LA VEU 

Òdena posava en mar-
xa el passat dilluns 
dia 16 el projecte pi-

lot d’atenció domiciliària del 
qual en gaudiran un total de 
23 famílies durant el període 
de prova que comprèn dos 
mesos. Aquest servei consis-
teix en suport en la neteja do-
miciliària i/o companyia du-
rant dues hores setmanals de 
manera gratuïta.
Les persones que gaudiran 
d’aquest servei han estat selec-
cionades després d’un treball 
de recerca per part de l’Ajun-
tament, a través d’unes en-
questes presencials que s’han 
realitzat i que ha estat possible 
gràcies a una subvenció del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. L’ajut econòmic 
ha fet possible la formació 
i posterior contractació de 
les persones que executaran 

aquests treballs i que van fer el 
treball de recerca.
Estem davant d’un projecte 
pilot que és l’avantsala dels 
serveis que es volen oferir des 
del Servei per a la Gent Gran 
del renovat edifici del Centre 
Fraternal i que encara estan 
per definir.
El Servei d’Ocupació de Ca-
talunya va atorgar a l’Ajunta-
ment d’Òdena una subvenció 
consistent en una actuació 

Òdena engega el projecte pilot 
d’atenció domiciliària a gent gran

ÒDENA / LA VEU 

Òdena posava en mar-
xa el passat dilluns 
dia 16 el projecte pi-

lot d’atenció domiciliària del 
qual en gaudiran un total de 
23 famílies durant el període 
de prova que comprèn dos me-
sos. Aquest servei consisteix en 
suport en la neteja domiciliària 
i/o companyia durant dues ho-
res setmanals de manera gra-
tuïta.
Les persones que gaudiran 

d’aquest servei han estat selec-
cionades després d’un treball 
de recerca per part de l’Ajunta-
ment, a través d’unes enquestes 
presencials que s’han realitzat i 
que ha estat possible gràcies a 
una subvenció del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya. 
L’ajut econòmic ha fet possible 
la formació i posterior contrac-
tació de les persones que exe-
cutaran aquests treballs i que 
van fer el treball de recerca.
Estem davant d’un projecte 
pilot que és l’avantsala dels ser-

veis que es volen oferir des del 
Servei per a la Gent Gran del 
renovat edifici del Centre Fra-
ternal i que encara estan per 
definir.
El Servei d’Ocupació de Ca-
talunya va atorgar a l’Ajunta-
ment d’Òdena una subvenció 
consistent en una actuació 
formativa i una posterior con-
tractació laboral per valor de 
89.380 euros. L’ens local va 
sol·licitar aquest ajut amb l’ob-
jectiu de formar i ocupar per-
sones en l’àmbit de l’assistèn-
cia a domicili per a gent gran. 
D’aquesta manera, el consisto-
ri aconseguia cobrir dues ne-
cessitats del poble a la vegada; 
ocupar a persones en situació 
d’atur i atendre a persones 
grans demandants d’assistèn-
cia. A la mateixa vegada, que 
iniciava els treballs de cerca i 
coneixement de les necessitats 
de la seva gent gran per a defi-
nir els serveis que s’oferiran al 
nou Centre Fraternal.
Aquesta actuació està inclosa 
en les accions atorgades pel 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, dins la convoca-
tòria Treball als Barris 2018, 
cofinançat per la Generalitat 
de Catalunya, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

formativa i una posterior con-
tractació laboral per valor de 
89.380 euros. L’ens local va 
sol·licitar aquest ajut amb l’ob-
jectiu de formar i ocupar per-
sones en l’àmbit de l’assistèn-
cia a domicili per a gent gran. 
D’aquesta manera, el consisto-
ri aconseguia cobrir dues ne-
cessitats del poble a la vegada; 
ocupar a persones en situació 
d’atur i atendre a persones 
grans demandants d’assistèn-
cia. A la mateixa vegada, que 
iniciava els treballs de cerca i 
coneixement de les necessitats 
de la seva gent gran per a defi-
nir els serveis que s’oferiran al 
nou Centre Fraternal.
Aquesta actuació està inclosa 
en les accions atorgades pel 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, dins la convoca-
tòria Treball als Barris 2018, 
cofinançat per la Generalitat 
de Catalunya, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

Òdena engega el projecte pilot 
d’atenció domiciliària a gent gran
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt va 
recrear i commemorar 
el diumenge 15 de se-

tembre al migdia els 675 anys 
de la Carta de població del 
municipi. L’acte va consistir en 
l’explicació dels fets històrics 
de la riuada de 1344, que van 
devastar la Pobla Vella, i en la 
descoberta d’una placa a la pla-
ça de les Tres Fonts, lloc on es 
va repoblar el municipi després 
de la catàstrofe. 
L’acte el va obrir l’alcalde, An-
toni Mabras, que va donar pas 
a Clara Gavaldà. La contista 
va relatar, d’una manera engi-
nyosa i divertida, què van viure 
els poblatans i les poblatanes 
fa més de 670 anys, quan una 
gran pluja i riuada van destros-
sar la Pobla Vella, situada a la 
zona on, actualment, hi ha el 
camp de futbol. Va ser llavors 
quan el 15 de setembre de 1344 

el vescomte Hug i la seva mare 
Beatriu van signar, al Castell de 
Cardona, la Carta de població 
del municipi que es va recons-
truir a l’actual indret de les Tres 
Fonts. Els nens i nenes van es-
coltar amb atenció el relat i van 
ajudar la contista a explicar-lo.
A continuació, va intervenir el 
poblatà Isidre Surroca, a qui 
l’alcalde va agrair la col·labora-
ció per fer possible aquest acte 
commemoratiu. Surroca va 
centrar la seva explicació en les 
vicissituds històriques del do-
cument de la Carta de població 
“per evitar l’espoli o la destruc-
ció (...). Arran d’aquests infor-
tunis el document es va custo-
diar al Castell, a la Parròquia i a 
l’Ajuntament, tot i que després 
de la Guerra Civil de 1936 es 
va donar per destruït i conver-
tit en pasta de paper en un molí 
de Capellades”. Isidre Surroca 
va dir que el pergamí es troba, 
actualment, en perfecte estat a 

La Pobla recrea i commemora els fets històrics 
de la riuada de 1344

l’Ajuntament, després d’haver 
estat restaurat mentre era re-
gidora de Cultura la poblatana 
Marta Bartrolí, i n’hi ha una 
còpia a la Sala de Plens.
Un cop finalitzat el torn de par-
laments, l’alcalde i la regidora 
de Cultura, Montse Sanou, van 
descobrir una placa comme-

morativa per recordar els fets 
històrics del 15 de setembre 
de 1344. Aquest acte estava 
inclòs dins de la programació 
de l’Agenda Cultural, que es va 
iniciar el setembre i que s’allar-
garà fins al novembre i que s’or-
ganitza des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Sala Gran del Castell 
de Claramunt va ser l’es-
cenari, el dissabte 14 de 

setembre a la nit, d’un concert 
de jazz amb el grup Daybreak 
Quartet, inclòs dins del cicle 
de la Fundació Castells Cul-
turals de Catalunya. Hi van 
assistir una seixantena de per-
sones que a més de gaudir dels 
ritmes jazzístics van poder de-
gustar una copa de vi.
El quartet va oferir un reperto-
ri amb peces de diversos com-
positors i de diverses èpoques, 
com Duke Ellington, Tadd 

Dameron o Sonny Rollins. El 
púbic, mentre escoltava la mú-
sica, va poder beure una copa 
de vi blanc o negre de la marca 

Jazz i vi combinen al concert amb Daybreak Quartet 
al Castell de Claramunt

Vins Claramunt, dels germans 
poblatans Eduard i Xavier 
Llaguno, acompanyada d’una 
tapa de pernil salat. Aquesta 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Demà dissabte 28 de 
setembre es durà a 
terme la visita guiada 

«Vallbona, parada i fonda» on 
descobrirem els aspectes més 
rellevants de Vallbona d’Anoia, 
una petita població que neix al 
voltant i envoltada per l’antic 
Camí Ral. Els seus habitants 
configuraren un nucli de po-
blació amb dinàmiques molt 
especials: mentre els seus veïns 
eren majoritàriament pagesos 
els vallbonencs es convertiren 
en artesans, destacant en la 
confecció de vidre blau. Però 
aquest no serà el seu fort si no 
que, aprofitant la situació estra-
tègica del poble convertiren les 
seves cases en hostals, utilitzats 
per viatgers ben senzill però 
també il·lustres com el Baró de 
Maldà o Gaspar de Jovellanos.  
Aquesta seria una bona pensa-
da, ja que el camí també era ple 
de bandolers, com el vallbo-
nenc Montserrat Poch... 
Històries i secrets que podreu 
descobrir, en la visita guiada 
que s’iniciarà a les 12:00 des 
de l’ajuntament de Vallbona 
d’Anoia. El preu de la visita és 
de 4 euros. Podreu obtenir més 
informació al web www.anoia-
patrimoni.cat i al telèfon 635 
922 384.

Visita guiada 
“Vallbona, parada i 
fonda”

va ser una novetat d’enguany.
Daybreak Quartet està format 
per: 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 
llarg recorregut professional 
i ho van demostrar dissab-
te al vespre a l’escenari del 
monument poblatà. Aquest 
concert estava inclòs dins de 
la programació de l’Agenda 
Cultural, organitzada des de la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament, i que es va iniciar el 
setembre i s’allargarà fins al 
novembre
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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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EL BRUC / LA VEU 

“Llum i Llibertat’ és un 
projecte en què 131 fa-
rells recordaran els 131 

presidents de la Generalitat 
de Catalunya. Impulsat per 
Artistes de la República, As-
semblea Nacional Catalana, 
Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya i el 
suport d’Òmnium Cultural, 
consisteix a il·luminar cent 
trenta-una agulles del mas-
sís de Montserrat, que re-
cordaran els cent trenta-un 
presidents de la Generalitat 
de Catalunya, per reclamar 
la llibertat del nostre país. 
Direm al món que venim de 
lluny i que volem anar molt 
més lluny. L’acte es durà a ter-
me la nit del 30 de setembre 
a l’1 d’octubre i consistirà en 
l’ascens d’una cordada d’un 
mínim de tres escaladors o 

excursionistes –depenent de 
les característiques de cada 
ascensió– a cada una de les 
agulles amb un farell. A l’hora 
acordada s’encendran els cent 
trenta-un farells i a partir 
d’aquell moment el massís de 
Montserrat quedarà il·lumi-
nat de cap a cap.
Mentre duri l’acció, es vol 
documentar amb fotos i ví-
deos, per a la qual cosa s’ha 
fet un mapa de les millors 
localitzacions al voltant de 
Montserrat que es lliurarà als 
fotògrafs que es registrin a la 
web. També s’està preparant 
l’enregistrament d’un docu-
mental per explicar l’acció i 
s’ha convidat alguns poetes 
a viure l’acció des de dins la 
muntanya perquè s’inspirin i 
ens puguin escriure algunes 
paraules que puguin acompa-
nyar una futura exposició al 
voltant d’aquest projecte.

Dissabte, “Llum i Llibertat” il·luminarà les agulles 
de Montserrat
El president de la Generalitat, Quim Torra, serà al Bruc durant l’acte polític

A la zona esportiva del Bruc 
(19.00 h) es farà un acte polí-
tic d’àmbit nacional que cul-
minarà amb l’encesa dels 131 
farells. L’acte s’obrirà amb la 
benvinguda per part de l’al-

caldessa del Bruc, Bàrbara 
Ortuño Escriu, i continuarà 
amb la intervenció de Pep 
Cruanyes (vicepresident de 
l’ANC), Marcel Mauri (vice-
president d’Òmnium Cultu-

ral) i Jordi Merino (president 
de la FEEC). Clourà l’acte el 
Molt Honorable President de 
la Generalitat de Catalunya 
Quim Torra.

PIERA / LA VEU 

El proper 17 de novembre 
se celebrarà a la ciutat de 
Barcelona la Cursa de la 

Dona, una iniciativa solidària 
que se celebra a diverses ciu-
tats amb la intenció de recaptar 
fons per lluitar contra el càncer 
de mama. La Piscina de Piera 
posa a disposició de la ciutada-
nia un total de 200 dorsals per 
participar en la prova i 200 pla-
ces de transport gratuït, en au-
tocar, que subvenciona l’Ajun-

tament de Piera. De moment, 
les inscripcions s’obriran el 
proper 25 de setembre només 
a les persones empadronades 
a la vila. En cas que quedessin 
places lliures, aquestes es po-
sarien a l’abast de gent d’altres 
municipis.
El preu del dorsal és de 14 €, 
que caldrà abonar en el mo-
ment de la inscripció a la re-
cepció de La Piscina de Piera. 
Cada persona només podrà re-
servar dos dorsals. Aquests es 
podran passar a recollir pel Te-

atre Foment el dissabte dia 16 
de novembre de 10 a 14 hores.
El diumenge 17 de novembre, 
l’autocar sortirà a les 7 hores 
de la parada de bus ubicada 
a l’avinguda de la Carretera 
d’Igualada. El punt de trobada 
per a la tornada serà, a les 13 
hores, al costat del Poble Espa-
nyol.
L’esdeveniment compta amb el 
suport de la Regidoria d’Igual-
tat de Gènere de l’Ajuntament, 
l’Associació de Dones i La Pis-
cina de Piera.

S’obren les inscripcions per a 
participar en la Cursa de la Dona

PIERA / LA VEU 

Piera celebra aquest diu-
menge una pedalada 
popular per adherir-se 

als actes organitzats amb mo-
tiu de la Setmana Europea de 
la Mobilitat 
Piera s’adhereix als munici-
pis que volen participar en la 
Setmana Europea de la Mo-
bilitat, que enguany celebra 
el 20è aniversari. Amb aquest 
motiu, el Club Ciclista Piera 
i la regidoria d’Esports orga-
nitzen una pedalada popular, 
oberta a tothom, que tindrà 
punt de sortida des del Camp 
Municipal d’Esports, a les 9 
hores.
El recorregut serà d’us 15 km 
i transcorrerà per l’entorn 
de la nostra vila passant per 
punts com el CAP, Ca n’Agui-

Piera se suma a la 
mobilitat sostenible

lera o la Plana. A meitat del 
recorregut s’oferirà un refri-
geri per a totes les persones 
participants. L’itinerari fina-
litzarà també al Camp Muni-
cipal d’Esports.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . 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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CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat les obres 
d’arranjament de la 

coberta del Pavelló Poliespor-
tiu de Capellades. L’objectiu 
d’aquesta intervenció és acabar 
amb les goteres que hi ha da-
munt la pista esportiva, acabar 
amb les filtracions de la paret 
que dóna a la Font Cuitora i 
finalment, millorar l’aïllament i 
l’entrada de llum natural.
La regidora d’Esports, Anna 
Xaus, valora en positiu aquests 
treballs ja que “resoldre el tema 
de les goteres és una de les nos-
tres prioritats. Amb aquesta 
obra esperem solucionar-ho 
i posteriorment ja poder con-
tinuar millorant altres punts 
de l’espai on també cal inter-
venir-hi. Però arreglar defi-
nitivament les goteres i les 
filtracions era un compromís 
que teníem amb les entitats 
i hem treballat per fer-ho el 
més aviat possible”.
Per aconseguir-ho s’obrirà una 
claraboia, substituint l’actual 

lluerna de polièster per una de 
policarbonat, que deixa passar 
millor la llum.
També es farà un repàs de la 
coberta, especialment a la zo-
nes d’unió de les plaques solars 
amb la coberta, que és per on 
en principi es filtra l’aigua quan 
plou, provocant les goteres. 
Aquí es treballarà rematant i 
segellant correctament aques-
tes peces que ara no ho estan. 

Comencen les obres de reparació de les goteres al 
Pavelló Poliesportiu

Finalment, ara per la part ex-
terior hi ha dues canals de 53 
metres cada una. Per evitar 
que per aquí es produeixin les 
filtracions es col·locarà una 
nova canal dins de l’existent, 
ara de xapa galvanitzada.
Des de l’àrea de serveis tècnics 
es valora que la durada màxi-
ma d’aquesta obra serà d’un 
mes i que, en principi, no ha 
d’afectar l’activitat diària que 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana ha comen-
çat un nou curs de català, ni-
vell B1, amb molta participa-
ció, ja que hi ha 30 persones 
inscrites.
Les sessions es fan els dilluns 
i dimecres fins el 2 de desem-
bre de dos quarts de 10 a tres 
quarts de 12 del migdia, a la 
sala d’actes de la Biblioteca El 
Safareig.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta tardor els nens 
i nenes de Capellades 
podran tornar a gau-

dir d’una nova projecció em-
marcada en el Zoom Kids que 
es farà del 26 al 29 de novem-
bre dins el Zoom Festival.
La pel·lícula escollida aquest 
any és “Joguines guardianes”, 
una reflexió sobre les noves 
tecnologies, molt presents 
en la vida dels infants. L’ar-
gument gira al voltant del 
Minitigre i el Dentetes, les jo-
guines preferides de la petita 
Laura, que s’hauran d’endin-
sar dins el vídeojoc que més li 
agrada a la nena, infectat per 
un virus informàtic que li pot 
fer perdre la innocència.
Tal com s’ha fet les edicions 
anteriors, a Capellades s’es-
collirà un dia de finals de no-
vembre per projectar aquest 
film als alumnes de primària i 
secundària de les dues escoles 
de la vila. 
El Zoom Festival es fa a Igua-
lada del 25 de novembre a l’1 
de desembre, arribant ja a la 
seva 17a edició.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Capellades 
ha ampliat la flota de vehicles 
municipals amb una furgone-
ta per al servei d’aigua mu-
nicipal. Amb aquest vehicle 
l’Ajuntament vol continuar 
millorant els serveis muni-
cipals, en aquest cas per a la 
gestió de l’aigua municipal.
Aquesta furgoneta permetrà 
traslladar el material per po-
der treballar i donar el servei 
que Capellades necessita.

CAPELLADES / LA VEU 

L’entitat capelladina que 
en aquests moments 
compta amb 1140 socis 

i sòcies, ha publicat la pro-
gramació trimestral corres-
ponent als mesos d’octubre a 
desembre amb més de trenta 
propostes culturals i festives. 
Els associats han rebut el lli-
bret amb el detall de cadas-
cun dels actes i dels 7 cursos 
que ens proposen. 
Hi trobarem diversitat de tea-
tre, cinema, exposicions, con-
certs, un cicle de confitures, 
tast de vins poesia, exhibici-
ons de billar i molt més. 
Entre els cursos hi trobarem 
ioga, pilates, català, bridge, 
converses en anglès i ganxet 
i punt. Com a novetat els di-
mecres del mes de novembre 
amb el nom de Posem fil a 
l’agulla, s’iniciarà un curs de 
costura. 
Per altra banda, s’acaba d’es-
trenar la insonorització del 
bar-restaurant que represen-
ta una millora substancial de 
confort per a les persones que 
gaudeixen de l’espai amb més 
tranquil·litat.

Per aquest final de setembre 
ens ofereixen: dijous 26 a les 
19:30 la xerrada Viure amb 
l’Alzheimer, a càrrec de la 
Dra. Magda Vidal del CAP 
Capellades. 
El dissabte a les 12 Fes el ver-
mut amb la junta. Una nova 
iniciativa que convida a tots 
els socis i sòcies i persones 

Programació La Lliga de Capellades

L’Ajuntament 
renova la 
col·laboració amb el 
Zoom Festival

hi ha al Pavelló Poliesportiu. 
No obstant, si en algun mo-
ment calgués aturar l’activitat 
de manera molt puntual, avi-
saria amb antelació.
El que sí estarà afectat aquests 
dies part és part de les places 
d’aparcament, ja que és on hi 
haurà col·locada la maquinà-
ria que es fa servir per acce-
dir a la teulada del Pavelló 
Poliesportiu.

interessades a un vermut du-
rant el qual els assistents po-
dran fer suggeriments, pro-
postes i escoltar la veu de la 
junta i d’altres persones. 
I pel dissabte a lles 19,30 de 
la tarda un acontenixement 
de categoria: La Coral Sant 
Jordi amb el seu concert Can-
çons i arrels, ens convida a 
un viatge musical per diver-
sos països europeus amb la 
col·laboració de l’actriu Llol 
Bertran.  La taquilla del teatre 
s’obrirà a les 19h. Aquest acte 
està organitzat conjuntament 
per La Lliga i l’Ajuntament de 
Capellades. 
I el diumenge 29 a les 13h a 
la cafeteria i terrassa, un con-
cert-vermut amb Marta For-
ment, cantant i músic que in-
terpretarà balades de sempre 
i cançons de collita pròpia. 

