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L’EDITORIAL

La joia de la Corona
E l conseller de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat, Damià Calvet, ha presentat 
aquesta setmana una nova proposta en re-
lació al barri del Rec, que per a molts, co-

mençant per Marc Castells, és l’escull urbanístic més 
important que té avui Igualada. Tant és així que l’al-
calde diu sempre que el Rec és “la joia de la corona” 
per a la ciutat... 
Més enllà de les qualifi-
cacions, que sempre són 
a gust de cadascú, el cert 
és que el Govern de la 
Generalitat pilotarà un 
Pla Urbanístic específic 
per a aquest barri, do-
nant a entendre clara-
ment que el disseny de 
la Igualada del segle XXI 
passa primer de tot per a 
endreçar la part sud de la 
ciutat. 
Es vol desbloquejar així, i certament és necessari, un 
escenari industrial més propi de fa un centenar llarg 
d’anys, que no de l’actualitat. Moltes ciutats -com la 
propera Manresa- ja fa temps que van deslliurar-se 
de sòl industrial al centre urbà, gairebé a tocar dels 
nuclis antics, per fer possible unes ciutats més ama-

bles i vives. També ho ha de fer Igualada, i quan 
més aviat, millor. Altra cosa és la fórmula vàlida per 
aconseguir-ho. Aquí hi hauria d’entrar el debat. Per-
què la ciutat “amable”  que es vol aconseguir només 
serà, si és de tots i per a tots. I sobretot, si tothom 
hi participa. 
Les noves normatives i lleis relacionades amb l’ur-

banisme donen avui 
molta força al Govern 
de la Generalitat, per 
damunt dels ajunta-
ments, la qual cosa 
ja s’està endevinant 
en relació al polèmic 
macropolígon de Can 
Morera. L’excusa polí-
tica que s’utilitza per 
anar avançant és “l’in-
terès comú i de la ma-
joria”. Bé, per la ma-

teixa raó,  convindria que en relació al renovat barri 
del Rec també es tinguin en compte els mateixos 
paràmetres. Tenim una ocasió d’or per obrir d’una 
vegada Igualada al riu Anoia, a la Conca d’Òdena, 
i convertir-la de debò, també, en una capital de 
comarca. Per fer-ho possible, cal que es tingui en 
compte tothom. 

Hi hauria d’entrar el debat. 
Perquè la ciutat “amable”  que es 
vol aconseguir només serà, si és 
de tots i per a tots. I sobretot, si 

tothom hi participa. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Miguel Ángel Carballo Cuervo, 
tinent fiscal de l’Audiència va eme-
tre una nota titulada “Neutralització 
acció i grup terrorista d’índole se-
cessionista català” on informava de 
l’actuació contra nou independen-
tistes en diversos indrets del Prin-
cipat -feta per més de mig miler de 
guàrdies civils, helicòpters i drons- i 
el trasllat dels detinguts a Madrid 
acusats de terrorisme, rebel·lió i 
tinença d’explosius. Aquest mateix 
fiscal l’abril del 2018 volia presó in-
condicional per Tamara Carrasco, 
de Viladecans, acusant-la també 
de rebel·lió i sedició, que el jutge 
instructor va desestimar. També es 
considera l’iniciador de les acusa-
cions contra Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez.

Manuel García Castellón, jutge de 
l’Audiència Nacional, va decretar 
presó incondicional pels set acti-
vistes catalans acusats de “pertà-
nyer a l’Equip de Resistència Tàc-
tica (ERT), una organització amb 
estructura jerarquitzada que pretén 
instaurar la República Catalana per 
qualsevol via, inclosa la violenta”. 

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, va dir “No permetré 
que s’associï un moviment demo-
cràtic, l’independentisme, amb el 
terrorisme” 

Isabel Celaá, portaveu del govern 
espanyol en funcions, després del 
debat de política general al Parla-
ment, ha dit a Quim Torra, presi-
dent de la Generalitat “Li demanem 
que deixi clar el seu respecte a les 
lleis de la democràcia i als principis 
de l’estat de dret, i un fonament bà-
sic és la separació de poders.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, va dir a l’assemblea general 
de l’ONU que “Hem tancat simbò-
licament el cercle democràtic. Tan-
quem un capítol fosc de la nostra 
història i comencem les tasques per 

treure les restes del dictador Franco 
d’on han reposat immoralment du-
rant massa temps. Perquè cap ene-
mic de la democràcia mereix un lloc 
de culte ni de respecte institucional.” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern, ha dit “el «naufragi de l’inde-
pendentisme és total” per “La crisi de 
convivència amenaça d’agreujar-se 
a causa de la sentència. Superarem 
aquesta crisi. La gent que va recolzar 
el moviment independentista cada 
vegada és menys. I que dins d’aquest 
moviment cada vegada n’hi ha més 
que diuen que la unilateralitat és 
un camí que no va enlloc. Però no 
podem descartar més moments de 
tensió.”

Carlos Carrizosa, portaveu de C’s al 
Parlament de Catalunya, va dir que 
“sent immensa vergonya i pena en 
veure que des del Parlament s’em-
para a persones que mitjançant una 
resolució judicial han entrat a presó 
per fets gravíssims com és atemptar 
contra tots els catalans” i fora de 
micròfon al ser expulsat de la sala 
va continuar “Ens sentim amena-
çats pels que donen suport al ter-
rorisme.”

Revifa la 
repressió
Amb la sentència del procés a punt 
de fer-se pública, revifa la repressió 
provinent de les institucions estatals. 
Actuant amb un total desconeixement 
de la realitat política catalana, als po-
ders estatals espanyols l’única opció 
que se’ls acut és coordinar-se per a un 
enduriment de la repressió. S’ha envi-
at a Catalunya més personal repressiu 
buscant acoquinar la gent, pensant que 
com més repressió apliquin més possi-
bilitats tindran de mantenir per la via 
de la força bruta les seves immobilis-
tes tesis unionistes. Ni se’ls acut con-
siderar la possibilitat d’intentar buscar 
una sortida política. El discurs oficial 
espanyol respecte a Catalunya ha evo-
lucionat a pitjor. Ara diuen obertament 
que independència és terrorisme i vio-
lència, oblidant que els únics episodis 
greus de violència es van produir amb 
la forassenyada actuació de les forces 
repressores espanyoles ara fa dos anys. 
Sorprèn la curtedat de mires de Pedro 
Sánchez i companyia, i quan mencio-
no la companyia penso en els partits 
estatals partidaris de tornar a aplicar 
als catalans l’article 155, que són tots. 
Penso també en la gran patronal i els 
grans sindicats, els fiscals i els jutges del 
TS, la banca, l’Ibex 35 i la majoria dels 
mitjans de comunicació. Tots formen 
part de l’“a por ellos” anticatalà, cadas-
cú aplicant amb mà de ferro les seves 
eines de repressió, treballant perfecta-
ment coordinats contra l’independen-
tisme català i sense proposar cap via 
intel·ligent de sortida al conflicte. Cal 
dir-ho clar, per gestionar el contenciós 
català no existeix la separació de po-
ders, i a banda de la recepta de la re-
pressió Espanya no té cap altre projecte 
per a Catalunya. 
L’últim episodi ha estat la detenció 
d’uns suposats terroristes catalans. 
Quin valor tenen les declaracions ob-
tingudes de matinada per les forces 
de seguretat després de moltes hores 
d’interrogatori, dies sense dormir, mal-
tractaments i amenaces de tota mena, 
incomunicació, absència d’advocat i 
altres irregularitats? En una democrà-
cia aquestes declaracions no haurien 
de tenir cap valor, i un jutge compro-
mès amb la seva independència ni tan 
sols les hauria de considerar. A Espa-
nya, però, et poden tancar a la presó i 
tenir-te allà indefinidament. Aquesta 
és la raó de la força de l’estat, que juga 
amb aquests abusos i sotmet la volun-
tat del detingut fins que diu i signa el 
que li posen al davant. Aquesta mena 
d’episodis passen a les democràcies no 
consolidades. Passen a Rússia i a Tur-
quia, i a la majoria de països del món. I, 
dissortadament, també a Espanya.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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El dia 1 d’octubre es celebra el Dia 
Internacional de la Gent Gran. La 
finalitat d’aquest dia és conscien-
ciar a la societat sobre l’estat en 

què es troba la gent gran, els desafiaments 
i reptes que afronta.
Segons l’OMS, entre el 2015 i el 2050, la 
proporció de la població mundial amb més 
de 60 anys d’edat passarà de 900 milions 
a 2000 milions, el que representa un aug-
ment del 12% al 22%. Cal tenir en compte 
que, segons estudi, l’envelliment de la po-
blació és més ràpida en l’actualitat que ens 
anys precedents. 
Per altra banda, les dades del 2018 l’IDES-
CAT (Institut d’Estadística de Catalunya) 
confirmen que la població major de 65 
anys a l’Anoia, ascendeix a 21.431 perso-
nes, és a dir, un 18% de la població general.  
Aquest increment implica que l’esperança 
de vida de la població també continuarà 
augmentat, i, per tant, es fa cada cop més 
necessari planificar i adaptar les polítiques 
socials a canvis que tenen conseqüències a 
nivell global.
Des de fa més de 20 anys, a l’Anoia, hi ha 
una Comissió de Vellesa, format per treba-
lladores socials de l’àmbit social i de salut: 
CC Igualada – Casal del Passeig de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Institut Català de 
la Salut, el Consorci Sanitari de l’Anoia, la 
Fundació Sanitària Sant Josep, el Consorci 
Sociosanitari  d’Igualada, Creu Roja Ano-
ia,  l’ Ajuntament d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.  L’objectiu d’aquesta 
comissió és compartir un espai d’intercan-
vi d’informació entre les diferents entitats i 
posar en comú els diferents projectes, ser-
veis i ajuts tècnics, que les entitats duen a 

terme entorn la vellesa. 
Amb motiu d’aquest Dia Internacional, la 
Comissió va elaborar un qüestionari, per 
tal que els professionals del treball social 
del nostre territori donessin la seva opinió 
entorn l’envelliment.
El 77% dels professionals han manifestat 
un alt grau de preocupació per l’envelli-
ment actiu. Viure un envelliment actiu és 
un factor de prevenció així com també pot 
ser una manera de poder detectar situaci-
ons de vulnerabilitat. Anomenem situaci-
ons de vulnerabilitat a: situacions de mal-
tractament, aïllament social, ...
Tanmateix, el 50% manifesta dels professi-
onals enquestat, es mostren molt preocu-
pats vers la soledat no desitjada vinculada 
a la dificultat de mobilitat i d’accessibilitat 