Nova furgoneta per 
al servei d’aigua

Comencen els 
cursos de català

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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PIERA / LA VEU 

La tercera edició del Pi-
era Degusta va tornar 
a comptar amb una 

gran participació de la ciu-
tadania. La previsió de for-
tes pluges per a dissabte no 
va aconseguir deslluir la ce-
lebració que es va traslladar 
a la jornada de diumenge. 
Recordem que el Piera De-
gusta és una proposta lúdica 
i gastronòmica que pretenia 
potenciar la restauració i la 
producció local oferint plats 
de qualitat a preus reduïts. 
L’èxit de la iniciativa es va 
fer palès a mitja tarda quan 
alguns paradistes van acabar 
les seves existències.
La programació d’activitats 
complementàries sí que va 
patir alguns canvis per raó 
del canvi de data. El tast de 
cava es va dur a terme a les 
19.30 hores i la batucada i el 
concert de nit es van avançar 
una hora. El dj no va actuar 
a la nit, atès que dilluns era 
dia laborable, però va oferir 
la seva música al llarg de tota 
la jornada. Gairebé totes les 
activitats es van omplir de 
gent i algunes, fins i tot, van 
tenir llista d’espera en alguns 
moments del dia.
Durant tota la jornada no 
van faltar tallers per a infants 
i adults de cuina i de sucs na-
turals, un vermut-concert, 

un espectacle teatral i un be-
renar amb pa, oli i xocolata. 
Els pierencs i pierenques van 
poder gaudir de show co-
okings, degustacions i tastos 
de vins a càrrec de professi-
onals i sommeliers vinculats 
a la vila. La batucada, amb el 
grup de percussió Protons, 

El Piera Degusta torna a sorprendre 
a la ciutadania

i el concert d’Esther Caralt 
Duet, amb versions d’èxits 
clàssics i actuals del jazz, 
soul i pop, van tancar la ce-
lebració.
Des de l’Ajuntament es vol 
aprofitar l’ocasió per agrair 
a tothom qui ha fet possible 
l’èxit d’aquesta edició.

PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte a les 
21.30 s’aixecarà el 
teló  del 43 Concurs 

de teatre de la vila de Piera. 
Aquest any, nou seran les 
companyies que representa-
ran els seus muntatges a l’es-
cenari de la societat Foment 
i els encarregats d’aquesta 
obertura seran el grup de tea-
tre Fatalitats de Viladecavalls, 
amb l’obra Roja Selene (Bodas 
de Sangre.
El grup Fatalitats va néixer 
l’any 1996 a Viladecavalls a 
partir d’un curset que van fer 
una  colla de pares de l’escola 
Rosella. Un any més tard, van 
decidir fer una obra de cara 
al públic, i  així es va estrenar 
Tafalitats de Karl Valentin, 
d’aquí que el grup s’anomenés 
Fatalitats.
Durant aquests anys el grup 
de teatre Fatalitats, ha anat 
canviant de forma esglaonada  
d’actors i actrius enriquint-se 
de l’experiència i maduresa 
dels actors i guanyant  pro-
fessionalitat i qualitat sobre 
l’escenari. S’ha representat 

una obra cada any, primer a  
Viladecavalls i, des de fa uns 
anys, arreu de Catalunya.
Aquestes són algunes de les 
obres que han representat al 
llarg d’aquest anys:  El metge a 
garrotades, de Molière, El bon 
doctor, adaptació dels contes 
d’A. Txèkhov, Després de la 
pluja, de S. Belbel o Déu, de 
Woody Allen.
Demà dissabte representa-
ran Roja Selene (Bodas de 
Sangre, de Federico García 
Lorca, sota la direcció de 
Cristina Sirvent.

Sinopsi:
Posada en escena de la im-
ponent i alhora senzilla obra 
de teatre de Federico García 
Lorca Bodas de Sangre.
Amb una gran dificultat tex-
tual. Paraules tan boniques 
i feridores per explicar una  
quotidianitat concreta, però 
també universal. 
Evidentment representada en 
castellà.
L’obra té una durada de 90 
minuts, tota seguida i sense 
entreactes.

Comença el 43è Concurs 
de Teatre Amateur

PIERA / LA VEU 

Piera s’adhereix als mu-
nicipis que volen par-
ticipar en la Setmana 

Europea de la Mobilitat, que 
enguany celebra el 20è ani-
versari. Amb aquest motiu, 
el Club Ciclista Piera i la re-
gidoria d’Esports organitzen 
una pedalada popular, oberta 
a tothom, que tindrà punt de 

sortida des del Camp Muni-
cipal d’Esports, a les 9 hores.
El recorregut serà d’us 15 km 
i transcorrerà per l’entorn 
de la nostra vila passant per 
punts com el CAP, Ca n’Agui-
lera o la Plana. A meitat del 
recorregut s’oferirà un refri-
geri per a totes les persones 
participants. L’itinerari fina-
litzarà també al Camp Muni-
cipal d’Esports

Piera se suma a la 
mobilitat sostenible

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, a 
les 19 h, l’Auditori 
de l’Aula Municipal 

de Música Maria Escolà i Ca-
ses acull el primer dels dos 
concerts que conformen el II 
Festival Internacional de Mú-
sica a Piera. En aquesta ocasió, 
l’Antoni Besses interpretarà 
un repertori de Haydn, Beet-
hoven, Chopin i Frank.
El proper concert del cer-
tamen tindrà lloc al Santu-
ari del Sant Crist de Piera el 
diumenge 6 d’octubre, a les 
19 h, i serà interpretat pel 
Quintet La Truita (Antoni 
Besses, Victoria Fernández, 
Lito Iglesias, Keizo Mizori i 
Alberto Reguera).

El preu de les entrades per a 
cadascun dels concerts, és de 
15 €. Aquestes es poden ad-
quirir a la Papereria Fanny 
(carrer Sant Cristòfol, 5), al 

Bar Foment (carrer la Plaça, 
19), a la Llibreria-Papereria 
Dalmau (carrer Pau Claris, 14) 
i a la botiga Llar de la Imatge 
(carrer Sant Cristòfol, 40).

Diumenge, 1r concert del II Festival 
Internacional de Música a Piera
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MASQUEFA / LA VEU 

En el marc del cicle de 
música estable ‘Mas-
quefa sona bé’, que 

promou la divulgació musi-
cal a Masquefa, la Regidoria 
de Cultura impulsa la quarta 
edició del Premi de compo-
sició de música per a cobla 
Masquefa i Montgrins 2020. 
El premi, concebut també 
com a plataforma de difusió 
per als nous valors del món 
de la cobla, compta amb la 
col·laboració de la Cobla-Or-
questra Montgrins.
La finalitat del ‘Masquefa 
sona bé’ és la difusió i pro-
moció de la música, orga-
nitzant temporades estables 
de concerts. En un d’aquests 

concerts s’anunciarà el vere-
dicte del jurat i s’estrenaran 
les obres finalistes a càr-
rec de la Cobla-Orquestra 
Montgrins.
Els compositors que vulguin 
presentar les seves candida-
tures hauran d’enviar els seus 
treballs a l’Ajuntament abans 
del 28 de febrer del 2020. Per 
a poder optar al premi és 

S’anuncia el Premi de composició 
de música per a cobla Masquefa i 
Montgrins 2020

imprescindible que les obres 
siguin originals, inèdites i 
d’una durada màxima de 15 
minuts (consulteu les bases 
del concurs).
L’organització nomenarà un 
jurat integrat per composi-
tors o músics de renom, que 
seleccionarà un màxim de 
cinc obres finalistes i escolli-
rà l’obra guanyadora. El lliu-
rament dels premis i l’estrena 
de les obres finalistes es farà 
en un dels concerts del cicle 
de música ‘Masquefa sona 
bé’ de l’any de la convocatò-
ria.
Aquest premi es convoca 
amb la voluntat d’esperonar 
els músics a escriure i inter-
pretar música per a cobla i el 
públic a escoltar-la.

MASQUEFA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona inicia aquesta set-
mana obres de millora 

del traçat juntament amb altres 
actuacions complementàries a 
la carretera BV-2249, una via 
que connecta la BV-2241 amb 
Sant Llorenç d’Hortons, dins el 
terme municipal de Masquefa. 
Les obres, que tenen un pressu-
post de licitació de 779.072 eu-
ros i un termini d’execució de 
cinc mesos, tenen com  a fina-
litat millorar les condicions de 
visibilitat i seguretat d’aquesta 
via de dos carrils d’amplada va-
riable i que en alguns casos és 

inferior a tres metres, sense vo-
rals i amb rams de cuneta tran-
sitable. Aquesta amplada limi-
tada de la calçada i la successió 
de corbes representen un risc 
per a la seguretat de la via.
Les principals actuacions es 
resumeixen a continuació és 
l’ampliació de la calçada fins a 
set metres d’ample, la col·loca-
ció de nova capa de trànsit a tot 
l’àmbit d’actuació, implantació 
de noves barreres de seguretat 
en trams afectats, l’adequa-
ció del drenatge longitudinal 
i transversal, millora de la se-
nyalització vertical així com la 
implantació de conduccions de 
fibra òptica als vorals.

Inici d’obres de millora del traçat a la BV-2249 d’accés a Sant 
Llorenç d’Hortons

MASQUEFA / LA VEU 

La Policia Local i Pro-
tecció Civil de Mas-
quefa s’han adherit a la 

campanya ‘Escuts Solidaris’, 
impulsada per les policies 
de Sant Celoni, Caldes de 
Malavella i Hostalric amb 
l’objectiu de recaptar diners 
destinats a la lluita contra el 
càncer infantil. Així, ja s’han 
posat a la venda a la comis-
saria de la Policia Local (en 
horari de 09 h. a 15:30 h.) 
escuts brodats d’aparença si-
milar als oficials de la Poli-
cia Local, per tal de recaptar 
fons per a la lluita contra el 
càncer.
Cada escut té un preu de 4€, 
que s’entregaran a l’hospital 
Sant Joan de Déu de Barce-
lona per ajudar a la creació 

del SJD Pediatric Cancer 
Center, un nou centre hos-
pitalari destinat a la investi-
gació i tractament del càn-
cer infantil. Els escuts tenen 
tots el mateix format, amb 
fons negre i filets grocs que 
identifiquen la lluita contra 
el càncer infantil, i porten 
una cola termoadhesiva al 
dors que permet fixar-los a 
qualsevol peça de roba sim-
plement passant-li la planxa. 
D’aquesta manera, es poden 
enganxar fàcilment a cami-
ses, dessuadores o motxilles.
La campanya, que es pot se-
guir a través de les xarxes 
socials amb l’etiqueta #pels-
valents, compta actualment 
amb més de 150 policies lo-
cals adherides i ja ha recaptat 
prop de 200.000€ arreu del 
territori.

La Policia Local i Protecció 
Civil de Masquefa s’adhereixen 
a la campanya ‘Escuts Solidaris’
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CALAF / LA VEU 

Després de l’èxit dels 
darrers 8 mesos, ar-
riba la novena ca-

minada del cicle “12 mesos, 
12 caminades a balmes de 
Catalunya” organitzat per la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf i la 
Diputació de Barcelona.
Aquest cop, la ruta propo-
sada tindrà lloc el diumenge 
29 de setembre i se sortia a 
les 07.30 h. Es proposa un 

recorregut de 8 quilòme-
tres amb nivell de dificultat 
baix-moderat per entorns de 
Taradell. Els centres d’interès 
que es podran visitar són: La 
balma dels Trabucaires, el 
castell de Taradell, el mira-
dor de l’Enclusa i Pedró dels 
mossos.
La inscripció s’ha de fer a 
l’oficina de turisme de dijous 
a dissabte de 9 a 14 h o envi-
ant un WhatsApp al 659 49 
50 20. La caminada té un cost 
de 10 € que inclou transport 
i assegurança.

Coneix ‘La Balma dels 
Trabucaires’, el nou destí 
a balmes de Catalunya

CALAF / LA VEU 

Per tal de promoure i dina-
mitzar l’activitat comercial 
del Mercat de Calaf – que es 
realitza cada dissabte de l’any 
de 09 a 14 h al raval Sant Jau-
me – la regidoria de promo-
ció econòmica, promou un 
programa d’activitats gratuï-
tes per fomentar la participa-
ció de tota la família.
Aquest proper dissabte 5 
d’octubre de 12 a 13 hores a la 
plaça dels Arbres, l’Anaïs Solà 
– dietista i nutricionista cala-
fina- realitzarà el taller: “Ali-
mentació saludable i receptes 
per combatre el fred”.

A partir de les 11, la nutricio-
nista anirà de compres per les 
diferents parades del mercat i 
a alguns dels comerços locals 
de Calaf per tal d’adquirir 
tots els productes necessaris 
per a realitzar el taller. Un 
cop comprats, a les 12 h, en 
una carpa habilitada a la pla-
ça dels Arbres, realitzarà el 
taller d’alimentació saludable 
i ens dirà les millors receptes 
per combatre el fred. A més, 
també donarà 10 consells nu-
tricionals essencials.
Per tal de realitzar el taller 
caldrà una inscripció prèvia a 
tarridaap@calaf.cat o trucant 
al 938 69 82 49.

Tallers d’alimentació en 
clau de mercat a Calaf

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La tercera edició de la 
trobada de clàssics als 
Hostalets de Pierola 

va comptar amb més de 150 
participants i una molt bona 
acollida. Des de l’organitza-
ció es destaca el bon ambient 
i l’encert de la nova ubicació. 
L’alcalde Gerard Parcerisas i 
el regidor Xavier Forner van 
lliurar els premis als vehicles 
més destacats.
La concentració va omplir la 
plaça Rivalba i entorn dels 
carrers Catalunya, Dr. Tru-
eta i Pau Casals de bon matí 
amb cotxes de sèrie, cotxes 
preparats, motocicletes, fur-
gonetes, camions, tractors, 
4×4 i militars. Cal destacar 
la presència de cotxes ameri-
cans, un camió de la marca 
Ebro molt ben conservat o un 
exclusiu Porsche 150. Però la 
presència de vehicles ben co-

muns de dècades enrere és el 
principal reclam per als visi-
tants que rememoren temps i 
màquines que, més enllà dels 
seus acabats i prestacions, 
ofereixen grans records.
La bona organització del Mo-
tor Show Club, el bon ambi-
ent, les activitats paral·leles 

Molt bona acollida a la 3a Trobada de 
clàssics dels Hostalets de Pierola

amb un bon esmorzar i una 
sortida conjunta per l’entorn 
del municipi van arrodonir el 
matí del diumenge 22 de se-
tembre amb el lliurament de 
premis a càrrec de les autori-
tats municipals i el desig de 
repetir l’experiència de cara a 
l’any vinent.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Dijous passat, en nom 
de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Piero-

la, el primer tinent d’alcalde 
i regidor d’Urbanisme, Jordi 
Parcerisas, va acudir a la pre-
sentació del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) per al període 2020-
2024 que la consellera de la 
Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, va 
presentar a Vilafranca.
Es tracta doncs d’una línia de 
subvencions segons la qual, 
com va explicar Budó, el Go-
vern torna a tenir una eina de 
cooperació en inversió local 
amb el territori. Per a la con-
sellera, aquest pla permet a la 
Generalitat «compartir, col·la-
borar i cooperar amb aquelles 
inversions que són necessàries 
en l’àmbit local» i, d’aquesta 
manera «garantir l’equilibri 
territorial, la dinamització 
dels municipis i la millora de 
la qualitat de vida de la gent».
Per aquest motiu hi ha una 
partida específica destinada 
als ajuntaments de pobles de 
menys de 5.000 habitants. A 
la demarcació del Penedès 
poden optar al PUOSC 72 

municipis, 3 Consells Co-
marcals i 25 municipis més 
de l’Anoia, entre els quals hi 
ha Els Hostalets de Pierola. 
El Pla està dotat amb 250 mi-
lions d’euros i garanteix un 
mínim per a cada ens sol·lici-
tant. L’alcalde de Vilafranca i 
delegat territorial del Govern 
de la Generalitat al Penedès, 
Pere Regull, va recordar que 
l’última convocatòria de PU-
OSC es va presentar l’any 
2008 i va destacar que des-
prés de dues legislatures es 
recupera una eina que ajuda 
al finançament dels ajunta-

L’Ajuntament dels Hostalets optarà a 
les subvencions del PUOSC

ments.
El Govern ha previst un ca-
lendari extens per poder sol-
licitar el PUOSC. Es donarà 
de termini fins al 15 de no-
vembre per presentar sol·li-
cituds i fins al 5 d’abril del 
2020 per presentar esmenes, 
valoració, comissió tècni-
ques o informes d’altres de-
partaments. Abans del mes 
de maig es portarà a la co-
missió local de cooperació i 
la resolució i la seva publi-
cació al DOGC serà al vol-
tant del 25 de maig de l’any 
que ve.

MIRALLES / LA VEU 

Diumenge tindrà lloc 
una Caminada fami-
liar pels voltants de 

la riera de Miralles. Es tracta 
d’una caminada planera i cir-
cular de 6 Km al costat de la 
riera. Per finalitzar la sortida 
els participants es posaran en 
la pell de científics de camp 
per tal de descobrir les plan-
tes, els animals i l’estat de salut 
de la riera.
La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de l’Ajuntament i 
malgrat tractar-se d’una ac-
tivitat gratuïta, cal inscripció 
prèvia trucant al 938080301 
o per correu electrònic a st.m.

miralles@diba.cat. L’esmorzar 
és inclòs per a tots els partici-
pans. Es recomana portar bo-
tes d’aigua o xancles de riu per 
poder fer la investigació.

Diumenge, caminada 
familiar a Miralles
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

La primera setmana 
d’octubre, Sant Martí 
Sesgueioles celebrarà 

la Setmana de la Gent Gran, 
amb una sèrie d’activitats que 
tindran lloc al Centre Poliva-
lent Josep Mª Torras Cao - La 
Fàbrica.
Dimecres 9 d’octubre, a les 7 
de la tarda, tindrà lloc la pre-
sentació del llibre “Angoixa/
ansietat, un viatge a l’infern”, 
a càrrec de l’autor, el psicòleg 
Ramon Creus i Pardina. L’obra 
és el relat de l’experiència per-
sonal de l’autor amb l’angoixa i 
l’ansietat, explicada pel mateix 
Ramon Creus.
El dia següent, dijous dia 10, 
a dos quarts de 8 de la tarda, 
hi haurà una xerrada-taller 
d’estimulació multisensorial, a 
càrrec de la psicòloga Cristina 
Berenguer.
L’última xerrada tindrà lloc di-
vendres 11 d’octubre, a les 7 de 
la tarda, amb la tècnica espor-
tiva Marga Riera que presenta-
rà jocs populars i tradicionals.

Dissabte 12 d’octubre, a les 12 
del matí, es farà una visita a 
les Botigues Antigues de Ca-
laf. “Les botigues de la plaça 
Gran, un tresor recuperat” 
és un espai que ha convertit 
els antics petits comerços de 
la plaça Gran, ara tancats, en 
un projecte museològic que 
exposa les botigues tal com 
eren abans de tancar-les i que 
les converteix en un atractiu 
més del patrimoni de Calaf. 
L’Ajuntament ha convocat tot-
hom qui n’estigui interessat, a 
les 11 hores, a de les Escoles 

Tret de sortida a la Setmana de la Gent 
Gran de Sant Martí Sesgueioles

del municipi, per sortir cap al 
municipi veí amb cotxes par-
ticulars.
Finalment diumenge 13 d’oc-
tubre a la 1 del migdia se cele-
brarà la tradicional missa, i a 
dos quarts de tres tindrà lloc el 
dinar de germanor, al Restau-
rant Llenegues o a La Fàbrica, 
segons els número d’assistents.
Per participar-hi, cal inscriu-
re’s abans del 4 d’octubre for-
malitzant la inscripció a les 
oficines de l’Ajuntament, en 
horari de dilluns a divendres 
de 9 a 14h.