a serveis així com també a la manca de re-
lacions socials i familiars.
En aquesta anàlisi de dades obtingues a 
través de les enquestes, també s’ha tingut 
present l’àmbit econòmic de la persona 
gran el qual que el podem vincular amb el 
tema de l’habitatge. Es reflecteix la preo-
cupació per no disposar de recursos eco-
nòmics suficients per assumir els costos de 
l’habitatge escollit (manteniment, submi-
nistraments, adaptació,..) i contractació de 
serveis de suport.
Un dels temes poc tractats, però que ne-
guiteja als professionals, és el de la salut 
mental en la vellesa. Potser, justament en 
aquesta etapa de grans canvis físics, psico-
lògics i emocionals (pèrdues acumulades 
amb l’edat, problemes de salut, l’hospita-
lització, mort de familiars propers, etc.) és 
quan la persona hauria de ser acompanya-
da en el seu procés personal per tal d’evitar 
situacions de risc.
Malgrat que el 83% dels professionals en-
questat opinen que la gent gran no té prou 
recursos que garanteixin la seva qualitat de 
vida, és cert que en un 89% creuen que en 
la nostra comarca hi ha una bona xarxa de 
coordinació entre els diferents professio-
nals de treball social d’atenció a les perso-
nes grans.
En conclusió, la Comissió de Vellesa de 
l’Anoia, defensa la necessitat d’unes polí-
tiques socials que entenguin que l’envelli-
ment és un procés personal que cal una 
construcció conjunta d’accions amb tots 
els agents (  (persones grans, famílies, pro-
fessionals,  polítics, ...) per  impulsar la 
promoció i la millora de la qualitat de vida 
de les persones a mesura que envelleixen.  
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COMISSIÓ DE VELLESA DE L’ANOIA Dia internacional de la Gent Gran

Dos anys després del referèndum, veus la inde-
pendència de Catalunya més a prop o més lluny?

 A prop 44%  Lluny 56%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



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

MÚSIQUES DE BUTXACA

A l’Ateneu Igualadí tornen, a partir d’avui divendres les Músiques 
de Butxaca, una ocasió única de gaudir de la música de petit format 
en un espai tan entranyable i acollidor com és l’escenari del teatre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

INJUSTÍCIES I ERRORS 
EN EL SISTEMA DE 
RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS
Rosa Esplugas Pérez

Soc una veïna de Capellades que ha 
estat sancionada amb una multa de 
121 euros pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, el qual m’acusa d’haver deixat 
una bossa d’escombraries abandona-
da a la cantonada del carrer Ausiàs 
March, amb un os de pernil dintre i 
un tros d’una factura on figurava el 
meu nom i adreça.
En l’escrit d’al·legacions que vaig pre-
sentar, assegurava que l’esmentada 
bossa no era meva, i que ni el meu 
marit de 92 anys ni jo hem deixat mai 
cap bossa a la via pública. Tot el con-
trari, sempre hem complert la norma-
tiva i les ordenances municipals. Els 
documents trobats a la bossa els havia 
dipositat jo mateixa uns dies abans en 
el cubell de paper corresponent, i des-
conec com van anar a parar a la bossa 
abandonada.
El Consell Comarcal va resoldre les 
meves al·legacions en un expedient 
sancionador de 5 pàgines que es po-
den sintetitzar amb la frase: “Deses-
timat per no haver pogut demostrar 
la innocència davant els fets que s’im-
puten”.
Per tot això, voldria fer les següents 
reflexions que podrien tenir-se en 
consideració abans de sancionar a 
qualsevol ciutadà amb una multa:
1. L’única cosa que s’ha de demostrar 
és la culpabilitat, amb fets i arguments 
irrefutables.
2. La presència d’un paper estripat 
amb el meu nom a l’interior d’una 
bossa abandonada NO demostra la 

meva autoria o participació en el fet 
que se m’imputa, ja que qualsevol per-
sona pot canviar, manipular o robar 
el contingut dels cubells de recollida 
selectiva que es deixen diàriament als 
carrers de Capellades.
3. Està ben lluny del sentit comú ima-
ginar que una parella d’avançada edat, 
que paga els seus impostos i que no 
té cap necessitat d’infringir les orde-
nances municipals, ompli una bossa 
d’escombraries amb un os de pernil, 
hi fiqui uns documents identificatius i 
la deixi després al mig del carrer.
3. La recollida selectiva de residus, 
malgrat ser un bon sistema, permet 
que alguns ciutadans, com és el meu 
cas, siguin víctimes no només de per-
sones incíviques, sinó també d’una 
Administració que sembla haver per-
dut, entre tanta paperassa normativa, 
la lògica i el sentit comú.

CARTA D’AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL 
D’IGUALADA
José luis Telechea Torres

Fa uns mesos vaig notar molèsties di-
gestives. Aquestes molèsties van deri-
var en un tumor al còlon.
Em vaig trobar en un moment nou de 
la meva vida, un moment on t’ho re-
planteges tot.
Tot va seguir el seu procés, presen-
tant-me a principis d’agost davant el 
que seria el cirurgià que m’operaria, el 
Dr. Xavier Guedes. El Sr. Guedes em 
va atendre com un professional i com 
a persona, explicant-me tots els pas-
sos que seguirien a aquella cita. Tam-
bé em va explicar com seria l’opera-
ció, i ho va fer transmetent-me tanta 

confiança que no vaig dubtar a signar 
el consentiment. M’agradaria indicar 
que acompanyava al Dr. Guedes, la 
Sra. Núria, la qual el seu tracte i els 
seus ànims van contribuir a la meva 
tranquil·litat.
Els dies van anar passant i em vaig 
visitar amb l’anestesista, la Dra. Pe-
dregosa. De nou la professionalitat 
i el tracte va ser exquisit, tenint en 
compte la paciència que va tenir amb 
mi per explicar-m’ho tot i respondre 
totes i cadascuna de les nombroses 
preguntes que li vaig fer. 
Donat tots aquests fets, vaig pensar 
“estic en bones mans”.
Així és com arriba el dia de la inter-
venció. Recordo perfectament cada 
sensació d’aquell dia, cada moment.
Estava esperant juntament amb la 
meva família, recordo estar mort de 
por, fins que em van venir a buscar per 
a preparar l’operació. Em vaig acomi-
adar dels meus, i amb tota la por i tota 
la valentia de la que disposava, vaig 
endinsar-me a aquell moment que no 
podia evitar.
Reconec que el temps previ a l’ope-
ració va ser complicat, però gràcies 
al tracte rebut per part de l’equip de 
quiròfan tot va ser molt més amable, 
em van fer sentir seguretat i tranquil-
litat.
La intervenció va anar bé, i al desper-
tar recordo a la Sra. Clara que va estar 
pendent de mi i informant-me en tot 
moment.
Vull agrair de la forma més sincera 
que puc el tracte rebut tant personal 
com professionalment. Vull donar les 
gràcies al Dr. Guedes, Dr. Viñas, Dr. 
Oh-Uiginn, a la Dra. Pedregosa, a la 
Sra. Núria, i a tota la resta de l’equip 
tècnic i sanitari que, tant aquell dia 
com els anteriors i els posteriors, em 
van atendre amb tanta sensibilitat i 

professionalitat.
Tampoc em vull deixar d’agrair el Dr. 
Macarulla pel seu consell de fer-me la 
colonoscòpia inicial, fent-lo extensiu 
a la Dra. Bascompte i al Dr. Capde-
vila, qui m’està guiant moltíssim en 
aquesta nova fase.
Aquesta carta és d’agraïment a l’Hos-
pital d’Igualada, però també m’agra-
daria que fos un missatge als ciuta-
dans de la comarca.
Malgrat les retallades i la falta de re-
cursos, tenim un hospital públic que 
funciona, amb uns grans professio-
nals que hem de valorar justament, els 
quals demostren dia a dia que a part 
de la seva professionalitat són excel-
lents persones.

CARTA D’AGRAÏMENT
La família d’Àngela Valls Pont

Àngela Valls Pont, germana de Mos-
sèn Joan Valls Pont, va morir el passat 
2 d’octubre a Igualada, i va ser enter-
rada al seu pobre natal, Montmaneu. 
La família de l’Àngela vol transmetre 
el més sincer agraïment a tot l’equip 
de la Residència Pare Vilaseca que la 
va cuidar sempre i que va fer-la sen-
tir com si fos a casa seva, i sobretot 
agrair l’atenció dels darrers dies quan 
ja no estava del tot bé.  Després de 
14 anys vivint-hi, la residència era la 
seva casa i així ho sentia i així ho deia. 
També agrair a tot el personal i equip 
sanitari de l’Hospital d’Igualada 
que l’ha atès amb delicadesa i tan bé 
aquests darrers dies de la seva vida. I 
que malgrat va ser una dona que mai 
va queixar-se de res, això va ajudar-la 
a no patir. 
Bon viatge, tieta!
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Un dels polítics més 
importants de la 
segona meitat del 
segle XX i una fi-

gura cabdal de França ha estat 
Jacques Chirac. Si analitzem la 
seva trajectòria veurem tantes 