MONTMANEU / LA VEU 

El dia 13 de juliol de 2019, va 
néixer una nova montmane-
uenca Na Berta Padilla Ma-
rimon, filla de l’Eva i l’Elias, 
l’Alcalde de Montmaneu Sr. 

Àngel Farré en representació 
de l’Ajuntament li va fer lliu-
rament d’un obsequi i va feli-
citar els pares de la nounada.
En motiu del seu naixement, 
es va plantar un arbre, que en 
aquest cas és una olivera

Benvinguda, Berta

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge 29 
de setembre la capella 
de Sant Gabriel obrirà 

de nou les portes després de la 
restauració integral que hi ha 
realitzat l’Ajuntament de Veci-
ana durant els darrers mesos.
La jornada començarà a la 1 
de la tarda amb una missa ofi-
ciada per Monsenyor Romà 
Casanova, Bisbe de Vic, i 
acompanyada per la Coral de 
Veciana que la clourà cantant 
els goigs en honor al sant. L’ac-
te comptarà amb la presència 
del sr. Jordi Servitje, alcalde 
de Veciana i del sr. Pere Pons, 
president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona.
Amb aquesta obra l’Ajunta-
ment de Veciana ha recuperat 
aquest senzill però molt esti-
mat edifici mig segle després 
que les abundants pluges de la 
primavera del 1969 en fessin 
caure la teulada i el deixessin 
totalment inaccessible.
La devoció per Sant Gabri-

el, patró del poble, s’ha anat 
traspassant de generació en 
generació considerant aquest 
arcàngel com a protector dels 
horts i camps de conreu. La 
notícia més antiga que es co-
neix d’aquesta capella és un 
decret de visita del 1666 que 
manava fer un ara i frontal per 
a l’altar. Uns anys més tard, al 
1685, trobem que la parròquia 
de Veciana hi anava en pro-
cessó per Sant Marc. És a l’any 
1981, i després d’uns anys de 
no celebrar-se per estar la ca-

Veciana recupera la capella de Sant 
Gabriel després de 50 anys

pella en ruïnes, quan els veïns 
varen recuperar l’aplec que es 
celebra a l’església parroquial 
de Santa Maria de Veciana el 
diumenge després de Sant Jo-
sep per recordar l’antic dia de 
Sant Gabriel, el 24 de març.
La capella es troba enclavada 
en un serrat a 667 metres d’al-
titud des d’on hi ha unes mag-
nífiques vistes que el fan un 
lloc de visita obligada. Per ar-
ribar-hi es pot utilitzar el camí 
que enllaça els nuclis de Veci-
ana i Santa Maria del Camí.”

CALAF / LA VEU 

Fins divendres 4 d’octu-
bre es podran presentar 
les sol·licituds per op-

tar als ajuts per a la realitza-
ció d’activitats esportives del 
curs 2019-2020. Les beques 
estan adreçades a infants i 
adolescents (de 3 a 17 anys) 
empadronats a Calaf, i que es 
trobin en una especial situa-
ció familiar amb necessitats 
socials i/o econòmiques.
Entre altres qüestions, les ba-
ses de la convocatòria regu-
len els criteris de concessió 
en els que es tenen en compte 
la renda familiar, la condició 
de família nombrosa o mono-

parental, les situacions de vi-
olència de gènere, problemes 
de salut i l’informe emès per 
l’àrea de Benestar Social, que 
coneix amb detall cada cas.
Per poder optar als ajuts cal 
fer la petició a les oficines de 
l’Ajuntament de Calaf de 9.00 
a 14.00 hores, on caldrà lliu-
rar el document de sol·licitud 
juntament amb la documen-
tació requerida en les bases.
La resolució dels ajuts es do-
narà a conèixer dissabte 26 
d’octubre.
L’Ajuntament de Calaf comp-
ta amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, a través 
d’una subvenció, a l’hora de 
convocar aquestes beques.

Calaf atorgarà fins a 
6.200 euros en beques 
esportives
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FUTBOL / PERE SANTANO 

CF POBLA MAFUMET 3
CF IGUALADA 0

Els blaus tenien una sor-
tida molt complicada 
a la cinquena jornada 

de lliga. Camp de la Pobla de 
Mafumet, actual líder de la 
categoria que comptava els 
seus partit per victòries. Situ-
ació contraria als igualadins, 
que volien sumar els primers 
punts sobre el terreny de joc.
En aquesta situació, es tro-
baven dos equips que els hi 
agrada jugar la pilota i en un 
inici, els jugadors de Moha 

van poder avançar-se en el 
marcador, però un gran por-
ter local ho va evitar. I tal i 
com està succeint en aquest 
principi de temporada, pri-
mera ocasió rival i gol. De 
nou, es posava complicat l’en-
frontament.
I davant un rival amb bon toc 
de pilota, els errors encara 
s’acaben pagant més. Els ano-
iencs no es trobaven còmodes 
al camp i intentaven defen-
sar-se com podien, fins que al 
minut 34, va arribar el segon 
gol local. Però lluny d’enfon-
sar-se, els blaus van intentar 
ser més ofensius, generant 
tres ocasions molt clares. Una 

de les quals va ser un penal 
llençat per Eric, que va aturar 
magistralment el porter local. 
Els igualadins no trobaven 
porteria, tot i generar molt.
A la represa, els blaus van 
tenir grans moments de joc, 
però tot es va esvair quan en 
una jugada aïllada, la Pobla 
de Mafumet feia el tercer. A 
partir d’aquell moment, un 
partit amb molt descontrol i 
ocasions de gol que haguessin 
pogut fer moure més el mar-
cador, però ambdós porters 
van estar molt encertats.
Aquest dissabte, el CF Iguala-
da rebrà, a Les Comes, el FC 
Vilafranca.

El CF Igualada cau contra el líder i 
suma la 4a derrota consecutiva

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF IGUALADA 2
SD HUESCA 0

Les blaves s’estrenaven a 
Les Comes en lliga, da-
vant un rival de renom, 

el Huesca. Segona jornada de 
lliga i s’enfrontaven dos con-
junts que havien guanyat els 
seus respectius partits de lli-
ga. Es preveia un duel igualat.
En el primers compassos de 
partit les igualadines van 
sortir molt endollades. Joc 
combinatiu i grans transici-
ons ofensives, que generaven 
molt perill a l’àrea visitant. La 
pressió alta de les anoienques 
funcionava i, al minut 16, 
després d’una gran jugada de 
Pauli, ella mateixa definia per 
fer l’un a zero.
Les jugadores de Marta Cubí 
es creixien i seguien domi-
nant el ‘tempo’ del duel. Ca-

Domini total del CFI  
femení per seguir amb la 
bona dinàmica

lia estar alerta a les jugades 
a pilota aturada i aprofitar 
les oportunitats. S’arribava al 
descans amb molt bones sen-
sacions, que s’havien de con-
firmar amb el resultat.
A la represa, les aragoneses 
van decidir tancar-se i defen-
sar la seva porteria, esperant 
buscar una jugada aïllada per 
intentar empatar el matx. En 
canvi, les blaves seguien ju-
gant, amb molta paciència, 
generant nombroses ocasions 
de gol.
Calia no refiar-se i tancar el 
marcador, per no sofrir. En 
els últims minuts, calia no 
cometre errors i, si es podia, 
sentenciar per sumar tres 
punts més. I així va ser, Pauli, 
de nou feia el segon i definitiu 
gol, per sumar els sis punts 
disputats.
Aquest cap de setmana, les  
anoienques visitaran al Pardi-
nyes en la tercera jornada.

FUTBOL / LA VEU 

MONTSERRATINA 0
PENYA BÈTICA 1

La disputa al mig del 
camp era d’igual a 
igual, el partit es de-

senvolupava en els 60 metres 
que hi ha entre àrees, sense 
arribades clares per a cap dels 
equips. Només començar es 
lesionava, que va ser substitu-
ït per Fajar. 
Si bé el pas dels minuts afavo-
ria als verds-i-blancs, la qua-
litat del local semblava per 
moments prevaler, les contres 
bètiques generaven perill. 
Una sola arribada per banda 
en aquesta part, un xut alt del 
local i un altre de Reyes que 

també se’n va anar per sobre.
L’inici de la segona part va 
ser el moment ideal per bus-
car un bon resultat. La Penya 
Bètica va sortir més agressiva, 
a pressionar més alt, deixant 
més espais. Així va arribar 
un penal a favor dels visitants 
que González definia amb au-
toritat
A partir del gol, els locals van 
collar en tot moment, però la 
Bètica va muntar el seu bloc, 
aconseguint desesperant als 
blaus, que va començar a fer 
centrades frontals molt ben 
resolts pels verds tot i la dife-
rència d’altura.
Un treball impecable en de-
fensa que permetia als blanc-
i-verds emportar-se la victò-
ria.

Líders a divisió d’honor
FUTBOL / LA VEU 

AV IGUALADA 2 
AT. ESPARRAGUERA 2

Entretingut partit el 
jugat a Les Comes on 
la presència de la plu-

ja va accelerar la pilota i en 
conseqüència, el ritme del 
joc. Encara que el blaus no 
estan al nivell que ens acos-
tumen a oferir, els primers 
quaranta-cinc minuts van 
tornar a repetir els mateixos 
patrons de l’anterior jornada, 
joc llarg, dificultat per man-
tenir la possessió de la pilo-
ta i córrer més del necessari 
quan no ets el propietari de 
la pilota.
En la primera meitat s’avan-

çaren els visitants, mercès a 
una falta directa que res va 
poder fer Diego per aturar-la. 
A cinc minuts pel descans, 
rèplica de Quim Soler des 
de la frontal, que empatava 
el matx amb un superb xut 
al pal llarg per arribar amb 
taules al descans. En la se-
gona part va millorar sensi-
blement el joc dels blaus que 

van fer seu l’esfèric, però un 
altre espectacular xut des de 
la frontal dels visitants els va 
permetre somiar en empor-
tar-se els tres punts en joc, 
però Jordi Canals, que sortí a 
gaudir dels seus primers mi-
nuts, va posar la igualada en 
el marcador i va fer justícia 
vers els mèrits d’uns i altres.

Taules
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El Monbus CB Igualada comença la 
Lliga EBA amb victòria
BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 67
MORABANC ANDORRA 
“B” 60

El passat dissabte 21 de 
setembre, va arren-
car la Liga EBA pel 

Monbus C.B. Igualada. Els 
igualadins rebien el B.C. Mo-
rabanc Andorra “B” en la pri-
mera jornada d’aquest grup 
C-A. Debut davant l’afició 
d’aquesta fase regular de la 
Lliga EBA 2019-2020.
Després de classificar-se pels 
quarts de final de la Lliga Ca-
talana en derrotar el Tenea –
C.B. Esparreguera i el C.B. 
Martorell, arribava la Lliga 
EBA. Malgrat les complica-
cions físiques al llarg de les 
darreres setmanes, l’equip 
estava preparat per fer front 
a les dificultats i així ho va 
demostrar en el darrer partit.
El partit va començar amb un 
Igualada molt endollat aga-
fant ja una diferència d’onze 
punts en el primer quart amb 
un parcial de 17-6. Els del 
Principat reduïen diferències 
amb un parcial de 0-4, però 
els igualadins no deixaven 
que aquest marge es fes més 

petit i s’arribava al final del 
primer quart 20-10 pels de 
l’Anoia.
Al segon quart els andorrans 
van aprofitar-se de la poca 
efectivitat des del perímetre 
dels igualadins i amb un par-
cial de 0-8 aconseguien col-
locar-se a tant sols un punt de
diferència. I en tan sols cinc 
minuts el parcial era de 6-17. 
L’Igualada, que no aconse-
guia
anotar els llançaments alli-
berats, es blindava al darrere 
amb una defensa molt inten-
sa
que deixava el parcial en 
9-3 als darrers cinc minuts. 
D’aquesta manera s’arribava 
al descans 35-30.
Durant el tercer quart les di-
ferències es mantenien. Els 
locals seguien sense trobar 
efectivitat en el llançament 
però es mostraven segurs en 
defensa i això feia que els an-
dorrans no tinguessin opci-
ons de capgirar el marcador. 
I l’electrònic era de 49-46 a 
falta de 10 minuts pel final.
Amb la màxima igualtat s’ar-
ribava a l’últim quart i a fal-
ta de cinc minuts de joc el 
marcador era de 55-55. Amb 
uns percentatges molt baixos 

d’efectivitat en el llançament 
l’Igualada hauria de trobar 
solucions per aconseguir la 
victòria. Amb una defensa 
que deixava a l’Andorra en 
14 punts a l’últim quart i sa-
bent jugar els instants finals 
buscant les millors opcions 
ofensives, els igualadins s’en-
duien el partit 67-60 davant 
un gran rival com és el B.C. 
Morabanc Andorra.

Una victòria que té molt de 
pes pel vestidor, igual que la 
de Martorell, on tot i les ad-
versitats l’equip va creure en 
el guió de partit i en la victò-
ria fins al final.
Demà dissabte a les 18:30 el 
Monbús C.B. Igualada visita 
una pista molt complicada 
com és la del Tenea – C.B. Es-
parreguera amb qui ja es van 
enfrontar fa quinze dies a la 
Lliga Catalana.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Sergi 
Carrión (6), Miquel Beni-
to (2), Edu Burgès (0), Jordi 
Torres (10), Toni Lamolla, 
Carles Fons (7), Jaume Torres 
(11), Pau Camí (6), Alex Ma-
tencio, Oriol Mateu (2), Edu 
Tejero (16), Roger Pérez (7).

BÀSQUET / LA VEU 

La Veu de l’Anoia i el 
Club Bàsquet Igualada 
han renovat la col·la-

boració entre les dues entitats 
igualadines. Així, el diari dis-
posarà de dos cartells publi-
citaris al poliesportiu de Les 
Comes, a més de tenir una 
pista al seu nom en el 3×3 
que organitza el club durant 
el mes de juny.
Per altra banda, totes les in-

formacions del CB Igualada 
apareixeran tant a La Veu de 
l’Anoia cada divendres com 
a veuanoia.cat sempre que hi 
hagi alguna novetat, conver-
tint-se així amb un dels mit-
jans de comunicació oficials 
del club.
El conveni el van signar la di-
rectora de La Veu de l’Anoia, 
Pia Prat, i el president i vice-
presidenta del CB Igualada, 
Jordi Balsells i Neus del Río.

La Veu de l’Anoia i el 
CB Igualada renoven el 
conveni de col·laboració

BÀSQUET / LA VEU 

El passat divendres dia 
13 de setembre és van 
iniciar les sessions de 

l’Escola de Bàsquet.
Els horaris per aquest curs 
2019-2020, seran els següents:
- Dimecres de les 18:15 a les 
19:15 hores
- Divendres de les 17:15 a les 
18:30 hores
Per a més informació i/o ins-
cripcions, podeu trucar al 
número de telèfon 650 524 

369 (Miquel).
Per l’Escola de de Bàsquet (les 
2 primeres edicions com a Es-
cola Esportiva Municipal i les 
7 darreres com a Escola de 
Bàsquet del club) han passat 
més de 120 nens i nenes. L’any 
2015 és va rebre un reconei-
xement per part de l’Ajunta-
ment d’Òdena i un any des-
prés, un nou reconeixement 
per part de la prestigiosa re-
vista Gigantes del Basket pel 
foment de l’esport del bàsquet 
de base.

Arrenca la 9a edició de 
l’Escola de Bàsquet de 
l’Òdena C.B.

Divendres 4 d’octubre, a les 19h, a Les Comes

Presentació de la nova temporada 19/20
Club Bàsquet Igualada

Us hi esperem!
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 4
CP CALAFELL 3

L ’Igualada va obtenir 
els 3 pri3mers punts 
de la temporada en un 

partit complicat i especial, 
per la presència a la banque-
ta visitant del fins ara en-
trenador arlequinat Ferran 
López. Jordi Méndez va ser 
l’heroi del partit. Es va vestir 
de Pòquerman i va “marcar” 
els 4 gols de l’equip conver-
tint-se en el primer pitxit-
xi de la competició. Com a 
mínim és el que van posar 
a l’acta els col·legiats perquè 
en el quart hi ha el dubte de 
si va ser obra de Tety Vives, 
com es va anunciar per me-
gafonia, però els àrbitres li 
van concedit al mateix Mén-
dez. Els de Francesc Linares 
van començar el partit molt 
bé, amb un gol del canoner 
Méndez als 2 minuts, en una 
contra 3×2 amb assistència 
final de Pla. L’IHC va ma-
nar en el partit durant 16 
minuts fins que Romeu va 
empatar amb una penjada a 
l’àrea. Era la certificació del 
que ja s’entreveia, que el par-
tit seria molt travat. Per sort, 
45 segons més tard va tornar 
a aparèixer Méndez al segon 

L’Igualada Rigat s’estrena a l’OK Lliga amb victòria contra el 
Calafell

pal per posar per davant als 
arlequinats. L’equip va te-
nir un penal de Pla, a falta 
de 5 minuts, per augmentar 
la diferència, però no es va 
poder marcar. En canvi, va 
retallar distàncies retallada 
Xaus pels visitants amb una 
FD per targeta blava a Marc 
Palau. Amb el 2 a 2 acabava 
la primera meitat.

A la segona es va repetir el 
guió. L’IHC es va avançar 
amb el tercer gol de Mén-
dez després d’una jugada per 
darrera la porteria del capi-
tà Ton Baliu que va habilitar 
al davanter, que apareixent 
en el lloc just i el moment 
exacte, va enviar la bola a la 
xarxa. I el Calafell va tornar 
a equilibrar el partit amb un 

gol de Torné que va tallar 
una bola i va superat en un 
1 contra 1 al porter igualadí. 
A falta de 7 minuts pel final, 
Méndez, que ja havia signat 
un hat-trick, va rematar la 
feina amb el pòquer que li 
donava la primera victòria 
als “rigats”. El partit, però, no 
estava tancat del tot. Els visi-
tants van tenir 2 FD, una per 

10 faltes i una altra per una 
blava al mateix Tety, i l’Igua-
lada va haver de defensar fins 
i tot una inferioritat. Però el 
marcador ja no es va moure 
més. A falta de 2 minuts, Pla 
podria haver tranquil·litzat 
una mica més la parròquia 
amb una FD que no va apro-
fitar. Sigui com sigui, prime-
ra (i patida) victòria a casa.

Foto: Xavi Garcia

L’Igualada Femení HCP debuta a Les Comes amb victòria
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA FEMENÍ HCP 7
CH LLORET 5
 

L’Igualada va superar a 
un combatiu CH Lloret 
que no va tirar mai el 

partit tot i la superioritat de 
l’equip anoienc. Carla Clara-
munt marcava en el primer 
minut, el primer gol del par-
tit i de les locals, en un acció 
personal. Cinc minuts des-
prés era Pati Miret qui mar-
cava el segon en un gol “fan-
tasma”. Empataven un minut 
més tard les lloretenques però 
immediatament tornava a 
marcar Pati Miret per tornar 
l’avantatge de dos gols al mar-
cador.
El domini de les igualadines 
era clar però el Lloret man-
tenia la intensitat per com-
petir i posar en problemes la 
porteria anoienca. Al minut 
quinze, la vendrellenca Laia 
Cid marcava el quart gol per 
a l’equip de “Pulgui”. Però dos 

minuts més tard marcava el 
Lloret el seu segon gol grà-
cies a una bona acció de la 
Mariona Pujol. En els darrers 
minuts, l’àrbitre assenyalava 
penal a l’equip igualadí que 
aturaria amb solvència la por-
tera Mònica Ferrer. S’arribava 
doncs al descans amb un 4-2 
favorable a l’Igualada.
La segona part començava de 
la mateixa manera que la pri-
mera. Elba Garreta marcava 
en el primer minut de joc i 
dos minuts més tard, Queralt 
del Àguila, marcava el sisè gol 
de l’equip igualadí. Les llore-
tenques, molt lluitadores, no 
abaixaven els braços i mar-
caven al minut quatre el seu 
tercer gol.
Al minut deu Elba Garre-
ta marcava el seu segon gol i 
setè de l’Igualada. Amb el 7-3 
les igualadines van abaixar la 
intensitat i això va permetre 
que les visitants marquessin 
dos gols en els darrers minuts 
del partit.
Amb aquesta victòria les igua-

ladines comparteixen el lide-
rat amb el CP Vilanova, que 
ocupa la primera posició per 
goal average, després de gua-
nyar el seu partit divendres 
passat, a casa, contra un CH 
Mataró que no va tenir la sort 
de cara en estavellar 4 boles al 
pal i perdre finalment 7-3.

Les igualadines s’enfrontaran 
diumenge vinent a les 16:05 
h, precisament, al CP Vilano-
va davant de les càmeres de la 
Xarxa TV mitjançant la seva 
plataforma d’stremaming, 
“Xala!”.
El CP Vilanova disputarà 
el partit amb pràcticament 

l’equip Oklliga, doncs totes 
elles estan inscrites, també, 
a la competició espanyola. 
Un equip superior al que les 
igualadines intentaran, com 
sempre, plantar-li cara i, amb 
el suport del públic, lluitar per 
a que els tres punts es quedin 
a casa.
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BÀSQUET / MARC VERGÉS 

Aquest cap de setmana 
comencen les compe-
ticions de bàsquet fe-

derades d’àmbit català. Seran 
molts els jugadors i jugadores, 
petits i grans, que es desper-
taran amb el pessigolleig a la 
panxa típic abans d’afrontar el 
primer partit de la temporada. 
Han passat ja tres mesos des 
de que es van jugar els últims 
partits oficials i tothom té ga-
nes de començar de nou.
Al poliesportiu Mestre Vila 
Vell d’Òdena també es viurà 
aquesta emoció d’una nova 
temporada, però amb l’afegit 
de jugar un partit històric pel 
club. Aquest dissabte, a les sis 
de la tarda, el sènior mascu-
lí A de l’Òdena CB disputarà 
el seu primer partit a Segona 
Catalana, després de l’ascens 
aconseguit el curs passat. I ho 
farà contra un rival especial, el 
CB Igualada “B”, club al qual 
la gran majoria de jugadors 
odenencs s’han format. No 
serà l’únic partit de la tarda, ja 
que abans, a 1/4 de 5, el Sèni-
or masculí “B” s’enfrontarà al 

Bàsquet Ribes “B”. I més tard, 
a 3/4 de 8, serà el torn del Sè-
nior femení, també contra 
l’Igualada i que igual que el 
primer equip masculí podrien 
estar disputant el seu primer 
partit a Segona Catalana, però 
que canvis en el sistema d’as-
censos de la temporada passa-
da no els ho permetrà.

Dissabte d’alegria doble a 
Esparreguera
El passat dissabte 4 de maig 
l’Òdena CB tenia doble en-
frontament a Esparreguera. 
Tant el Sènior masculí “A” 
com el Sènior femení hi dis-
putaven la penúltima jorna-
da de les seves respectives 
lligues, i tots dos amb clares 
opcions d’ascens. El capità de 
l’equip masculí la tempora-
da passada, Oriol Pons, té un 
gran record d’aquella tarda, 
“aconseguint aquella victòria 
asseguràvem la segona posi-
ció, que normalment et dóna 
l’ascens a Segona Catalana”. 
També en té un gran record 
qui el curs passat era capitana 
del Sènior femení, Laura Far-
reras, “jugàvem després dels 

nois i això feia que hi hagués 
més gent animant-nos. Va ser 
acabar el partit i celebrar que 
havíem pujat de categoria”. El 
president del club, Miquel Or-
riols, afegeix que “quan es va 
acabar el partit vam obrir 7 o 8 
ampolles de cava, la celebració 
era doble!”.
Finalment, però, l’equip feme-
ní no va aconseguir plaça per 
Segona Catalana i aquest any 
tornarà a jugar a Tercera. A 
diferència de les temporades 

anteriors, en què ascendien els 
vuit equips campions de grup 
de la província de Barcelona 
(l’Òdena BC va ser campió del 
grup 1), la temporada passada 
va canviar el sistema d’ascen-
sos i només pujava el cam-
pió de província, i en la fase 
d’eliminatòries de primers de 
grup, l’equip va caure a quarts 
de final. Laura Farreras, però, 
explica que aquest any hi tor-
naran amb la mateixa il·lu-
sió de cada any, “l’objectiu a 
principi de temporada no era 
l’ascens, va ser una cosa que 
va arribar sense preveure-ho. 
I això mateix és el què volem 
fer aquest any, jugar per di-
vertir-nos i si a final estem a 
les posicions de dalt, doncs ho 
lluitarem una altra vegada”.

Trucades a la Federació i 
l’esperat ascens
L’equip masculí tampoc va po-
der certificar el seu ascens fins 
a finals de juny, quan des de 
la Federació Catalana de Bas-
quetbol els van confirmar que 
aquesta temporada jugarien a 
Segona Catalana. Van ser dies 
de nervis tant pels jugadors 
com per la gent de la directi-
va. El sènior masculí tampoc 
tenia el salt de categoria com 
a objectiu a inici de tempora-
da, com explica Oriol Pons, 
“a partir de mitja temporada, 
sí que vam pensar que la cosa 
podia acabar bé, però si des de 
l’inici teníem al cap que haví-
em de pujar hauria estat mas-
sa pressió”. El fins ara capità- 
l’Oriol té 42 anys i ha decidit 
penjar les bambes- té com un 
dels factors claus de l’ascens la 
bona química entre els com-
panys d’equip, “tenim una 
base de 7 o 8 jugadors que ja fa 
anys que es manté i les noves 
incorporacions que van arri-
bant ens aporten bones coses 
cada temporada”. Pel què fa a 
les expectatives d’aquesta nova 
temporada diu, “ja ens ho tro-

barem, millor dit, ja s’ho tro-
baran”, rectifica quan recor-
da que ja no formarà part de 
l’equip.

Una temporada per celebrar 
el desè aniversari
L’any que ve, el 2020, farà 10 
anys de la fundació de l’Òdena 
CB. Tot va començar amb un 
viatge que van fer el Miquel 
acompanyat de la seva xicota 
i un amic. “En aquella època 
s’estava construint el polies-
portiu i durant el viatge ens 
vam anar engrescant. Quan 
vam tornar jo estava molt en-
tusiasmat i vaig començar a 
buscar gent del poble perquè 
el projecte anés agafant for-
ma”.
El primer equip que es va fer 
va ser el sènior masculí, en 
què tots els jugadors venien de 
l’equip de Vilanova que s’havia 
desfet. L’any següent es va co-
mençar amb el sènior femení, 
i la Laura és una de les dues 
úniques supervivents d’aquell 
primer equip, “és un club que 
et dona molta confiança en tu 
mateix, no hi ha objectius de 
resultats i tot és més relaxat 
que en altres llocs”.
L’Oriol, que va arribar al club 
fa cinc anys, reconeix la tasca 
que en fan els responsables “la 
gent ja comença a conèixer 
que en aquest club es treba-
lla bé, ja no hi ha aquell tabú 
de pensar que venir a jugar a 
Òdena és “abaixar el caixet””.
Aquesta temporada, a més 
dels dos equips sènior mas-
culí i l’equip sènior femení, el 
club també competirà amb un 
equip pre-mini, un pre-infan-
til i un cadet, tots ells mascu-
lins, a més d’un equip d’afi-
cionades i un de veteranes. 
També hi ha l’escoleta de bàs-
quet, en què els més petits fan 
els primers passos d’iniciació 
en aquest esport. En total poc 
més de 100 jugadors i jugado-
res.

L’Òdena CB enceta aquest dissabte una temporada històrica

El sènior femení celebrant la seva primera posició a la lliga regular

L’equip sènior masculí va aconseguir l’ascens a Segona Catalana per primera vegada a la història

MÚSIQUES DE BUTXACA
ALIDÉ SANS 'Henerècla'

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 4 d'octubre
A les 23 h 

al Teatre Municipal l'Ateneu

La guanyadora d’una entrada doble és:
ESTHER CANUDAS
Moltes felicitats! 
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CURSES POPULARS / LA VEU 

Per vuitè any consecutiu 
l’Igualada Urban Run-
ning Night Show va 

inundar els carrers de la capital 
de l’Anoia amb un munt d’acti-
vitats esportives i lúdiques per 
tota a família, organitzades per 
l’Ajuntament d’Igualada i que 
s’ha consolidat com un dels 
grans esdeveniments referents 
de l’esport i l’oci a Catalunya 
atraient a famílies de totes les 
comarques properes. 
Ni la pluja que va anar fent 
aparició en intervals durant tot 
el dia, va desmerèixer el pro-
grama que va omplir tota la 
jornada.
La Igualada Urban Running 
Night Show va comptar, des de 
bon matí, amb infinitat d’acti-
vitats. A les 11 hores arrencava 
el programa matinal dirigit als 
més petits, amb les curses per 
a nens, amb el que s’ha bate-
jat com el Igualada Morning 

Show. A les 11 es va iniciar amb 
les curses de patinets by Milar 
Martínez, després les diferents 
curses de nens by Kids&Us i fi-
nalment la divertida i original 
cursa de cotxets on els pares 
tenien que córrer empenyent 
el cotxet amb el seu/seva fill/a.
A la tarda, a les 18:30h, es va 
donar inici a la primera cursa 
de 5 km i a les 20 hores la cursa 
de 10 km, amb noms il·lustres 
com la supercampiona local 
Sheila Avilés, destacada cor-
redora de les World Series de 
Skyrunning.
Els guanyadors finals van ser, 
pel que fa a la cursa de 5km, 
Ester Guerrero en categoria de 
noies amb un temps de 18:46 i 
en categoria d’homes, Khalid 
Kharbouch amb un temps de 
15:40. Pel que fa a la cursa de 
10 km la corredora Meritxell 
Soler va guanyar amb un temps 
de 36:01 i en categoria d’ho-
mes, Abdessamad Oukhelfen 
va guanyar amb un temps de 

30:56.
La gran jornada va acabar amb 
una gran festa de música, llum 

i color amb els DJs Frank Tra-
xx i Núria Scarp que va posar 
punt i final a una altra edició 

de la Igualada Urban Running 
Night Show.

La pluja no impedeix una alta participació a la vuitena edició de 
la Igualada Urban Running Night Show

CAMINADA POPULAR / LA 
VEU 

El passat diumenge al 
matí va tenir lloc a 
Igualada la cinquena 

edició de l’Alzheimer Race, 
caminada solidària que va 
comptar amb mil persones 
inscrites i d’altres que també 
hi van participar tot i que les 
inscripcions estaven tancades 

des de feia diversos dies. Hi 
van col·laborar una vuitan-
tena de voluntaris que van 
ajudar en l’organització. En-
guany l’Alzheimer Race va 
tenir format de caminada, 
compartint cap de setmana 
amb l’Igualada Urban Run-
ning Night Show (IURNS), 
cursa que es va dur a terme 
el dissabte i que va tenir un 
component solidari a favor 

de la lluita contra l’Alzheimer.
A partir de les 10 del matí 
el passeig Verdaguer i l’ane-
lla fluvial es van omplir amb 
samarretes de color gris de 
les persones que van parti-
cipar en la cinquena edició 
d’aquesta caminada solidària 
que recull fons per a l’Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA), organitzada amb 

Més d’un miler de caminants de la 5a Alzheimer Race omplen 
l’anella fluvial d’Igualada

l’Hospital de Dia Sant Jordi 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’Ajunta-
ment d’Igualada.
El recorregut va ser idèntic al 
de les tres primeres edicions, 
amb la sortida i arribada a la 
plaça de la Masuca, passant 
pel passeig Verdaguer, l’avin-
guda Gaudí, i la llera del riu 
Anoia fins al carrer Joaquima 
Vedruna, amb un recorregut 
de 4,5 km. La quarta edició 
va ser l’única que va sortir 
de l’Escorxador, degut a les 
obres que l’any passat hi havia 
a la plaça de la Masuca.
A partir de les 8:30 del matí 
es va procedir a l’entrega de 
samarretes, paravents i dor-
sals. A les 9:30 va començar 
un escalfament coreografiat 
a càrrec de Fanny Cabré Sala, 
del CAI Popular, i a les 10 es 
va fer la sortida de la cami-
nada. A les 11:00 començà el 
concert de La Sèptima Tras-
tada, grup de rumba fusió 
que va iniciar la seva carrera 
musical l’any 2015 a Igualada 
i que el 2016 va publicar el 
seu primer disc ‘Potaje’. Final-
ment a les 12 es va fer l’entre-
ga d’obsequis i el sorteig dels 
premis principals, a càrrec 
de l’alcalde, Marc Castells, la 
primera tinent d’alcalde, Car-
me Riera, el regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació, 
Fermí Capdevila, la presiden-

ta de l’AFADA, Núria Solà, i 
el Gerent del CSSI, Jordi Fer-
rer. El presentador de l’acte va 
ser l’Ismael Miquel.
Es va fer un reconeixement a 
les persones més grans par-
ticipants, Joan Fillat i Antò-
nia Borràs i Conxita Pujadó, 
i al més petit, en Marc Toda, 
nascut el 7 de juliol de 2019. 
Posteriorment es va sortejar 
una bicicleta de muntanya, 
una televisió de 43 polzades, 
un telèfon mòbil, i un vol en 
globus. A més, prop de 100 
persones van rebre altres ob-
sequis, i tots els participants 
van disposar d’avituallaments 
i d’una bossa amb productes.

21 de setembre, Dia Mundi-
al de l’Alzheimer
L’activitat formava part de 
la commemoració del Dia 
Mundial de l’Alzheimer, que 
se celebra cada any, el 21 
de setembre, i que a Igua-
lada compta amb activitats 
organitzades per l’Hospital 
de Dia Sant Jordi del CSSI i 
l’AFADA, que reuneixen es-
forços per tal de sensibilitzar 
a la ciutadania sobre aquesta 
malaltia. També realitzen ac-
tivitats el CSA, l’ICS, la Fun-
dació Sant Josep, l’Agència de 
Salut Pública i l’Ajuntament 
d’Igualada, tots ells membres 
del grup GIA que impulsa els 
dies mundials.
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Toni Bou tanca el mundial amb 
victòria a La Nucia i amb ple de 
victòries
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per primera vegada, la 
Comunitat Valenciana 
acollia una prova pun-

tuable pel campionat mundi-
al a l’aire lliure. El recorregut 
era pels voltants de la pobla-
ció de La Nucia, on estaven 
situades les 15 zones en què 
els pilots hi tenien que donar 
dues voltes. Concretament 
estaven en la ciutat esportiva 
Camilo Cano i les zones més 
espectaculars per la Serreta. 
El pilot pierenc Toni Bou, 
amb Honda, ja hi arribava 
amb el títol a la butxaca i tot 

i així es va esforçar al màxim 
per guanyar i aconseguir la 
catorzena victòria consecuti-
va.
Això és el que deia el pilot 
anoienc a l’acabar el trial: 
“Aconseguir una temporada 
perfecta guanyant totes les 
curses ha estat una cosa es-
pectacular. Després de supe-
rar les 100 victòries, aquest 
era el repte que em faltava i 
estic molt content d’haver-ho 
aconseguit. A més també es-
tic súper content de poder 
empatar amb Jordi Tarrés 
amb les 14 victòries consecu-
tives. Sempre volem més, així 

que esperem poder començar 
la temporada que ve seguint 
aquesta bona ratxa. El trial 
d’avui ha estat dur, les zo-
nes patinaven molt i teníem 
molt poc temps, de manera 
que hem fet molts errors. Per 
sort, tothom ha fet errades i 
els nostres contrincants han 
penalitzat més. Estic molt 
content de poder acabar la 
temporada així. Moltes grà-
cies a tot l’equip per fer-ho 
possible”.
Adam Raga amb TRRS i 
Takahisa Fujinami amb Hon-
da completaren el podi de la 
Nucia i també del mundial.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Una vegada es porten 
disputades dues pro-
ves del campionat tar-

ragoní de Mototerres, el molt 
jove pilot igualadí Marc Ali-
bau, del Moto Club Igualada, 
lidera el campionat a la catego-

ria de 65 cc.
Es porten disputats dos dels 
quatre puntuables, els de Mas 
de Barberans i el de Tortosa. 
A Mas de Barberans el pilot 
igualadí, amb la KTM, es va 
imposar amb total autoritat i 
al de Tortosa va ocupar la ter-
cera posició, conservant així el 

liderat.
Ara falten dues proves per aca-
bar aquest campionat, Tivenys 
i Santa Bàrbara. Tot fa pensar 
que Alibau tornarà a pujar en 
el podi tal com ha fet en les 
dues proves fins ara i que de-
mostren la positiva progressió 
d’aquest jovenet pilot de MCI. 

Marc Alibau lidera el Mototerres 
tarragoní

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Durant anys, el pi-
lot igualadí David 
Bosch va aconseguir 

grans victòries i campionats 
per l’esport de l’automobi-
lisme esportiu  anoienc. La 
seva experiència i la seva 
evolució personal l’han 
portat a ser des de fa anys 
el  Director Tècnic de FAST 
Parcmotor de Castellolí. A la 
vegada, s’ha convertit en un 
bon mestre i en un bon actor 
televisiu del motor com ho 
demostra dirigint Autoterà-
pia a TV3.
Si a l’anterior temporada el 
programa s’emetia els dilluns 
després del TN Vespre, ara 
vista la seva gran aceptació, 
la cadena televisiva nacional 
catalana l’emet els dijous al 
vespre després del TN Vespre 
i abans del popular Polònia, 
o sigui en dia i horari de mà-

xima audiència.  
Aquests son els 13 capítols 
de que consta Autoteràpia 
aquesta temporada:
Al volant controlat
Una volta a la rotonda
Conviure amb els ciclistes
Hem punxat una roda
Compte que plou
Les mans al volant
Perquè em marejo?
Anem a la muntanya
El conductor ecològic
Tot en ordre? Som-hi
Compte que s’acosta una si-
rena
PAS. Protegir, avisar i socór-
rer
La mobilitat del futur
Molt renovat pel que fa a 
l’anterior temporada, Auto-
teràpia  conserva i sobretot 
profunditza en cinc objectius 
fonamentals: la tècnica, l’en-
torn, l’actitud, el vehicle i la 
consciència.

Autoteràpia, amb David 
Bosch, passarà a emetre’s 
abans del Polònia

FRONTENNIS / LA VEU 

Des del 27 d’agost s’es-
tà jugant el XXIVè 
Open Frontennis 

Molí Nou d’Igualada.
S’hi han inscrit 34 parelles 
dividides en 4 categories, per 
poder aconseguir que tothom 
jugui dins del seu nivell.
Com cada any, totes les cate-
gories han estat molt compe-
titives i anivellades en quant 

al resultat.
També hem de destacar el 
bon ambient i la gran quan-
titat de públic que va a veure 
i gaudir de totes les partides, 
ja siguin femenines, primera 
o quarta.
El proper diumenge dia 29 de 
setembre a partir de les 11 del 
matí es jugaran les finals.
Si voleu veure el millor Fron-
tennis, no us ho perdeu, el te-
nim a casa nostra.

Es celebren les finals del 
XXIV Open Frontennis 
Molí Nou

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

oferta
Doble Suspensio,sota la foto a partir de 50€ E-bike 100€ mes 

Consulteu disponibilitat a la botiga.

Darreres unitats!
 