diferències entre Chirac i els polítics espanyols 
com entre els sistemes polítics de França i això 
que s’anomena Espanya.
Jacques Chirac va ocupar tots els esglaons de 
l’administració pública francesa. Des de direc-
tor general a ministre, primer ministre i presi-
dent de la República i també prèviament fou 
alcalde de París.
El 2002 va ser reelegit president de França amb 
el 87% dels vots, una xifra inabastable en cap 
democràcia. Va ser així perquè, tot i ser de 
dretes, va saber aplegar els vots de la dreta, 
el centre i l’esquerra, perquè a l’altre costat hi 
havia Le Pen. Quan a Espanya s’ha donat una 
situació similar, totes les dretes s’han unit a 
l’extrema dreta per formar governs trifachitos. 
En canvi, l’esquerra espanyola no ha sabut po-
sar-se d’acord per formar un govern, tot i haver 
guanyat les eleccions. Chirac va ser l’únic líder 
europeu en oposar-se a la guerra d’Iraq, plan-
tant-li cara al trio de las Azores: Busch, Blair i 
Aznar, mantenint França fora de la guerra
Sent president de la República, a Jacques Chi-
rac li varen trobar una corruptela de la qual, 
quan va deixar la presidència fou jutjat i con-
demnat a dos anys de presó. Quin era el delic-
te? Quan va ser alcalde de París va tenir a vint 
persones treballant per al seu partit RPR (Ras-
semblement pour la République), però a sou de 
l’alcaldia de París.
La condemna va ser tot un escàndol a França 
i Chirac –que per altra banda ja havia fet tota 
la seva carrera política- es va retirar de la vida 
pública, acceptant el càstig judicial i preservant 
la dignitat de la República Francesa. Va accep-
tar la condemna per corrupció, tot i que per-
sonalment no s’havia enriquit, sinó que havia 
finançat il·legalment el seu partit
No cal que digui que el cas Chirac no és trans-
plantable a Espanya –ni a Catalunya- doncs 
aquí els finançaments il·legals i les corrupte-
les personals estan a l’ordre del dia. Pregunteu 
quants “càrrecs de confiança” té la Diputació 
de Barcelona pagant-los bons sous perquè tre-
ballin exclusivament per als partits. I el sistema 
ho troba ben normal.
A França, el president de la República té im-
munitat... mentre sigui president. La justícia 
francesa va esperar que Jacques Chirac deixés 
la presidència de França per jutjar-lo i con-
demnar-lo perquè la divisa: liberté, ègalité et 
fraternité és aplicable a tots els ciutadans per 
un igual. 
Això a Espanya és impossible que passi, car el 
Cap d’Estat és vitalici i pot fer tot el que li roti. 
Ho hem vist amb la fortuna –i la mòmia- de 
Franco, amb la fortuna i les meuques del Cam-
pechano i ho estem veient amb les comissions 
del Preparao i la seva dona.
Tenir monarquia i justícia no pot ser. Si en tens 
una, no tens l’altra. 

El que sí que tothom té clar és que la 
sentència serà condemnatòria i tant 
les forces polítiques com la societat ja 

s’estan preparant. 

JOSEP SORIGUERA
Advocat

Jacques Chirac Absolució, indult, amnístia!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

“El tribunal s’inclina per con-
demnar els líders del procés 
per sedició, tot i que encara 

delibera” (La Vanguardia, 29 de 
setembre de 2019, Lola García).
No m’ho crec! Els processats estan 
acusats de diferents delictes cada 
un d’ells, des de rebel·lió, malver-

sació de cabals públics, sedició, desobediència, i, 
fins i tot, d’organització criminal (Vox). Per tant  
entenc, que hi haurà diferents tipus de sentència: 
dura, mitjana, lleu i, potser en algun cas, absolutò-
ria. Cal tenir en compte, a més a més, els atenuants 
que el Tribunal pot contemplar, com les dilacions 
indegudes de l’art. 21 del Codi Penal, així com la 
clàusula atenuant de l’art. 547 del mateix codi, res-
pecte a la sedició que no hagi arribat a entorpir 
d’una manera greu l’exercici de l’autoritat pública, 
que possibilita que s’imposi una rebaixa en un o 
dos graus. Tot plegat pot ser una rebaixa impor-
tant de la pena (en el cas de Josep Lluís Núñez, de 
6 anys a 2 anys i 2 mesos per dilacions indegudes).
El que sí que tothom té clar és que la sentencia 
serà condemnatòria i això fa que, tant les forces 
polítiques com la societat ja s’estan preparant per 
manifestar-se al respecte, depenent dels interessos 
de cadascú.
D’aquí ve, també, que els mitjans polítics i de co-
municació ja es fan ressò de les diferents opcions 
que hi pot haver després de la sentència. Absolu-
ció, indult i amnistia (CUP i Cuixart).
L’absolució és aquella resolució judicial que posa 
fi al procediment penal en virtut de la qual es de-
clara la no responsabilitat de l’acusat dels fets que 
ha estat objecte d’acusació. En definitiva, que del 
que s’acusa al processat no s’ha pogut provar. (Cas, 
Ivan Mantas / Francina Castelltort).
L’indult és una mesura de gràcia, de caràcter ex-
cepcional, consistent en la remissió total o par-
cial de les penes dels condemnats per sentència 
ferma, que atorga el Rei, a proposta del Ministre 
de Justícia, prèvia deliberació del Consell de Mi-
nistres (com el “Real Decreto 1217/2010, de 24 de 
setembre, por el que se indulta a don Teodoro Ro-