A partir de 2.199€

"E-bike GT EVERB" 
Motor Shimano E-8000 
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RAIDS / LA VEU 

Dos anys després, tor-
nava a la nostra ciutat 
la II edició del Raid 

Ciutat d’Igualada. Aquesta 
vegada, de la mà del depar-
tament de joventut de l’Ajun-
tament Igualada, que gràcies 
als pressupostos participa-
tius i amb l’ajuda organitza-
tiva de l’Escola esportiva del 
CERRR Igualada, de la UEC 
Anoia i del Club Orientació 
Igualada, van fer possible el 
retorn d’aquesta prova mul-
tiesportiva a la nostra ciutat. 
Més de setanta participants 
distribuïts en equips de dues 
i tres persones, van prendre 
part de la prova que tenia com 
a punt de sortida i arribada, 
les piscines del Molí Nou 
d’Igualada. Destacar que en-
tre els participants hi havia la 
Campiona del Món de Raids, 
guanyador de la Marató de 
Sables i dues vegades al podi 

de la UTMB Mònica Agui-
lera i als corredors gironins 
Sergi Oliveras i Mireia Via, 
campions del Món Júnior de 
rogaining aquest mateix any. 
Els equips tenien en la prime-
ra secció una prova d’orienta-
ció a peu semiurbana, que els 
portava fins les instal·lacions 
del centre d’escalada Ingra-
vita on havien de superar 5 
blocs de diferents nivells. Se-
guidament tornaven a la pis-
cina del Molí Nou, realitza-
ven una secció de 250 metres 
de natació i agafaven la BTT 
per fer un recorregut d’uns 
20 km per la Conca d’Òdena, 
passant per diferents punts 
de pas obligatori. Per acabar 
es van trobar amb una prova 
d’orientació d’uns 3km line-
als, que a més a més incloïa les 
proves especials d’habilitats; 
Tir amb arc, slackline i bitlles. 
L’estratègia és de vital im-
portància en aquest tipus 
de proves esportives, ja que 

els equips tenien un màxim 
de tres hores per realitzar el 
recorregut abans de ser san-
cionats amb punts, segons 
el retard que tinguessin. 
Recordem que en els raids 
d’aventura guanya l’equip 
que amb el temps màxim 
permès ha aconseguit el 
màxim de punts possibles. 
En aquest cas, la prova va 
ser guanyada en la categoria 
masculina per l’equip iguala-
dí format pel Nil Alonso i el 
Lluc Torné (Escola Esporti-
va Júnior Team) amb 136’5 
punts, en la categoria Mix-
ta per l’equip A Parts Iguals 
(Roger Solanas, Guillem Fu-
nuyet i Laia Ardite) amb 136 
punts i en categoria femeni-
na per les igualadines Ona 
Solà i Júlia Oliveras (equip 
Juliona) amb 72’5 punts. 
Podeu trobar a la web de l’es-
cola esportiva els resultats de 
la competició!

Èxit de participació al II Raid Ciutat 
d’Igualada 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat 2 de Setembre 
l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula va donar 

inici als seus entrenaments 
amb moltes ganes.
El club igualadí comença 
una nova temporada amb 
una nova junta directiva que 
planteja nous reptes i noves 
il·lusions, al front de la qual 
trobem a Jordi Castelltort, un 
pare de gimnastes implicat 
i amb moltes ganes, que ha 
aconseguint un bon grup de 
pares que tenen moltes idees  
per a la nova temporada.
L’Igualada Club Gimnàstic  
Aula, el passat 15 de setem-
bre va començar la tempora-
da  de competicions de tar-
dor, participant a la 1a Fase 

de Copa Catalana Base que 
va tenir lloc a  Sant Feliu, on 
el club igualadí va participar 
amb la seva gimnasta Na-
dine.
Aquest passat cap de setma-
na va ser el torn del conjunt 
Júnior que va donar inici a la 
seva temporada a Sabadell al 
V trofeu Gaudí on es procla-
maren campiones.
El diumenge es celebrar a 
Torredembarra la 1ª fase 
Copa Catalana conjunts tar-
dor on el conjunt Júnior va 
tenir alguna errada.
El club igualadí, aquest dis-
sabte 28, obrirà les portes 
dels seus entrenaments amb 
motiu de la setmana Europea 
de l’Esport, tothom podrà 
anar a veure com entrenen 
les gimnastes del ICGA.

L’Igualada CG Aula 
inicia la temporada

ESQUAIX / LA VEU 

Gran cap de setmana 
pels dos germans Fa-
jardo, amb la Mont-

se guanyant la categoria de 
menors de 15 anys i el Nacho 
quedant en quarta posició a 
S19.
La montbiuenca ja fa temps 
que està donant mostres del 
seu potencial i tant ella com la 
gironina Ona Blasco estan do-
minant la seva categoria i la de 
dos anys per sobre. Així doncs 
a Palència, la Montse va tenir 

una actuació impecable gua-
nyant la categoria amb auto-
ritat tot i tenir una final prou 
renyida 3-1, davant la gallega 
Inka Souto.
Per la seva part, el Nacho va 
completar un bon molt bon 
torneig tenint en compte que 
no era la seva categoria, cedint 
a semis amb el gran favorit i 
guanyador del torneig, l’an-
dalús Augusto Ortigosa. Més 
tard, en el partit per tercer 
lloc, va haver de retirar-se per 
unes molèsties al genoll da-
vant el murcià Adrián Gracia.

Montse Fajardo guanya la copa d’Espanya S15 a Palència
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LLIBRES / LA VEU 

Els llibres, els contes 
explicats del dret i del 
revés, la música, la 

màgia dels versos, els clàs-
sics... La Biblioteca Central 
d’Igualada ja té a punt el 8è 
Mercat de Lletres, que es farà 
el dissabte 28 de setembre, a 
la Biblioteca i la plaça de Cal 
Font, i que portarà una vin-
tena de propostes culturals al 
cor de la ciutat. 
Es tracta d’una gran festa 
dels llibres i de les lletres per 
compartir-les i gaudir-ne 
plegats, joves i grans, i que 
compta també amb la col·la-
boració de llibreries, entitats 
i establiments de la ciutat, 
que fan parada a la plaça du-
rant tot el dia, convertint-la 
així en un autèntic mercat. 
L’escriptor Xavier Bosch, que 
acaba de publicar Paraules 
que no entendràs, serà l’en-
carregat d’inaugurar la festa, 
a 2/4 de 12, a la carpa que hi 
haurà instal·lada davant la 
Biblioteca. A l’acte inaugu-
ral també hi seran presents 
el director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, Ori-
ol Ponsatí, així com l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i 

la regidora Marisa Vila.
La vuitena edició del Mercat 
de Lletres estarà dedicat, en-
guany, a dues grans figures 
de les lletres catalanes: Te-
resa Pàmies i Joan Brossa. 
D’una banda, l’escriptora i 
periodista Montse Barderi, 
comissària de l’Any Pàmies i 
gran coneixedora de la seva 
obra, en parlarà en un Club 
de filosofia obert a tothom, 
a les 11 del matí. Aquesta 
mateixa autora presentarà, a 
la tarda, la novel·la amb què 

acaba de guanyar el Premi 
Aurora Bertrana, La memò-
ria de l’aigua. També a la tar-
da tindrà lloc la presentació 
d’una altra de les novetats 
de les lletres catalanes, Per-
secució, de Toni Sala, que 
conversarà amb Jaume Far-
rés i Albert Nolla i que esta-
rà acompanyat per la música 
d’Arannà Sala interpretant 
cançons escrites pel mateix 
autor, en un acte coorganit-
zat amb Òmnium Cultural 
Anoia.

Per al públic familiar l’agen-
da del Mercat inclou diverses 
propostes com contacontes i 
teatre, entre les quals desta-
ca l’espectacle El llop ferotge, 
de La companyia del prín-
cep Totilau, de Sant Martí 
de Tous. Una obra amb el 
simpàtic personatge literari 
del llop que es podrà veu-
re a 2/4 de 6 de la tarda a 
la carpa de la plaça. També 
per a tota la família es farà 
l’espectacle participatiu A 
de Brossa, d’Assumpta Mer-
cader, on plegats podran 
jugar i passar-ho d’allò més 
bé amb els poemes visual de 
Brossa, a les 12 del migdia a 
la sala d’actes. Precisament 
per aproximar-se a la figura 
d’aquest autor la Biblioteca 
acollirà durant aquests dies, i 
fins al 3 d’octubre, l’exposició 
«Brossa polièdric». 
Les propostes per als més 
petits també ompliran du-
rant tot el dia la sala infantil 
de la Biblioteca: Les veritats 
d’en Pinotxo amb Vivim del 
Cuentu i Els angelets de les 
dents i la Malva, amb Lour-
des Torres Plana, que comp-
ten amb la col·laboració 
d’Abacus Igualada. I l’story-
time “There’s no place like 

Les lletres, les protagonistes durant un dia a Igualada
Una vintena de propostes per a tots els públics ompliran de vida el 8è Mercat de Lletres d’Igualada

space, amb Kids&Us.
El 8è Mercat de Lletres arri-
barà a la seva recta final amb 
una proposta de casa, amb el 
concert del grup de música 
jove Lluna Plena i la ban-
da dels Elpics, d’Igualada, 
que faran a les 7 de la tarda 
al carrer nou de Cal Font. I 
ja a les 8, com en anteriors 
edicions, el Mercat acabarà 
acollint el cicle DePellSensi-
ble, amb «Aula Brecht (si els 
taurons fossin persones», a 
càrrec d’Òscar Intente i pre-
sentat per Feliu Formosa.
A més, i com l’any passat, el 
Mercat rebrà la visita del Bi-
bliobús Montserrat, que s’es-
tarà fins les 2 al carrer nou de 
Cal Font perquè tothom qui 
vulgui pugui entrar a veure 
i remenar aquesta bibliote-
ca ambulant que recorre els 
pobles de l’Anoia. El progra-
ma complet del 8è Mercat 
de Lletres es podrà consul-
tar al web de la Biblioteca, 
www.bibliotecaigualada.cat 
i conèixer al detall totes les 
activitats programades al fa-
cebook del Mercat de Lletres 
(www.facebook.com/mer-
catdelletres) i a l’Instagram 
(instagram.com/mercatde-
lletres).

- 11h. CLUB DE FILOSO-
FIA
Montse Barderí parlarà de 
l’obra de Teresa Pàmies.
A les encavallades de la Bi-
blioteca
- 11 a 13,30h.  GIMCANA 
MATINAL
Organitzada pel Bibliobús 
Montserrat i la sala infantil 
de la Biblioteca.
- 11,30h. STORYTIME
There’s no place like space. 
Una nena somia ser astro-
nauta i poder viatjar a l’espai. 
Aconseguirà el seu somni? 
A càrrec de Kids&Us.
- 11,30h. INAUGURACIÓ 
DEL MERCAT DE LLE-
TRES
A càrrec d’Oriol Ponsa-
tí-Murla, director de la 

Institució de les Lletres Cata-
lanes. Conversa amb Xavier 
Bosch, que presentarà el seu 
darrer llibre Paraules que tu 
entendràs. Presentació a càr-
rec de Maria Enrich.
A la carpa de la plaça de Cal 
Font.
- 12h. A DE BROSSA
Espectacle familiar a càrrec 
d’Assumpta Mercader.
A la sala d’actes de la Biblio-
teca.
- 12,30h. MATÍ DE CONTES
Amb Les veritats d’en Pinotxo 
a càrrec de Vivim del cuentu.
A la sala infantil d’Abacus.
- 13h. VERMUT POÈTIC
Presentació del poemari Mil 
vides de Josep Civit Mateu, 
guanyador del Premi de po-
esia Joan Llacuna 2018.

A la carpa de la plaça de cal 
Font.
- 17h. LLIURAMENT DE 
PREMIS
Del 2n Concurs de microre-
lats eròtics en català organitzat 
per l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana. Presenta-
ció de La memòria de l’aigua, 
de Montse Barderi.
A les encavallades de la Bibli-
oteca.
- 17,30h. EL LLOP FEROTGE
Espectacle infantil de La com-
panyia del príncep Totilau.
A  la plaça de Cal Font.
- 18,30h. TARDA DE CON-
TES I TALLER
Els angelets de les dents i al 
Malva, a càrrec de Lourdes 
Torres Plana.
A la sala infantil d’Abacus.

- 18,30h. PRESENTACIÓ- 
CONCERT
Presentació del llibre Persecu-
ció de Toni Sala. Amb l’acom-
panyament musical d’Arannà 
Sala. Organitza Òmnium Cul-
tural i la Biblioteca.
A les encavallades de la Bibli-
oteca.
- 19,00h. CONCERT
Amb el grup de música jove 
Lluna Plena i la banda Elpics.
Al carrer nou de Cal Font.
- 20,00h. CICLE DEPELL-
SENSIBLE
Aula Brecht (si els taurons fos-
sin persones), a càrrec d’Oscar 
Intente. El presenta Feliu For-
mosa.
A la sala d’actes de la Biblio-
teca.

MERCAT
De 10 a 20h
Durant tot el dia hi haurà 
parades de llibres i espais 
d’entitats. L’editorial convi-
dada d’enguany és Tigre de 
Paper.

ESPAIS DE LECTURA

INTERCANVI DE 
PUNTS DE LLIBRE
Els col.leccionistes podran 
mirar, remenar i intercan-
viar punts de llibre.

BIBLIOBÚS MONTSER-
RAT
Durant tot el matí es podrà 
visitar al carrer nou de la 
plaça de Cal Font.

A LA PLAÇA DE 
CAL FONT

PROGRAMA D’ACTES
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Xarxa Igualada té cura 
de programar a Igua-
lada les obres de tea-

tre adreçades als nens i nenes. 
Enceta la temporada el 29 de 
setembre amb El monstre de 
colors. És l’adaptació 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. L’especta-
cle es podrà veure a 1/4 d’1 
del migdia, al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.  Properament 
es podran veure cinc espec-
tacles més. 
Baobab. Un arbre, un bo-
let i un esquirol, de La Pera 
Llimonera, va aconseguir el 
premi del públic al millor 
espectacle i el premi Xarxa 
Alcover de Mostra Iguala-
da 2019. L’espectacle és un 
homenatge a totes aquelles 
persones, grans i menudes, 
a qui la violència dels con-
flictes armats els ha obligat a 
deixar la seva terra. Està pro-
gramat pel dia 13 d’octubre. 
Una reflexió sobre l’avorri-
ment 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 cre-
ativitat  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 especta-
cle Formidable, el diumenge 
10 de novembre. Coincidint 
amb Santa Cecília, el diu-
menge 24 de novembre, a les 
6 de la tarda, el grup 2 prin-
ceses barbudes presenta el 
seu concert per a tota la fa-
mília La bona vida. Cançons 
plenes d’humor que ens re-
meten 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 tole-
rància en un castell encantat. 
Els espectacles de La Xar-
xa són a ¼ d’1 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu, I 

“El monstre de colors” enceta la temporada 
de Xarxa Igualada a l’Ateneu

tenen un preu de 6 € i de 5 €  
per als socis.

El monstre de colors
El primer dels espectacles que 
Xarxa Igualada presentarà du-
rant aquesta tardor és l’adap-
tació teatral d’El Monstre de 
Colors, l’obra d’Anna Llenas 
amb més de 300.000 exem-
plars venuts i traduïda a 16 
idiomes. Una posada en esce-
na plena de poesia i música, 
que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció
El color groc vol dir que estàs 
content. El blau és la tristesa, 
el vermell, la ràbia, el negre, 
la por… Quin embolic! Cada 
color representa una emoció, 

però cal saber entendre-les 
per posar-les en ordre. 
Com diu Lluís Rovira, pro-
ductor de Tutatis teatre,“Tot 
el que veiem a l’espectacle és 
molt fidel al llibre il·lustrat. 
Però no és la mateixa manera 
de comunicar, el mateix canal. 
El monstre que veiem al llibre 
cobra vida al teatre i es mou 
davant l’espectador com el ti-
tella que és, i el mateix passa 
amb la nena. A més a més, 
totes les emocions van acom-
panyades de música (Joan Co-
lomo), llums i tot el que ens 
permet el teatre, l’art en direc-
te”.  L’escenografia és de Joan 
Pena, Elisabet Pané i Quimet 
Felis. És una coproducció de 

Tutatis i Transeduca amb dues 
actrius (Aida Moré, Clara Al-
gabà i Berta Vidal), dos titelles 
(el Monstre i la Nena) i un 
garbuix d’emocions. Tot diri-
git per Ruth Garcia.

Una producció de Tutatis te-
atre i Transeduca
Tutatis és una distribuïdora 
i productora amb més de 30 
anys d’experiència especialit-
zada en la creació de teatre de 
carrer, espectacles de teatre fa-
miliar, gestió d’esdeveniments 
(cavalcades de reis, festes ma-
jors, esdeveniments per a em-
preses) i muntatge de progra-
macions a mida per a tot tipus 
de clients.
A través de diferents compa-
nyies de teatre familiar, de 
carrer i animacions, els seus 
espectacles han aconseguit 
prestigi i reconeixement en el 
territori espanyol i internaci-
onal; amb premis a FETEN, 
Aalborg o Gaukler Festung.
D’altra banda, Transeduca, 
creu en el teatre per al públic 
familiar com a via de trans-
missió d’emocions i coneixe-
ment. Apropen el teatre als 
infants, especialment des del 
teatre escolar amb campa-
nyes per Catalunya i la resta 
de l’estat espanyol. Amb més 
de vint anys d’experiència, 
Transeduca és un referent de 
qualitat i eficàcia en el sector 
de les representacions esco-
lars. Més de 200 alumnes de 
més de 1.200 centres educa-
tius coneixen els seus espec-
tacles cada any. 

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada ha adquirit 
recentment una trente-

na de llibres nous en català a la 
37a. edició de La Setmana del 
Llibre en Català, que es va ce-
lebrar fa uns dies a Barcelona, 
gràcies a l’ajut rebut per l’Obra 
Social «la Caixa». Diverses bi-
blioteques públiques en una 
visita col·lectiva a La Setmana, 
van aprofitar per comprar lli-
bres per al fons de cada equi-
pament gràcies al suport del 
departament de Cultura, la 
Diputació de Barcelona i di-

verses empreses privades col-
laboradores. Concretament, 
la Biblioteca va poder gastar 
500 euros en la compra de les 
darreres novetats del sector.
D’entre els títols que la Bibli-
oteca ha incorporat al catàleg 
destaquen sobretot les dar-
reres obres d’autors catalans 
com Màrius Serra (Jugar-s’hi 
la vida), Pilar Romera (Els 
impostors), J. N. Santaeulàlia 
(Banderes dels altres) o Najat 
el Hachmi (Sempre han parlat 
per nosaltres). També traduc-
cions que arriben a casa nos-
tra de la mà d’editorials com 
L’Altra, Amsterdam Llibres o 

Edicions del Periscopi. Així, 
els usuaris de la Biblioteca 
podran llegir Mares i fills, de 
Colm Toibin; L’estilita, d’Uri 
Colstak; o Un cor massa gran, 
d’Eider Rodríguez. La com-
pra inclou també còmics en 
català, com el tercer volum 
de Victus, i On és l’Estel·la?, 
de l’editorial Comanegra, un 
llibre joc que emula el famós 
On és Wally?, i que està ambi-
entat als fets de l’1 d’octubre. 
També les biografies L’home 
que no llegia els diaris, d’Ale-
xandre Deulofeu; i Viatge al 
país dels blancs, d’Ousman 
Umar. 

La Biblioteca rep un ajut de 500 euros per comprar les darreres 
novetats a La Setmana del Llibre en Català
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El Teatre de l’Aurora ar-
renca la programació 
Setembre/Desembre 

2019 aquest cap de setma-
na amb una versió essenci-
al, amb només dos actors i a 
partir de la tècnica del titelles 
i teatre d’objectes, d’una de 
les obres fonamentals de la 
literatura espanyola: La Ce-
lestina, de Fernando de Rojas. 
Aquesta vegada, adaptada per 
una companyia amb 40 anys 
de trajectòria, la valenciana 
Bambalina Teatre Practicable.
Una història sobre l’amor 
cortès: Calisto, un jove de 
classe alta, coneix Melibea i 
se n’enamora, tot i que ella el 
rebutja; trist i decebut, arriba 
a casa i li explica les seves pe-
nes al seu criat Sempronio, qui 
li proposa que utilitzi la vella 
Celestina com a intermedià-
ria.
La combinació del teatre d’ac-
tors, dels titelles i del teatre 
d’objectes faran possible una 
posada en escena dinàmica i 
contemporània, rica en imat-
ges i recursos plàstics en sin-
tonia amb el brillant itinerari 
artístic de Bambalina. Una 
magnífica adaptació que ha 

“La Celestina”, en l’arrencada 
de temporada a l’Aurora
La veterana companyia Bambalina Teatre Practicable ofereix una dinàmica i contemporània versió a 
partir de la tècnica de titelles, teatre d’objectes i amb un magnífic treball actoral

estat guardonada amb quatre 
Premis de les Arts Escèniques 
Valencianes: Millor espectacle 
de Teatre, Millor actriu, Millor 
adaptació de text i Millor di-
recció escènica.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de La Ce-
lestina, tindran lloc divendres 
27 i dissabte 28 de setembre 
a les 21 h i diumenge 29 de 
setembre a les 19 h. Després 

de la funció de divendres, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. Les 
entrades tenen un cost de 16 € 
i 13 € (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Ja estan disponibles els abo-
naments de la temporada
Ja hi ha disponibles els abo-
naments per a la programació 
Setembre/Desembre 2019, a 
través del qual els espectadors 
poden comprar 4 espectacles 
per 44 euros (30% descomp-
te). Podran escollir entre els 
espectacles marcats com a 
abonables. La venda d’abona-
ments es farà trucant al 93 805 
00 75 fins el 31 d’octubre.

TEATRE / LA VEU 

El Grup de Teatre TxTu de 
l’Ateneu Igualadí presentarà 
el proper diumenge dia 29 a 
les 7 de la tarda al teatre L’Es-
trella de Santa Coloma de 
Queralt, l’obra L’habitació de 
Verònica original d’Ira Levin. 
Aquesta obra, que es va estre-
nar l’any passat durant la Fes-
ta Major d’Igualada, continua 
la seva gira amb el següent 
repartiment: Dona, Mireia 
Morera; Noia, Anna Casals; 
Home, Xavier Lladó i Noi, 
Francesc Torras. Amb esce-
nografia de Josep Vilaseca, 
ambientació i vestuari Sussi 
Martínez, So i llums Martí 
Salanova i amb direcció de 
Pep Vallès.  
La propera actuació està 
prevista el 3 de novembre al 
Teatre de la UEC d’Olesa de 
Montserrat, participant al 
35è Concurs de Teatre Vila 
d’Olesa. 
Un altre equip d’aquest ma-
teix Grup Teatral de l’Ateneu 
Igualadí, està assajant l’obra 
La visita de l’inspector de J. B. 
Priestley i tenen en projecte 
estrenar-la a començaments 
de l’any vinent.
Si hi ha persones interessades 
en unir-se a aquest grup per 
formar part de nous projec-
tes, els assaig es porten a ter-
me els dimecres a partir de les 
9 del vespre a l’Ateneu.     

Teatre igualadí a 
Santa Coloma

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

LA TIENDA DE LOS HORRORES  Teatre Coliseum

Dissabte,  dia 26 d’octubre de 2019         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 �oristeria 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

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 aventu-
ra plena d'il·lusions que con�rma 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 demos-
trar 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

NADA ES IMPOSIBLE  Teatre Victoria
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Fins diumenge es pot gaudir de 
l’exposició “La pintura com a hobby

LLIBRES / LA VEU 

Avui  divendres 27 de 
setembre de 2019, a 
2/4 de 8 del vespre 

al saló de sessions de l’Ajun-
tament, es durà a terme la 
presentació del llibre Terra 
de ceps. Especialització vitivi-
nícola i món rabassaire a les 
comarques de l’Anoia i l’Alt Pe-
nedès al segle XIX, de l’autor, 
Josep Colomé-Ferrer, (Vila-
franca del Penedès, 1961).
Aquest treball editat per Publi-
cacions de l’Abadia de Mont-
serrat, va obtenir el Premi de 
recerca Dr. Joan Mercader 
2016. Durant l’acte, presen-
tarà el premi el president del 
CECI, Xavier Barberà Bota. 
Posteriorment Dr. Miquel Gu-
tiérrez Poch, professor titular 
d’Història econòmica de la 
UB i mantenidor del Premi, 
presentarà el llibre i es farà un 
reconeixement i homenatge a 
la figura del desaparegut Dr. 
Francesc Valls-Junyent.

Un estudi sobre la relació en-
tre la viticultura i el creixe-
ment demogràfic
Aquest llibre parla del procés 
d’especialització vitícola que va 
tenir lloc a les comarques de 
l’Anoia i l’Alt Penedès al llarg 
de la segona meitat del segle 
XVIII i durant tot el XIX, de les 
transformacions del paisatge i 
dels canvis en les relacions so-
cials i polítiques que l’avenç de 
la vinya va comportar.
Al llarg d’aquestes pàgines es 
posa en relleu el paper destacat 
que va jugar la gran propietat 
de la terra en aquest procés 
d’especialització vitivinícola, 
així com el protagonisme que 

hi va tenir el contracte de ra-
bassa morta. L’estudi analitza 
la relació existent entre viticul-
tura i creixement demogràfic, 
l’aparició de nous poblaments 
i les característiques dels nu-
clis familiars i de les explotaci-
ons rabassaires. Presta especial 
atenció a les relacions veïnals i 
al paper jugat per les dones en 
aquestes societats rabassaires, 
tant en l’àmbit de la llar com 
en el món del treball o en els 
conflictes socials. Finalment, 
s’estudia la crisi provocada per 
l’arribada de la fil·loxera, la 
posterior replantació de les vi-
nyes i el conflicte rabassaire de 
finals del segle XIX.

L’autor
Josep Colomé-Ferrer (Vila-
franca del Penedès, 1961) és 
doctor en Història Contem-

porània i professor del Depar-
tament d’Història Econòmica, 
Institucions, Política i Econo-
mia Mundial de la Universitat 
de Barcelona, i membre del 
Centre d’Estudis ‘Antoni de 
Capmany’ d’Economia i His-
tòria Econòmica. S’ha especi-
alitzat en història agrària i so-
cial, i ha centrat la seva tasca 
investigadora en l’estudi del 
procés d’especialització vitíco-
la català en el segle XIX i les 
seves característiques econò-
miques, demogràfiques i soci-
als. Destaquen els seus treballs 
sobre el moviment rabassaire i 
la conflictivitat social relacio-
nada amb el món vitivinícola 
català en el segle XIX. Ha pu-
blicat en revistes especialitza-
des, en obres col·lectives sobre 
temàtiques vinculades a la his-
tòria agrària.

Presentació del llibre “Terra de ceps”, 
premi Dr. Joan Mercader de recerca

MÚSICA / LA VEU 

Just quan l’olor de tardor 
s’escamparà per tot arreu, 
els concerts de Músiques 

de butxaca tornaran a ser els 
protagonistes de les nits dels 
divendres. Aquest espai on 
músics i públic comparteixen 
escenari, emocions i compli-
citats.  
Després de l’aturada estiuen-
ca reprenem els concerts el 
divendres 4 d’octubre amb la 
compositora i cantant aranesa 
ALIDÉ SANS, que acompa-
nyada del seu inseparable 
guitarrista Paulin Courtial 
presentarà ‘Henerècla’ (Tour 
2019). 
El cantautor barcelonès DA-
NIEL LUMBRERAS, a des-
tacar la seva espectacular i 
singular sonoritat musical, 
oferirà un concert el 8 de 
novembre presentant el seu 
treball ‘La Vila’, escollit mi-
llor disc català de l’any per 
la revista musical Mondo-
Sonoro.
L’últim concert arribarà 
el 13 de desembre amb el 
duet valencià MIREIA VI-
VES & BORJA PENALBA i 
nou disc,  ‘Cançons de fer 
camí’ que tot just ara està 
en procés de gravació i que 
estrenaran a Músiques. Un 
tancament de luxe per a una 
temporada espectacular i de 
grans nits per a recordar.
Els concerts seran a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

Venda d’entrades anticipades
El preu de l’entrada és de 12 
€ amb gintònic inclòs. Amb 
descomptes, el preu és de 10 €. 
Per assegurar l’entrada es pot 
comprar  anticipada a Secre-
taria de l’Ateneu o a través de 
la web  www.musiquesdebut-
xaca.cat 

Venda d’abonaments
Qui vulgui podrà adquirir 
l’abonament que ofereix els 3 
concerts a un preu de 30 € i a 
23 € per a qui es pot acollir als 
descomptes especials: Socis 
de l’Ateneu Igualadí, Cineclub 
Ateneu, Amics del Teatre de 
l’Aurora i d’Òmnium Cultural. 
L’Ateneu Igualadí com a enti-
tat organitzadora del cicle de 
concerts compta amb el su-
port del Departament de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Iguala-
da i la inestimable  complicitat 
de col·laboradors i patrocina-
dors. 
L’Acústic,  Òmnium Cultural, 
Van Bruc International, Ren-
da Urbana, Cafè de l’Ateneu, 
Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, Infoanoia.cat, Ano-
iaDiari,  Surtdecasa.cat, la Veu 
de l’Anoia i Fruiteria Pilar.
Tota la informació (Progra-
mació, grups, abonaments, 
etc...) es pot consultar a la 
web. També ens podeu seguir 
a les xarxes: Facebook Músi-
ques de butxaca, a Twitter @
MusiquesButxaca i Instagram 
musiquesdebutxaca

L’Ateneu Igualadí presenta 
la temporada de tardor de 
les Músiques de butxaca 

EXPOSICIONS / LA VEU 

Fins diumenge es pot gaudir 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions de la mostra de pintures 
dels  pintor aficionats de la 
ciutat que per 43a any conse-
cutiu exposen les seves obres 
a al sala municipal iguala-
dina. Textura, forma, color. 
Aquests 3 elements són de 
què es valen els pintors de la 
pintura com a hobby per rea-
litzar els seus treballs,que fan 
de l’art una manera d’expres-
sar les seves obres



Empresari i directiu

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ho va ser Josep Riba Or-
tínez, nascut a Igualada el 
30/3/1908. Aquí fou em-

presari de la societat “Fills de Pau 
Ortínez, SA.”, fins que la crisi del ram 
l’afectà greument.
Fou directiu de molts organismes em-
presarials catalans i estatals. Formà 
part de la Directiva  del Consorcio 
de Industriales Algodoneros (CITA) 
En 1954, del Servicio Comercial de la 
Indústria Textil Algodonera (SECEA) 
i al 1961, passà a ser-ne President. 
El seu cosí germà, Manuel Ortínez 

Muro, en fou Director. Presidí el Sin-
dicato Nacional Algodonero.
Presidí el Comitè Executiu de la Fira 
de Barcelona, i del Patronat de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau.
Juntament amb Manuel Carrasco i 
Armando Carabén, donà un aire més 
lliberal a la junta del CF Barcelona.
El 1981 rebé la Creu de Sant Jordi.
Morí, als 90 anys, a Barcelona, el 21 
de juny de 1998.
Caricatura de Manolo del Arco, (La 
Vanguardia - 23/5/1969) 
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DISSENY / LA VEU 

El passat dimecres 18 de 
setembre es va inaugu-
rar al Museu de les Cul-

tures del Vi “Vinseum” de Vi-
lafranca del Penedès l’exposició 
del Projecte VIPELL “Vipell: 
Declaració d’amor entre el vi i 
la pell”.
El projecte Vipell és un projec-
te d’innovació pedagògica Ta-
lent-Art, inscrit dins el Progra-
ma Talent Creatiu i Empresa 
del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya.
El projecte VIPELL neix de 
la col·laboració entre les dues 
entitats museístiques, el Mu-
seu de la Pell d’Igualada i el 
Vinseum de Vilafranca del 
Penedès conjuntament amb 
les Escoles Municipals d’Art i 
disseny d’Igualada (escola La 
Gaspar) i de Vilafranca (esco-
la Arsenal). La proposta anava 
dirigida als alumnes de segon 
curs del cicle formatiu de grau 
mitjà d’Artesania de Comple-
ments de Cuir d’Igualada i els 
grau superior de Joieria Artís-
tica de Vilafranca, i va consis-
tir en la realització del disseny 
i producció d’un producte de 
marxandatge que representés 
un testimoni d’amor entre el vi 
i la pell i que es podrà comprar 
a la botiga dels dos museus.
Els objectes exposats són sis 
objectes de marxandatge d’edi-
ció limitada resultants de la 
fusió de l’essència del vi i de la 
pell com a productes represen-

tatius del seu territori, tenint 
en compte els vincles d’un amb 
l’altre en el procés de la seva 
producció i la seva relació a la 
llarg de la història. Una relació 
que és també una aposta per a 
un futur sostenible gràcies als 
nous usos de productes de la 
terra amb tècniques tradicio-
nals. Sis objectes de pell i vi ex-
posats que els visitants apassio-
nats dels museus de ben segur 
gaudiran i voldran de manera 
irresistible emportar-se cap a 
casa seva. Sis objectes que re-
corden la potència d’aquesta 
altra història d’amor entre el vi 
i la pell.
L’alumnat participant han es-
tat: Roser Burzón i Jordi Masó, 
Anna Elizari i Patrícia Aguiló, 
Tomás Gabarri i Maria Colell, 
Sara Segura i Nil Ribas, Mireia 
Muntadas, Aida Clos i Adrian 
Grande, Paula Feixas i Vicenç 
Vidal. 
El projecte Vipell ha estat coor-
dinat pedagògicament per les 

coordinadora del cicle forma-
tiu de grau superior de Joieria 
Artística de l’escola Arsenal de 
Vilafranca Anna Rafecas i la 
coordinadora del cicle forma-
tiu de grau mitjà d’Artesania de 
Complements de Cuir de l’es-
cola LaGaspar d’Igualada Olga 
Dubovick.
L’exposició “Vipell: Declaració 
d’amor entre el vi i la pell” és 
el resultat d’un procés de cre-
ació d’un producte amb pell i 
joieria, des del disseny fins a la 
realització, ha permès de rela-
cionar positivament estudiants 
i professionals més enllà de les 
aules. Ha estat una experiència 
molt enriquidora i els resultats 
tant des del punt de vista peda-
gògic com de resultats ha esta 
molt positiva. 
L’exposició es podrà visitar fins 
el proper 30 de novembre al 
Museu de les Cultures del vi de 
Catalunya, Vinseum. Per a més 
informació www.lagaspar.com 
i www.arsenal.cat

El projecte “Vipell: declaració 
d’amor entre el vi i la pell” s’exposa al 
Vinseum de Vilafranca

LLIBRES / LA VEU 

La tarda del divendres dia 
20 va tenir lloc la pre-
sentació del llibre de La 

Cuina dels Records, amb la sala 
d’actes de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada plena de gom a 
gom. El llibre recull 50 recep-
tes que han aportat avis i àvies 
dels centres del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada (CSSI), 
conjuntament amb la reminis-
cència dels records associats a 
cada plat. 
Va obrir l’acte l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, que va 
destacar el valor de la cuina 
tradicional i la tasca duta a ter-
me pel CSSI recollint receptes 
i records que perduraran en el 
temps gràcies a aquest llibre. A 
continuació el Gerent del CSSI, 
Jordi Ferrer, va presentar els 
ponents i va agrair la col·labo-
ració de les persones que han 
participat en el projecte i de les 
empreses i entitats que han fet 
aportacions. Després va arribar 
el torn de les persones que han 
participat en l’elaboració del 
llibre. En primer lloc va parlar 

la Montse Ibañez, dietista del 
CSSI i coordinadora de la ini-
ciativa, que va explicar que ha 
estat un projecte molt enriqui-
dor per als tècnics i persones 
grans i familiars que han par-
ticipat en els 50 tallers de cuina 
fets als centres del CSSI.  
A continuació va intervenir la 
Gini Antón, usuària de l’Hos-
pital de dia Sant Jordi i persona 
que ha aportat una de les 50 
receptes, el tombet mallorquí 
amb pollastre. 
L’Ester Comenge, professora 
de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny Gaspar Camps, va ex-
plicar que més d’una vintena 
d’alumnes del centre van par-
ticipar en el concurs d’idees 
per maquetar el llibre, i que ha 
estat una experiència molt va-
luosa. A continuació va parlar 
l’Aaron Soriano, alumne de la 
Gaspar Camps que va guanyar 
el concurs d’idees.
Finalment, l’alcalde Marc Cas-
tells, va cloure l’acte llegint el 
pròleg del llibre que ha estat 
escrit pel cuiner David Andrés, 
xef del Restaurant Via Veneto i 
del restaurant Somiatruites. 

El CSSI va presentar el 
llibre de “La Cuina dels 
Records” 
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en 
dècades anteriors a la fundació 
de l’Agrupació Fotogràfica.
LA CREU DE CAPDEVILA, UNA CREU DE TERME, SITUADA 
EN TEMPS DE LES ANTIGUES MURALLES A L’ANTIC POR-
TAL DE CAPDEVILA, ON ARA HI HA LA FONT DE CAPDEVI-
LA, EN LA SEVA MEMÒRIA; JUST AL PRINCIPI DEL CARRER 
DE L’ARGENT TOCANT A LA PLAÇA DE LA CREU.

D’aquesta creu, que marcava un dels límits de la Vila d’Igualada (el 
límit de ponent), se’n tenen dades des del segle XV.  Actualment 
forma part del patrimoni històric de la ciutat i resta en poder de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Fotografia d’autor desconegut, de principis del segle XX.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Munici-
pal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada 
(AFI). Material recentment digitalitzat.

ART / LA VEU 

El 12 de setembre va co-
mençar la nova tem-
porada de cursos mo-

nogràfics d’Escola Oberta a 
La Gaspar - Escola Munici-
pal d’Art i Disseny. En aquest 
nou curs hi podem trobar els 
tallers per a infants, què són 
espais destinats a l’experi-
mentació, on els nens i ne-
nes poden desenvolupar-se 
creativament i ampliar el seu 
pensament intuïtiu.
Els cursos adreçats a infants 
són Musicart , TIC-TAC, el 
viatger del temps, Explora, 
impartits per l’Arian Morera 
i el curs Descobreix, impartit 
per la Noemí Duran.
Els tallers per a joves i adults 
són tallers artístics destinats 
a potenciar la creativitat i a 
ser un complement, tant si és 
tracta d’un professional que 
vol ampliar coneixements 
com un aficionat que vol ini-

ciar-se en el món artístic.
Els cursos per a adults que 
s’han iniciat aquest mes de 
setembre són Dibuix Artís-
tic, Projectes guiats d’escul-
tura, Concepte i tècniques 
escultòriques, Projectes 
guiats de pintura, impartits 
per la Teresa Riba; Taller de 
gravat i serigrafia impartits 
pel Josep Mª Rosich, Projec-
tes guiats de fotografia i Pho-
toshop impartits per l’Aureli 
Sendra, Disseny, tècniques 
de patronatge i confecció 
d’accessoris de pell i taller 
obert de cuir impartits per 
Mosi Ayabi, Raquel Soteras i 
Olga Dubovik, Openleather.
També s’han iniciat els cur-
sos per a joves Transforma 
impartit pel Jordi Enrich, 
Disseny de videojocs en 3D, 
impartit per Israel Fernàn-
dez.
Les inscripcions a alguns 
monogràfics per a joves i 
adults romanen obertes tot 

el mes de setembre en espera 
de omplir les places.
Els monogràfics en què en-
cara queden places dispo-
nibles són: Dibuix de figura 
humana amb model impartit 
per la Teresa Riba, Disseny 
gràfic i il·lustració assistit 
per ordinador impartit pel 
Xavier Mula), Crea models 
en 3D per a pel·lícules i vi-
deojocs impartit per Israel 
Fernàndez), Contingut ani-
mat per xarxes i plataformes 
digitals impartit per Ferran 
Caldito, Impressió 3D/Dis-
seny CAD/Electrònica im-
partit per Makers, Formació 
artístico-plàstica per a pro-
fessorat (d’octubre a febrer) 
i Aprendre a mirar l’art (de 
març a juny 2020), impartits 
per la Teresa Riba.
Podeu trobar més informa-
ció dels cursos a la nova pà-
gina web de l’escola: www.
lagaspar.com o trucant al te-
lèfon 938 05 52 62.