mero Hernández”).Com es contempla, al ser per 
sentència ferma, no serà el cas de moment, donat 
que aquesta sentència tardarà molts anys a ser fer-
ma, pels recursos que es presentaran, tant per part 
d’uns com dels altres, i fins que no estiguin resols, 
la sentència no serà ferma.
L’amnistia també és una mesura de gràcia, cosina 
germana de l’indult, però diferent. La plataforma 
Wolters Kluwer la defineix de la següent manera: 
“L’amnistia és una manifestació de la institució de 
“gràcia”. Aquesta no té una definició legal o juris-
prudencial que puguem aportar. No obstant això, 
podem definir-la com “la potestat d’un òrgan en la 
virtut del qual es pot beneficiar discrecionalment 
als individus respecte de les conseqüències desfa-
vorables que els implica l’aplicació d’una norma 
jurídica, predominantment penal o sancionadora”. 
Aquest òrgan en aquests moments és el Congrés 
de Diputats, que mitjançant una Llei pot aplicar 
l’amnistia. Molt complicat que es doni.
“Ho tornarem a fer!”
Ho pot tenir en compte el Tribunal? És una frase 
molt estudiada. En realitat, què van fer? A El Pe-
riodico, el catedràtic Jordi Nieva-Fonoll fa la se-
güent reflexió: “Però per als jutges del tribunal la 
frase degué ser rellevant. Per als convençuts de la 
teoria de la rebel·lió, va ser potser una confirma-
ció de les seves cuites i un reforç de les seves tesis. 
Per als que rebutgen aquesta lectura dels fets la 
frase degué sonar amarga, perquè els desautoritza-
va. Prefereixo no elucubrar sobre què van pensar 
o van sentir la resta de presos, o més aviat els seus 
advocats”. 
Dit tot això, la sentència serà la que serà en cada 
cas, i, difícilment s’aplicaran mesures de gràcia a 
les condemnatòries. 
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Marc Castells amb Damià Calvet, signant l’acord, dimecres a l’Adoberia Bella. / JP

El PDU ha de servir per 
a desbloquejar els usos 
de les finques del barri, 

i poder canviar-los a 
residencial i comercial

La Generalitat impulsarà una Pla Director Urbanístic del 
barri del Rec, que vol tenir a punt en dos anys
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N i Poum, ni res que se 
li assembli. Com un 
mag que treu un co-

nill de la txistera, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, amb l’alcalde 
Marc Castells, va presentar di-
mecres per sorpresa absoluta 
de tothom la solució definiti-
va al desbloqueig del barri del 
Rec: un Pla Director Urbanís-
tic “a mida”, exactament igual 
que s’ha fet amb el polèmic 
document que s’està ultimant 
en relació a la Conca d’Òdena 
i que inclou el macropolígon 
de Can Morera. El PDU del 
Rec permetrà un camí ràpid 
per acabar amb l’escull actual 
de fer impossible la requalifi-
cació de les actuals finques -la 
immensa majoria de sòl in-
dustrial- per possibilitar el seu 
canvi a comercial o residenci-
al, amb un lògic i notable in-
crement de valor per als seus 
propietaris. Qui vulgui mar-
xar, tindrà, se suposa, facilitats 
per establir-se a la nova zona 
industrial que es crearà entre 
l’autovia A2 i el barri de Seso-

liveres, el que ja s’ha anome-
nat “el polígon dels adobers”, i 
que està inclòs en el PDU de 
la Conca d’Òdena que s’està 
ultimant.

Un instrument cabdal
Castells exposava dimecres 
que “cal un instrument que 
ens permeti gestionar l’ur-
banisme, i creiem que el pla 
director per al barri del Rec 
podria estar acabat en dos 
anys”. El conseller Calvet tam-
bé s’allunyava del qui veu ne-
cessari un Poum tot dient que 
“durant molts anys s’ha impo-
sat l’urbanisme clàssic, però 
això està canviant a marxes 
forçades. Per això estem cre-
ant l’Agenda Urbana, un mo-
del de les Nacions Unides per 
a planejar el nou urbanisme. 
A Igualada s’està treballant de 
forma avançada, i ara és hora 

Calvet assegura que 
l’any que ve ja s’han 
d’iniciar les obres de 

desdoblament 
i el sistema 2+1 de la 
C15, i de l’enllaç de la 

Ronda Sud amb 
Igualada

de passar de les idees a l’acció”. 
Per a Calvet el PDU del Rec 
“serà de reciclatge urbà, és a 
dir, mantindrà l’oferta indus-
trial, però li donarà vida. Es-
tem posant les bases del que 
serà la Igualada del futur”.

Can Morera
El conseller Damià Calvet 
també va parlar d’altres temes. 
Sobre el pla urbanístic econò-
mic de la Conca d’Òdena que 
inclou el polígon de Can Mo-
rera va ser molt clar. “Qualse-
vol posició és legítima, però la 
decisió s’ha de basar en el con-
trast de les opinions. Hem de 
poder endreçar l’escenari de la 
Conca, des de la unitat. El pla 
vol ser molt exhaustiu, de mo-
ment les comissions tècnica i 
política continuen treballant. 
En el seu moment ja hi hau-
rà l’exposició pública. A mi no 
m’agrada parlar de macropo-
lígon, però sí que és cert que 
hem de crear les condicions 
per al futur”. 
Per a Calvet “és millor parlar 
d’un sector d’activitat econò-
mica, i li donarem les dimen-
sions i les velocitats requeri-
des”. 