Nova temporada de cursos monogràfics 
d’escola oberta a La Gaspar – Escola 
Municipal d’Art i Disseny

CULTURA / LA VEU 

Entenedora, amena i en-
riquidora sobre tot el 
que és la Unió Europea 

va ser la classe del professor 
Antoni Blanc sobre la Unió 
Europea i el Brexit. 
Amb un recordatori sobre 
la lenta configuració de la 
Comunitat Europea, Antoni 
Blanc hi va situar els inicis del 

moviment del Brexit i el què 
pot passar segons com acabi 
aquesta ruptura, i els itinera-
ris que s’endevinen per a An-
glaterra i els altres països de 
la Comunitat en el proper fu-
tur. L’Ateneu estava molt ple 
tot demostrant  l’interès que 
tots plegats tenim pel tema.
I el proper dilluns un dels im-
prescindibles d’AUGA: “Vila 
& Vila i la Cadira”..

Un Brexit fàcil 
d’entendre, a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Jordi Savall, guardonat novament per la seva prestigiosa 
trajectòria artística i, especialment, per la seva producció 
més recent: “Les rutes de l’esclavatge”. 

L ’igualadí Jordi Savall ha estat guardonat no-
vament, al costat d’altres artistes d’estils i 
generacions diverses, en aquesta ocasió per 

l’Acadèmia Catalana de la Música, dins del marc de 
la primera convocatòria dels Premis Alícia, celebrats 
al teatre vigatà L’Atlàntida, que li reconeixen la seva 
prestigiosa i universal trajectòria artística àdhuc el 
seu projecte “Rutes de l’esclavatge”; en una cerimò-
nia de gala que va comptar amb la presència de no-
tables personalitat de la política i la cultura de Casa 
Nostra, endemés d’algunes actuacions d’artistes de 
renom. Aquesta condecoració -un guardó creat per 
la il·lustradora i escultora Carme Solé- a proposta de 
l’Acadèmia Catalana de la Música, premia no sola-
ment els valors artístics i culturals de l’esfera  musical  
catalana, sinó també el mestratge i l’excel·lència dels 
millors professionals de la musica; en definitiva, es 
posa en valor la música com a art. 
Jordi Savall, doncs, ha estat guardonat per la seva 
virtuositat creativa i interpretativa i per l’abast inter-
nacional de la seva obra, endemés d’unes atresorades 
competències didàctiques i la laboriosa projecció 
social i humana del seu art, en un acte que li atorga 

un doble mèrit: l’un, per la seva prolífica 
recuperació dels sons del Renaixement 
i del Barroc, treball (Premi Trajectòria) 
per al qual, des de l’any 1968, ha enregis-
trat més de dos cents àlbums; l’altre, pel 
gran projecte i experiència multicultural 
de “Rutes de l’esclavatge” (Premi Direc-
te), en què repassa més de quatre segles 
d’esclavisme acompanyat de vint-i-set 
músics.
“Les rutes de l’esclavatge” (1444-1888), 
partint d’una ferma i conscient inves-
tigació -al decurs de dues dècades- so-
bre músiques colonials, des del 2015 és 
una inèdita estrena mundial en tots els 
àmbits de la història de la música i, en 
concret, dels tres continents implicats 
en el tràfic i l’explotació dels esclaus d’Àfrica al Nou 
Món; de la qual producció, un dels concerts va ocu-
par magistralment una edició del passat Grec 2019. 
En suma, aquesta memòria musical sobre les vícti-
mes de l’esclavatge és un retrobament amb la música 
antiga dels pobles colonitzats, a partir de melodies 

populars de Mali i les tradicions orals 
de generació en generació de cants i 
danses d’esclaus de Madagascar, de 
Brasil, de Colòmbia i de Mèxic; un re-
corregut musical que va acompanyat 
d’algunes fons històriques (textos) 
des dels primers temps de l’esclavisme 
basat en la explotació d’éssers humans 
des del segle XV fins al 1865, any de 
l’abolició de l’esclavitud, als Estats 
Units, endemés dels darrers escrits de 
Martin Luther King (Premi Nobel de 
la Pau). Al capdavall, en el seu con-
junt, doncs, “Les rutes de l’esclavatge” 
apunten a ser una reconciliació mu-
sical, apadrinada per la UNESCO, 
que arrela en les bases de la igualtat, 
l’harmonia i una certa empatia que 

subratlla el que devia suposar aquell episodi tràgic 
i denigrant que va ser l’esclavitud, una vergonya per 
a la història de la humanitat. L’escenificació aconse-
gueix presentar un fantàstic fresc històric i musical 
ben  representatiu del posicionament del món occi-
dental envers els africans, tant a l’Amèrica Llatina, als 
Estats Units com a Europa, així com del grau d’indi-
ferència davant el continent africà, el gran oblidat. 
Tanmateix, l’obra es proposa reunir un sentit festeig 
de cors i d’esperits a l’entorn de la música i la dansa, 
capaços de reconèixer-se com a font viva de super-
vivència i de refugi de pau, consol i esperança per al 
món sencer.
Definitivament, aquesta història del mestissatge mu-
sical i del diàleg intercultural, rescatant paraules de 
Savall, vol ser un emotiu homenatge en memòria 
d’aquell període obscur, tot apel·lant cadascú de no-
saltres al deure de reconèixer l’extrema inhumanitat 
i els terribles patiments causats a totes les víctimes 
d’un horrible comerç. Davant l’esclavatge i les noves 
formes que adopta als nostres dies (l’explotació labo-
ral dels infants o la prostitució de menors), contra el 
racisme i contra l’odi contra l’altre, no hi ha toleràn-
cia possible!
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43a EXPOSICIÓ LA 
PINTURA COM A 
HOBBY
Textura, forma, color. Aquests 
3elements són de què es valen els 
pintors de la pintura com a hobby 
per realitzar els seus treballs,que 
fan de l’art una manera d’expressar 
les seves obres. 
Del 12 al 29 de setembre a la Sala 
Municipal d’Exposicions

TEORIA I PRÀCTICA 
DE LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

MOSTRA DEL CONCURS 
DE CARTELLS FIRA DE 
LA CERVESA DE L’ES-
PELT
Aquesta mostra recull una selecció 
dels cartells participants. El disseny 
de l’alumna Paula Calle va estar se-
leccionat com a guanyador d’aquest 
concurs
Del 16 al 30 de setembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

LA VIDA EN COLORS
Marisa de la Torre
Flors i animals exòtics, arbres,bo-
degons, cases plenes de colors, per-
sonatges infantils...La Marisa de la 
Torre transmet ales aquarel·les la 

passió per les petites coses de la vida. 
Del 16 de setembre al 31 d’octubre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

AÑOS 80: REFLEJO SOM-
BRIO DE LA DICTADU-
RA MILITAR CHILENA
L’exposició forma part del cicle “Ano-
ia - Xile” que ha organitzat Òmnium 
Anoia. 
Del 13 al 27 de setembre a l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova

BROSSA POLIÈDRIC
Mostra divulgativa sobre la vida i 
l’obra de Joan Brossa, un creador 
transversal que va saber experimen-

tar amb el llenguatge poètic i di-
luir qualsevol frontera entre els 
diferents gèneres creatius. 
Del 24 de setembre al 3 d’octubre 
a la sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central

DES-TRIAR-NOS
Marta Pruna
El seu treball constant l’ha por-
tat a crear noves obres que van 
en aquest sentit. Resultat d’això 
és també “EL CAMÍ DELS SEN-
TITS”, un recorregut immers en 
plena natura a voltes treballat so-
bre la pròpia roca, que es pot veure 
a Les Garrigues.. 
Del 5 de setembre al 12 d’octubre 
a Artèria

EXPOSICIONS



l’actor Jordi Boixaderes. Un viatge a través 
de les cançons populars de diversos països 
europeus
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre la 
Lliga.

VISITA GUIADA 
Vallbona d’Anoia 

“Vallbona, parada i fonda» on descobri-
rem els aspectes més rellevants de Vallbo-
na d’Anoia, una petita població que neix al 
voltant i envoltada per l’antic Camí Ral.
Dissabte a les 12 del migdia des de l’Ajun-
tament.

DIUMENGE 29

TALLER 
Igualada 

“Tafanegem el vi: olors, colors,textures...”
Tot jugant i a través dels sentits aprendrem 
a distingir aromes de productes naturals i 
a reconèixer les sensacions tàctils que es 
perceben a la boca quan es fa un tast de vi.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell

TEATRE 
Igualada 

“El monstre de colors” d’Anna Llenas
El color groc vol dir que estàs content. El 
blau és la tristesa,el vermell, la ràbia, el 
negre, la por… Quin embolic! Cada color 
representa una emoció, però cal saber en-
tendre-les per posar-les en ordre. Organit-
za Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Festa del grup de playback Il·lusió
Tot i que ja som a la tardor, el Grup Play 
Back Il·lusió ve florit de cançons, per dedi-
car-vos un animat espectacle, apropant re-
cords i com no, esquitxant espurnes d’hu-
mor, ja sigui de paraula, gest o la mirada..
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Igualada 

La companyia valenciana Bambalina Tea-
tre Practicable presenta una versió essen-
cial, amb només dos actors i a partir de la 
tècnica del titelles i teatre d’objectes, d’una 
de les obres fonamentals de la literatura es-
panyola: “La Celestina”
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

DIVENDRES 27

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Terra de ceps. Es-
pecialització vitivinícola i món rabassai-
re ales comarques de l’Anoia i l’Alt Pene-
dès al segle XIX”. Presentarà el premi el 
president del CECI, Xavier Barberà Bota. 
Posteriorment Dr. Miquel Gutiérrez Poch, 
professor titular d’història econòmica de 
la UB i mantenidor del Premi, presentarà 
el llibre.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament.

DOCUMENTAL 
Igualada 

“Allende” de Patricio Guzman. Documen-
tal que segueix la vida del president xilè 
des de la seva infància en Valparaíso fins 
a la seva mort l’11 de setembre de 1973 
després del cop d’estat militar. Organitza 
Òmnium Anoia
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

La companyia valenciana Bambalina Tea-
tre Practicable presenta una versió essen-
cial, amb només dos actors i a partir de la 
tècnica del titelles i teatre d’objectes, d’una 
de les obres fonamentals de la literatura 
espanyola: “La Celestina”
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Piera 

El pierenc Jordi Quintana Serradell pre-
senta el seu primer llibre anomenat “Les 
noies guapes sempre riuen”, que ell mateix 
situa en el gènere de la novel·la negra.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DISSABTE 28

MERCAT DE LLETRES 
Igualada 

Diada dedicada als llibres, a la literatura i 
a la llengua amb trobades amb autors, es-
pectacles literaris, hores del conte, tallers i 
parades de llibres a la plaça. Enguany ens 
visitaran escriptors com Xavier Bosch, 
Montse Barderi i Toni Sala.
Dissabte durant tot el dia a la plaça de 

Cal Font i a la Biblioteca.

TEATRE 
Igualada 

La companyia valenciana Bambalina Tea-
tre Practicable presenta una versió essen-
cial, amb només dos actors i a partir de la 
tècnica del titelles i teatre d’objectes, d’una 
de les obres fonamentals de la literatura es-
panyola: “La Celestina”
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONTES 
Igualada 

Matí de contes amb: “Les veritats d’en Pi-
notxo”
Dissabte a 2/4 D’1 del migdia a la botiga 
Abacus

CONTES I TALLER 
Igualada 

Tarda de contes i taller amb “Els angelets 
de les dents i la malva”
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la botiga 
Abacus
 

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

La companyia de Viladecavalls posa en es-
cena la imponent i alhora senzilla obra de 
teatre de Federico García Lorca, “Bodas de 
sangre”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

FESTA 
Capellades 

Grallers de Capellades organitza la festa de 
celebració del 25è. aniversari del Jaç Roig. 
Propostes infantils, concert vermut,  trivial 
del Jaç i  dinar popular. Concerts .
Dissabte a partir de les 12 del migdia.

MÚSICA 
Capellades 

 “Cançons i arrels”. La coral Sant Jordi amb 

MÚSICA 
Piera 

II Festival Internacional de Música a Piera. 
Concert d’Antoni Besses interpretant obres 
de Haydn, Beethoven, Chopin i Franck.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
de l’Escola Municipal de Música

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

Concert-vermut amb Marta Forment. 
Aquesta cantant i músic interpreta balades 
de sempre i cançons de collita pròpia
Diumenge a la 1 del migdia a la Lliga

DILLUNS 30

ESPECTACLE 
Igualada 

Vila & Vila i la cadira. Contes, teatre-dan-
sa, la revolta de l’absurd. Vila & Vila i la ca-
dira és un muntatge que vesteix la paraula 
nua però ho fa amb discreció i,alhora, amb 
passió. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 1

DIMECRES 2

CLUB DEL CÒMIC 
Igualada 

“V de Vendetta”, d’Alan Moore
El modera: Daniel Rio. Tertúlia adreçada a 
persones adultes que han llegit la mateixa 
novel·la gràfica..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIJOUS 3

XERRADA 
Igualada 

Cicle de conferències ‘Aprendre a mirar 
la vida’. Sessions a càrrec d’Imma Vila, la 
terapeuta i mestra de Reiki. Aquest dijous 
“El sol, la lluna, les quatre estacions i les 
edats de la vida”.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

AGENDA
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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)



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Caves Bohigas Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

ROSA Mª PONT / MARTA SOLÀ
Mª DOLORS RABELL / JOSEP ORPINELL

ARNAU SANAHUJA JOSEP GASSÓ

VENTURA MONTES JOSEFA LUIS JAUME BARALDÉS

ROSER VILA

MIQUEL ANDREVÍ

ROSA PUJADÓ / CARME BOU
 LLUÍS BALCELLS / ORIOL CLARAMUNT

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 31/10/2019. 
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. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals 

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo
TOTS ELS SORTEJOS

Signatura

Cistella Caprabo

JORDI RIBERAMONTSE MIRET

676 959 431

railhome.com

CISTELLA AMB PRODUCTES

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada



Basada en fets reals
Estrena • Hotel Bombay

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Aquesta pel·lícula està basada 
en fets rels. Concretament, el 
seu àmbit històric s’estableix 

en els atemptats de novembre de 2008 
a Bombai, Índia,  perpetrats por grups 
islamistes radicals. Van morir 195 per-
sones, mentre que hi van haver més de 
300 ferits, molts d’ells de gravetat.  Però 
la pel·lícula que ara s’estrena, Hotel 
Bombay, concreta el seu argument en 
el atac al luxós hotel Taj Mahal Palace. 
Com va succeir en la realitat, els clients 
de l’hotel viuran  moments d’angoixa 
i terror. El grup de terroristes pakista-
nesos envaeix el lloc i pretén fer volar 
l’edifici, alhora que manté a les perso-
nes com a ostatges durant 68 hores. 
Desesperats, un grup de funcionaris i 

hostes prenen coratge per intentar re-
vertir la situació.
Realitzada pel cineasta australià Ant-
hony Maras, Hotel Bombay és una 
excel·lent pel·lícula en la que es con-
juguen els fets històrics amb una ben 
elaborada ficció cinematogràfica.  Sen-
se obviar la descripció dels fets his-
tòrics ni la realitat viscuda pels seus 
protagonistes, la pel·lícula aposta per 
la narrativa del thriller i les caracte-
rístiques del cinema de suspens.  Cer-
tament, és cinema basat en fets reals, 
però en el seu conjunt es més a prop de 
pel·lícules com La jungla de cristal que 
de qualsevol documental històric.  Hi 
ha tensió i emoció, hi ha violència i es-
pectacularitat, o sigui es una pel·lícula 
que sens dubte complaurà a àmplies 
audiències d’espectadors. 
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Adolescents
A Tous •  La vida sense la Sara Amat

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Aquesta és la primera pel·lícula 
llarga de la realitzadora bar-
celonina Laura Jou, La vida 

sense la Sara Amat, basada en novel.la  
homònima de Pep Puig, Premi Sant 
Jordi de l’any 2015. En la pel·lícula el 
jove actor igualadí Biel Rossell carac-
teritza al Pep, un noi de 13 anys que 
està molt enamorat d’una noia de la 
colla del poble dels seus avis, la Sara 
Amat, de 14 anys. Una nit d’estiu, la 
Sara desapareix sense deixar cap ras-

tre. Encara que ell sap que el poble 
sencer l’està buscant, el Pep la troba 
i es converteix en el seu protector i 
còmplice durant els últims dies abans 
que tots dos marxin del poble.
La pel·lícula ha estat produïda per 
la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i 
la producció executiva és a cura de 
Massa d’Or Produccions, empresa li-
derada per Isona Passola, que en els 
darrers anys ha produït les multi pre-
miades pel·lícules  Pa negre o Incerta 
glòria. 

Senyors i servents
Estrena •  Dowton Abbey

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Després de triomfar com a sèrie 
televisiva (2010-2015)  Down-
ton Abbey conquereix la gran 

pantalla en una cita amb la família 
Crawley i el seu carismàtic personal de 
servei que, en aquesta ocasió, es prepa-
ren per al moment més crucial de les 
seves vides. Una visita del rei i la reina 
d’Anglaterra desencadenarà una situ-
ació d’escàndol, romanç i intriga que 
posarà en perill el futur de Downton. 
Amb direcció de Michael Engler, la 

pel·lícula, protagonitzada pel reparti-
ment original de la sèrie, compta com a 
guionista amb el propi Julian Fellowes, 
el seu creador.
La pel·lícula, com la sèrie, transcorre al 
comtat anglès de Yorkshire, al country 
house de Downton, descrivint la vida 
de la família aristocràtica Crawley i els 
seus servents a les acaballes de l’època 
eduardiana, o sigui molt a principis 
de segle XX,  amb els més importants 
esdeveniments en la història tenint un 
efecte en les seves vides i en la jerarquia 
social britànica
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MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2019/20

Preparació Exàmens 
Cambridge



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 for-
mat 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’en-
frontar-se de nou al temible pallasso i descobrir si de veritat 
estan preparats per superar els seus traumes de la infància.

QUIEN QUIERA QUE ME SIGA
França. Comèdia agredolça. De Jose Alcala. Amb Daniel 
Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq.
Gilbert i Simone viuen una jubilació agitada en un poble del 
sud de França. La partida d’Étienne, el seu veí, la manca de 
diners, però especialment l’amargor constant del seu espòs, 
empenyen a Simone a fugir de la llar. Gilbert llavors s’ado-
na que és capaç de fer qualsevol cosa per recuperar la seva 
dona, al seu amor..

AD ASTRA
Estats Units. Ciència ficció. De James Gray. Amb Brad Pitt, 
Liv Tyler, Ruth Negga, Tommy Lee Jones, Donald Suther-
land 
L’astronauta Roy McBride  viatja als límits exteriors del sis-
tema solar per trobar al seu pare perdut i desentranyar un 
misteri que amenaça la supervivència del nostre planeta. El 
seu viatge desvetllarà secrets que desafien la naturalesa de 
l’existència humana i el nostre lloc en el cosmos.

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 no-
ruega. Uns successos que van provocar la mort de 77 perso-
nes 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

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT
Espanya. Drama. De Laura Jou. Amb Biel Rossell, Maria 
Morera, Francesca Piñón. Biel Rossell, Maria Morera, 
Francesca Piñón .
Pep, de 13 anys, està completament enamorat d’una noia del 
poble dels seus avis, Sara Amat. Una nit d’estiu Sara desapa-
reix sense deixar rastre. Al cap d’unes hores, Pep es la troba 
amagada a la seva habitació. Basada en la novel.la de Pep 
Puig. Debut del jove actor igualadí Biel Rossell...

DOWTON ABBEY
Regne Unit. Drama d’època. De Michael Engler. Amb Hugh 
Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith
Anglaterra, 1927. La família Crawley i la seva carismàtica 
servitud es preparen per al moment més crucial de les seves 
vides. Una visita del rei i la reina d’Anglaterra desencadena-
rà una situació d’escàndol, romanç i intriga que posarà en 
perill el futur de Downton. Continuació de l’aclamada sèrie 
televisiva, ‘Downton Abbey’.

MIENTRAS DURE LA GUERRA
Espanya.  Guerra Civil, D´Alejandro Amenábar. Amb 
Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego
Espanya. Estiu de 1936. L’escriptor Miguel de Unamuno do-
narà suport a la revolta militar que promet portar ordre a 
la convulsa situació del país. Llavors és destituït pel govern 
republicà com a rector de la Universitat de Salamanca. Men-
trestant, el general Franco aconsegueix reunir les tropes, 
iniciant una campanya amb la que vol fer-se amb el coman-
dament únic de la guerra.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

DOWTON ABBEY 
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00/19:30
Dll: 19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30/20:00 (VOSE)

AD ASTRA 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dll: 17:00

1/MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 12:30/15:45/18:00/20:15/22:30

2/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dv Dll Dm i Dj: 17:55/20:05
Ds: 15:50/17:55/20:05
Dg: 12:20/15:50/17:55/20:05
Dc: 17:55
2/RAMBO: LAST BLOOD 
Dc: 20:05
2/QUIEN A HIERRO MATA 
Ds i Dg: 22:10
2/CHICOS BUENOS 
Dg a Dj: 22:10

3/ IT, CAPITULO 2  
Dv a Dj: 18:30/ 21:45
3/ PLAYMOBIL: LA PELICULA 
Ds i Dg: 16:15
2/EL REY LEON 
Dg: 11:55

4/ AD ASTRA
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
4/ AD ASTRA (VOSE)
Dm: 19:30

5/ RAMBO: LAST BLOOD
Dv: 18:25
Ds: 16:20/18:0250/20:30/22:35
Dg: 12:05/14:15/16:20/18:25
/20:30/22:35
Dll Dc i Dj: 18:25/20:30/22:35
Dm: 17:45/22:35
5/ ANDRE RIEU. CONCERT MAAS-
TRICH 2019
Dv: 20:30

6/ AD ASTRA
Dv a Dj: 18:35
6/ ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
Dv a DII Dc i Dj: 21:10
6/ MASCOTAS 2
Ds: 16:30
Dg: 12:45/14:45/16:30

7/ CORA Y LA CIUDAD PERDIDA 
Dv Dll a Dj: 17:50
Ds: 15:55/17:50
Dg: 12:35/15:55/17:50
7/ A DOS METROS DE TI
Dv a Dll i Dj: 20:00
Dc: 19:55
7/ OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dv a Dj: 22:20
7/ HISTORIAS DE MIEDO...
Dm: 20:00

8/DOWTON ABBEY 
Dv: 17:40
Ds i Dg: 16:45/19:10
Dll Dc i Dj: 17:00/19:20
Dm: 17:00
8/RAMBO: LAST BLOOD
Dv: 20:30/22:35
Ds a Dj: 21:40
8/ANGRY BIRDS 2 
Dg: 13:05/14:55
8/DOWTON ABBEY (VOSE) 
Dm: 19:20

UTOYA, 22 DE JULIO   
Ds i Dg: 16:30
QUIEN ME QUIERA QUE ME SIGA   
Ds i Dg: 18:00
LA VIDA SENSE LA SARA AMAT   
Ds i Dg: 19:35
(Aquesta pel.lícula serà presentada 
per l’actor igualadí Biel Rossell, per-
sonatge principal)
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SALA GRAN

AD ASTRA   
Dv: 18:15
Ds: 20:45
Dg: 17:00

HOTEL BOMBAY   
Dv: 20:30
Ds: 16:15/18;30
Dg: 19:15

SALA PETITA

VIVIR DOS VECES   
Dv: 18:00
Ds: 20.30
Dg: 17.00
IT 2   
Dv: 20:00
Ds: 17.00
Dg: 19:00
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MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2019/20

Preparació Exàmens 
Cambridge
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 1. Així són les maneres dels agents a la via pública (automatisme de 
pulsions reaccionàries?) / 2. Té una capacitat de penetració que podria quedar corba. Oce-
ànica, però no tant / 3. Consonant en dansa. Té molta barra, sobretot ara a l’estiu. Del COB 
a Cuba / 4. La noia de l’Evarist. Ufana de noies pepes a la pedania / 5. Sobre el paper és 
tot el que es pot comprar. Luxe per fer més via amb el menjar / 6. Tres sense re. Al plató fa 
feina i a l’hemicicle la becaina. Doble peça al teler / 7. Arma de tall d’abast enciclopèdic. Al 
voltant, com antany / 8. Les vedettes se’ls cargolen pel coll i per darrere. Damunt, tot i estar 
més que en desús / 9. Relacions que es transformen en cordons. Interior del Liceu / 10. La 
platja de la Pauline, feta d’un pèlag. Una de romans / 11. La segona peça. Residència que fa 
anar els davanters de cara. Espina de turbot / 12. El crac dels escacs. Da-li metadona a una 
noia i veuràs quina conversió / 13. Comunicació escrita a l’oficina. Adorat com a virrei.

VERTICALS: 1. Prou roïns i miserables per abusar dels objectes. A la final sempre n’hi ha 
un que ho fa / 2. Al cor de la Puri. Que fos bo solia dependre del senyor. Les dues peces, 
ara juntes / 3. Just abans d’enfonsar-se, quan li feia mal l’ala. Avantpassats dels polonesos / 
4. Tiradora al tacte. Mora d’allò més enganxosa. El mànec de la paella / 5. Semblar en certa 
manera els trams urbans de la riera. Si no fos de casa potser hauria quedat magre / 6. Per 
pioc li falta poc. Vençuda d’una vegada. Xarxa capil·lar / 7. Doni excuses de bon matador. 
Sobredosi de viandes / 8. Hidrocarbur dels alcans de presència ascendent. Recull l’aigua 
dels aiguamolls / 9. Tramoia política, que explica les reaccions. El conductor en vestia i el 
2CV la patia / 10. Abracen la Irina. Aparell per fumar i perfumar. Arbre de poca ombra 
/ 11. Aquella fascinació dels cines desballestats. Impossibilitat d’orinar per obstrucció de 
les vies / 12. De petit era un vailet de conte però ara que és gran ni tan sols va ben calçat. 
Escomesa de les ones amb arma de bèisbol.

passatemps
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Troba les 7 diferències



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Pastís de poma i civada integral 
fet al microones

Elaboració:
Rentar i assecar les pomes, pelar i descoratjar. Ta-
llar en daus petits o ratllar, disposant-se en un re-
cipient apte per a microones, d’uns 20 cm de dià-
metre. Pesar uns 200 g en total de fruita.

Afegir la panela o sucre moreno, el suc de llimona 
i les espècies, i barrejar bé. Tapar i escalfar en mi-
croones durant 3 minuts a màxima potència. Des-
tapar i deixar refredar una mica.

Afegiu-hi la llet, els ous, l’oli i la vainilla, i batre 
amb una forquilla fins integrar-ho tot. Incorporar 
la civada mòlta, la farina d’espelta, el llevat i la sal, 
i combinar amb una llengüeta fins que no quedin 
grumolls secs.

Tapar i escalfar en microones a màxima potència 
durant uns 7 minuts. Comprovar si ha quallat l’in-
terior amb un murri; en cas contrari, tornar a es-
calfar en intervals de 30 segons. Desemmotlleu i 
deixar refredar sobre una reixeta. Servir amb coco 
ratllat per sobre, al gust.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 6 persones
• Poma pelada i tallada 200 g
• Panela o sucre bru (o fins i tot 
menys quantitat) 40 g
•  Canyella mòlta i / o vainilla (1/2 
culleradeta de cada, aprox.) 2 g
• Nou moscada mòlta 1 g
• Suc de llimona 5 ml
• ou L 2
• Oli d’oliva verge extra 30 ml
• Llet 200 ml
• Farina de civada 150 g
• Farina d’espelta integral o blat 
50 g
llevat químic 4 g
Sal 1 mica
Coco ratllat per decorar (opcional)

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

Aquesta setmana plats elaborats amb tomàquets ecològics de l’hort de Maians



Setembre/Octubre
27: Vicenç de Paül; Caius o Gai; Adolf i Joan.

28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas; Eustoqui. 
29: Miquel; Gabriel; Rafael ; Fratern; Gudèlia.

30: Jeroni; Sofia.  
1: Teresa de l’Infant Jesús (1873-1897); Remigi .

2: Àngels de la Guarda. Mare de Déu de l’Acadèmia  
3: Francesc de Borja; Gerard; Maria-Josepa Rosselló

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Pepita Torras Gubern
en record de

Morí cristianament el passat dimecres dia 25 de setembre  a l'edat de 91 anys.

 A.C.S.

Igualada, setembre de 2019Funerària Anoia S.L.

Els seus estimats:  espòs, fills, nets, besnets i  família tota, volen agrair les 
mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir dijous  dia 

26 de setembre a l'oratori de Funerària Anoia.

Àngel Escura Collado
Expresident del Gremi d’Instal·ladors de l’Anoia

 El Gremi d’Instal·ladors de l’Anoia i els seus agremiats,
testimonien el més sentit condol i s’uneixen al dolor de la família 

per la seva pèrdua.

En la mort d’Àngel Escura
Agraïment de la família
La Família Escura-Miquel vo-
lem donar les gràcies a tantes 
i tantes persones que vàreu 
assistir al comiat de l’Angel.
L’Angel estaria molt content 
de veure que tothom se l’esti-
mava tant
Moltíssimes gràcies a tots!

La raó social d’Angel Escura, 
S.L.  i d’Anoia de plàstics in-
dustrials, S.L.
Dóna les gràcies a tothom qui 
va acompanyar l’Àngel en el 
seu comiat
Moltíssimes gràcies!

Amb la Jornada Dio-
cesana de diumenge 
passat va començar la 

fase participativa del nostre 
Sínode Diocesà. Fins a Nadal 
ens pertoca animar-nos mú-
tuament a la participació en 
el camí sinodal. Ja està feta 
la crida, amb la convocatò-
ria. Ja comencem a conèixer 
quins camins hem de fressar: 
els grups sinodals. I ara què?
Doncs, ara pertoca —i això 
és el que és propi de la fase 
d’animació— donar a conèi-
xer a molts, amb el desig que 
siguin tots, que la nostra Es-
glésia de Vic emprèn el Síno-

de Diocesà.
Com ho podríem explicar 
per a fer-ho entenedor? Ara 
que estan de modes les «con-
sultes ciutadanes», podem, 
en un primer moment, ex-
plicar que és com una gran 
consulta, oberta a tots els qui 
són membres de l’Església 
catòlica, per veure què hem 
de fer per a donar resposta 
als grans interrogants que hi 
ha en el cor i en la vida de 
les persones. Perquè aquestes 
preguntes hi són; i molts no 
hi troben la resposta. I en un 
segon moment, els podem 
explicar que en l’Església 

tothom pot expressar el que 
pensa i el que vol viure, en el 
marc del diàleg, que és recer-
ca de la veritat, i en l’amor; 
i tot això en la comunió, en 
la unitat de la mateixa Es-
glésia. I un altra perspectiva 
a subratllar és que el Sínode 
Diocesà és una realitat que 
se celebra de manera «ex-
traordinària». En el sentit 
que és una consulta a tots; i 
això demana temps, dedica-
ció, esforços i una motivació 
necessària i oportuna. La 
realitat que ha fet que, com 
a bisbe de la diòcesi de Vic, 
convoqui el Sínode ha estat la 

necessitat d’emprendre nous 
camins d’anunci de l’Evange-
li en aquesta terra, en què la 
fe cristiana s’està afeblint en 
el cor de molts.
Els grups sinodals que s’han 
de formar en tota realitat 
eclesial (parròquies, movi-
ments, associacions, comu-
nitats religioses ... ) tenen la 
missió d’entrar en una dinà-
mica sinodal. És a dir, fona-
mentalment, en l’escolta de 
l’Esperit Sant per a descobrir 
quina és la voluntat de Déu 
per a nosaltres, com a diò-
cesi, com a parròquies, com 
a comunitats, com a movi-
ments, per a acomplir el que 
som, el que hem rebut com 
a do: la santedat, la comunió 
entre nosaltres i la missió en-
mig del món. I aquest camí 
de descoberta, que s’anome-

na «discerniment», s’ha de 
fer en la reflexió, en la pre-
gària, en el diàleg, en les pro-
postes realistes i concretes. 
Tot el que els grups sinodals 
recullin de propostes pròpi-
es i adequades, serà portat a 
l’assemblea sinodal per al seu 
estudi, diàleg i votació con-
sultiva.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Comença el camí del Sínode, i ara què? 

El Sínode Diocesà és 
una consulta a tots, i 
això demana temps, 
dedicació, esforços 
i una motivació ne-
cessària i oportuna
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
671 669 047 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 27:    ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE 28:   SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 29: MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 30:  BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 1:  CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 2 : PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 3: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25



Natàlia Llorente /  
Directora de l’Escola Pia d’Igualada

Soc Llicenciada en Economia i professora amb un Màster en Orientació Educativa. Durant quatre 
anys he dirigit la Fundació ExE a Catalunya a través de la qual col·laboràvem amb centres educatius 
d’alta complexitat. Durant aquest temps també he coordinat un projecte a la Fundació Bofill i 
he format futurs docents del Màster de Formació del Professorat de Matemàtiques. Treballar en 
educació és una gran responsabilitat i també una tasca molt gratificant. 

Quin paper té l’Escola Pia a Igualada?

L’Escola Pia fa gairebé tres-cents anys va ser cridada 
per l’Ajuntament perquè formés als joves i des d’ales-
hores vetlla pel creixement humà i intel·lectual dels 

seus alumnes. L’Escola Pia forma part de la història de l’educació a 
Igualada i treballem per ser un referent a la ciutat amb projectes que 
tenen un impacte més enllà de l’escola. Un exemple és La Peça, un 
projecte de reforç escolar i acompanyament obert a tots els joves de 
la ciutat. Un altre és la FES (Fundació Educació Solidària) que for-
ma part d’Igualada Solidària. També acollim actes de la ciutat en les 
nostres instal·lacions. L’educació té lloc en tots els moment i àmbits 
de la vida dels infants, no només en les hores lectives.  

És una escola religiosa?

És una escola cristiana, oberta a tothom i a totes les creences. No 
fem una assignatura de religió catòlica, sinó de cultura religiosa. 
L’objectiu és que nois i noies coneguin les diferents opcions davant 
del fet religiós perquè quan sigui el moment puguin triar des del 
coneixement, no des de la ignorància. Alhora volem acompanyar 
en el descobriment de la pròpia dimensió espiritual. Integrar tota 
mena d’infants que vinguin a l’Escola Pia és la millor manera de 
treballar per un món millor.

Quines famílies confien en l’Escola Pia?

Hi venen famílies d’Igualada però també de moltes altres poblaci-
ons de l’Anoia i de fora de la comarca, com per exemple Collbató. 
Al ser una escola centenària, són molts exalumnes els qui porten els 
seus fills i nets a la nostra escola. Coneixen i confien en el projecte 
de primera mà i volen una escola familiar amb un projecte pedagò-
gic innovador. 

En què és diferent l’Escola Pia?

En què busca resultats acadèmics però també desenvolupament 
integral de la persona. Cada matí dediquem cinc minuts a una 
petita reflexió. Desenvolupem el projecte SUMMEM des de P-3 a 
través del qual l’alumnat treballa de forma cooperativa, per itine-
raris d’aprenentatge. A partir d’un repte plantejat, els alumnes de-
senvolupen una sèrie de coneixements interdisciplinaris que donen 
per resultat un producte final amb benefici per a la societat. Quan 
pensem un projecte ens preguntem: serà beneficiós per als alumnes 
i les seves famílies? A partir de la resposta treballem el projecte. 

Impartiu BATXIBAC. Què és?

El programa Batxibac permet a l’alumnat cursar un currículum 
mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del Batxillerat en Llen-
gua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i 
Història de França. L’alumnat, a més d’obtenir el títol de Batxillerat, 
obté també el diploma de Baccalauréat que possibilita a l’alumnat 
cursar estudis universitaris a França i als països francòfons. Això els 
permet accedir a la universitat com estudiants internacionals, amb 
els avantatges que això significa a l’hora de triar quins estudis volen 
fer. Som una escola multilingüe en català, castellà, anglès, francès i 
alemany des de fa més de 15 anys. La nostra missió és donar res-
postes educatives als reptes que la societat planteja i la immersió 
lingüística n’és un dels més rellevants. Treballem per aconseguir un 
aprenentatge de les llengües estrangeres profitós i motivador.

De quines edats són els vostres alumnes?

En tenim des de quatre mesos a La Llar d’Infants fins al dinou anys 
i fins i tot més grans perquè oferim Formació Professional amb PFI 
i cursos de professionalització. Des de dos quarts de nou fins a dar-
rera hora del dia que l’escola té vida, no només amb l’alumnat de 
l’escola sinó amb igualadins i igualadines que fan ús de les nostres 
instal·lacions. 

Vostè no és anoienca. Per què es va decidir per venir a l’Escola Pia?

En la meva feina anterior, en la direcció d’una ONG educativa, vaig 
tenir ocasió de visitar moltes escoles de tot Catalunya veient com 
treballaven “in situ”. En l’Escola Pia vaig trobar dos trets distintius. 
El primer, el professorat rebia molta formació per desenvolupar el 
projecte pedagògic i la innovació, a més totes les persones compar-
tien una mirada social envers la feina. El segon, identificava bons 
resultats. Quan visitava una escola sempre feia preguntes a l’alum-
nat: Per què esteu fent aquesta activitat? Què estàs aprenent? Per 
què utilitzes aquesta eina? A l’Escola Pia l’alumnat responia amb 
gran consciència del que feien a classe. Això em confirmava que el 
projecte educatiu estava implementat amb qualitat. Jo volia ser part 
d’aquest equip de persones i del seu projecte educatiu. 

A més de dirigir l’Escola Pia, també hi dona classes. No és molt 
complicat?

Ben al contrari. Crec fermament que és necessari fer classe per-
què em permet estar en contacte amb tot el que passa diàriament 
a l’escola. Fer classe o donar la benvinguda als alumnes i les seves 
famílies a la porta, dona sentit a la feina i l’esforç del dia a dia. Com 
a Directora he de conèixer què passa fora del despatx per acompa-
nyar a tot el meu equip. 

Com és la relació de l’escola amb l’AFA?

Directa i constant. L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola 
Pia té molts projectes que aporten valor a l’escola. Col·laborant entre 
l’AFA i l’escola formem una comunitat educativa on tots els agents hi 
participen en la presa de decisions.

No se sap com aturar ni els incendis en fàbriques tancades, sovint per intrusions dels qui cerquen materials per vendre i que ja mig “elabo-
ren” in situ, ni els robatoris de mòbils en celebracions com a la Fira de la Vinyala, ni les baralles a la sortida de discoteques, ni els sorolls, 
abocaments incontrolats, droga... Expliquen que hi ha grups que, per no pagar-se la beguda en llocs de lleure, compren l’alcohol en botigues 
on no miren les edats. La que els sobra, l’enterren en descampats per recuperar-la en properes ocasions. Hi ha baralles entre colles per 
aquests “tresors enterrats”. Molts dels que “posen ordre” porten “uniforme”, però no són agents de l’autoritat, sinó personal contractat, 
sovint amb poca formació i qualificació dubtosa. La sensació d’impunitat creix més quan “ningú et coneix”. Torna així el risc a les carre-
teres i les sortides de la gresca nocturna. Diuen que és culpa de la precarietat econòmica i de la gent “sense horitzons”. Però és defugir el 
problema. Els Mossos custodien els edificis dels jutjats i probablement el camí no sigui criticar a polítics i policia, sinó preguntar-se també 
què fem a cada casa i com a societat. 

“L’educació és la millor herència que 
podem deixar als nostres fills i filles”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 27 de setembre de 2019

Espai patrocinat per:

IGUALADA   93 805 21 1 7     
MOLLERUSSA  973 60 29 63

 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€

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

A3SB
3.0 TDI 116CV
PVP: 33.559€

TÀRREGA  973 31 34 06
www.servisimo.es