C-15 i Ronda Sud
Respecte l’enllaç previst de la 
Ronda Sud amb Igualada, el 
conseller va afirmar que “s’es-
tà treballant en el projecte, és 
una obra complexa, amb un 
viaducte, dues rotondes i més 
d’un quilòmetre de carretera, 
amb un valor de 12 milions. 
Al llarg del 2020 començaran 
les obres”.
Respecte el desdoblament de 
la C-15 entre Igualada i Cape-
llades, i el sistema 2+1 d’aquí 
fins a Vilafranca, Calvet va in-
formar que hores d’ara s’estan 
rebent les últimes al·legacions. 
“No serà una carretera més 
ràpida, el temps de trajecte 
no canviarà gaire, però el que 
busquem és que sigui més se-
gura i més còmoda. Les obres 
també han de començar al 
llarg de l’any que ve”. 

Joan Boix, nou president de l’Associació Nou Centre
El restaurador Joan Boix, pro-
motor del Restaurant Cor 
Verd, va resultar elegit dime-
cres com a nou president de 
l’Associació Nou Centre d’Igua-
lada de Negocis, Comerciants i 
Entitats en l’Assemblea extra-
ordinària de socis. Boix estarà 
acompanyat a la nova Junta de 
l’entitat que agrupa els comer-
ciants dels barris del Poble Sec, 
Set Camins, Les Comes i la 
totalitat de l’Avinguda de Bar-
celona, d’Arseni Méndez (Op-
cinatura), com a vicepresident, 
de Miquel Zenon (Loteria Sa-
grada  Família) com a tresorer, 
i d’Anna Muñoz (Finques Vic-
tòria) com a secretària.
Nou Centre és la segona asso-

ciació de comerciants d’Igua-
lada amb més de 80 socis. “La 
zona nord d’Igualada està tenint 
un creixement i una impor-
tància comercial cada cop més 
gran. S’instal·len nous comerços 
i negocis de tots tipus i dimen-
sions i hem de sumar per fer 
front a aquesta realitat. A més 
la zona s’està convertint en un 

nou referent lúdic i social, amb 
el Parc Central i el futur Centre 
Civic Nord. Intentarem donar 
respostes a tots aquests reptes”, 
explica Joan Boix.
La junta la formen 15 membres, 
dels quals 6 són noves incorpo-
racions. Són vocals, Gemma 
Farrera (Don Relax), Raquel 
Garcia (Assegurances Mapfre), 
Cristina Muntané (Dispunt), 
Mercè Claramunt (Creacions 
Claramunt), Manuel Hidalgo 
(Anoia Foto), Carme Bonastre, 
antiga comerciant, Roger Pons, 
podòleg, Carles Queraltó (Co-
lor Plus) i taxista, Ramon Font 
(Assessoria Font), Sofia Ser-
rano (Ferreteria Tools) i Santi 
Pérez (Moda Complements).
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Sota el lema “Ho torna-
rem a fer (tantes vega-
des com calgui)” comp-

tarà amb una taula 
rodona amb 

l’igualadina Mar 
Aguilera, el polític 

Albano Dante, i la polí-
tologa Bea Talegón

Dimecres, Òmnium 
presenta el “Manual de 
Desobediència Civil”

El col·lectiu @revoltats organitza demà a 
l’Ateneu un acte reivindicatiu entorn de l’1-O

Dimecres 9 d’octubre (19.30h) 
tindrà lloc a l’Empremta la 
presentació del “Manual de 
desobediència civil”, de Mark 
i Paul Engler. L’acte compta-
rà amb la presència d’Albert 
Mateu, periodista, i Francesc 
Gil- Lluch, editor de Saldonar. 
Isabel Casas, Jaume Farrés i 
Íngrid March llegiran frag-
ments del llibre. L’acte està 
organitzat per Òmnium Ano-
ia amb la col·laboració de la 
llibreria Llegim..? i Edicions 
Saldonar.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col·lectiu @revoltats 
conjuntament d’Òm-
nium Cultural Anoia, 

ANC Igualada, el Casal Popu-
lar el Foment i amb el suport 
de l’Ateneu Igualadí organit-
zen, per demà dissabte dia 5 
d’octubre l’acte “Ho tornarem 
a fer (tantes vegades com cal-
gui)”, una jornada reivindi-
cativa i informativa sobre el 
moment actual que viu Cata-
lunya.
Durant tota la tarda, des de les 
4 i fins les 9 del vespre, l’Ate-
neu Igualadí acollirà un seguit 
d’actes oberts a tots els ano-
iencs que vulguin acostar-s’hi. 
També durant tota la tarda, al 
pati de l’Ateneu, hi haurà car-
pes informatives de les entitats 
convocants: ANC, Òmnium, 
El Foment, el Consell per la 
República i una carpa de Con-
sum Estratègic.

Els actes que es duran a terme 
són els següents:
- A les 4 de la tarda, benvin-
guda. Obertura de portes i de 
carpes.
- A ¼ de 5 de la tarda, a la sala 
de socis de l’Ateneu, projecció 
del documental “Les nostres 
accions, el nostre poder: Del 
pacifisme a la lluita no violen-
ta”. Introducció al concepte de 
desobediència civil i la lluita 
no violenta. Comentaris i de-
bat-col·loqui amb els assis-

tents
- A ¾ de 6 de la tarda, al pati 
de l’Ateneu, xerrada “Consell 
per la República Catalana: per 
què ens hi hem d’inscriure?”, 
a càrrec d’Aurora Madaula, 
membre del Consell de Go-
vern del Consell per la Repú-
blica i Rafael Pous. Organitza 
el col·lectiu Birres per la Re-
pública i Fem Consell. 
- A les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu, “Ho tor-
narem a fer (tantes vegades 

com calgui)”. Taula rodona 
amb Mar Aguilera, professora 
titular de Dret Constitucional 
de la Universitat de Barcelona; 
Beatriz Talegón, periodista 
i advocada; Francesc Cano-
sa, periodista i director de La 
Mira; i Albano-Dante Fachín, 
polític i activista social. La 
taula rodona serà moderada 
pel periodista de Vilaweb i ex-
cap de comunicació del presi-
dent Carles Puigdemont, Pere 
Martí Colom. 

El sindicat 
independentista CSC 
organitza avui una 
xerrada sobre la “cons-
trucció nacional”, amb 
Antonio Baños

Avui divendres 4 d’octubre 
a les 19.30 al Casal Popular 
d’Igualada el Foment, In-
tersindical-CSC Anoia  ha 
organitza’t una xerrada-col.
loqui  sota el títol “Intersindi-
cal-CSC, eina de justícia social 
i de construcció nacional”.
Entre els objectius de la xer-
rada hi ha “posar de manifest 
la importància dels sindicats 
com a eines de país i la de po-
der entrar als centres de tre-
ball els valors de la República 
Catalana i així poder defensar 
millor els interessos dels tre-
balladors i a les treballadores, 
davant d’un model, el del rè-
gim del 78, que s’ha demostrat 
insuficient a les aspiracions 
socials i nacionals de la soci-
etat catalana en diferents àm-
bits, gens favorable a la classe 
treballadora i en particular a 
les Dones”.
En aquest acte hi participaran 
en Sergi Perelló -Vicesecretari 
general de la ICSC , na Con-
xita Vila- Membre de la Sec-
torial de Dones de l’ANC i en 
Antonio Baños -Periodista.

La Crida Nacional per la República de Torra, 
Puigdemont i Sánchez s’organitza a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Crida Nacional per la 
República que encap-
çalen Carles Puigde-

mont i Jordi Sánchez comença 
a caminar a l’Anoia. La pre-
sentació es fartà avui diven-
dres a 2/4 de 8 del vespre, a la 
sala polivalent de la Vinícola, 
a Montbui. L’acte té l’objectiu 
d’explicar què és i com funci-
onarà la Crida per formar els 
nuclis impulsors per municipi 
o sector de la comarca. 
Els organitzadors han triat 
aquest municipi com a es-
cenari de la presentació “ja 
que va mostrar a les darreres 
eleccions municipals com la 
unitat és el factor clau per al 
canvi polític i social, deixant 
de banda interessos partidis-
tes i visions estretes i buscant 
la voluntat i els interessos de 
la gent a partir del diàleg i la 
col·laboració”.
Josep Castelltort, portaveu de 
l’equip impulsor a l’Anoia, ha 
explicat que la Crida “és una 
associació sense afany de lu-
cre que té per finalitat forjar 
la unitat de l’acció política de 
l’independentisme. No és un 
partit, però la Crida preveu la 
possibilitat de presentar-se en 
una contesa electoral si es creu 
que serà la forma més oportu-

na i eficaç de contribuir a la 
unitat i a la independència”. 
Castelltort afegeix que “la Cri-
da té tres corrents ideològics 
constituïts: esquerra, socialde-
mòcrata i liberal. Encara se’n 
proposen tres més: verd i fe-
minista i conservador. Es trac-
ta de fer efectiu que tots  els 

catalans, sigui quina sigui la 
seva tendència, s’uneixin per 
aconseguir fer efectiva la re-
pública catalana.  No serà una 
opció,  perquè les ha d’abraçar 
totes”.  Un cop aconseguida la 
República Catalana, la Crida 
es dissoldrà, així ho establei-
xen els estatuts. “Llavors serà 
el moment que el poble trii 
les seves opcions majoritàri-
es. Ara cal anar tots junts”, diu 
Castelltort.
Un grup important de socis 
de la Crida prové de l’ANC, 
encapçalat pel seu expresident 
Jordi Sánchez, i també té el su-
port de bona part del grup de 
Junts x Catalunya i del MHP 

Torra. Josep Castelltort expli-
ca que “a la Crida hi cap tot-
hom i s’hi vol incloure a tot-
hom que estigui per fer efectiu 
el mandat del Referèndum del 
1er d’Octubre de fer efectiva 
la independència contruint 
la República Catalana. Volem 
per realitzar el desig d’unitat 
de la gran majoria de cata-
lans, superant les resistències 
del tres partits independen-
tistes principals (ERC, PdCat 
i CUP)”.
La Crida s’organitzarà i esde-
vindrà operativa aquests pro-
pers tres mesos, amb sectori-
als internes, corrents d’opinió 
i organització territorial.

L’associació que vol 
aplegar la “unitat” de 
tot l’independentisme 

es presenta avui di-
vendres al vespre a la 
Vinícola de Montbui



La Rambla tornarà a 
ser l’epicentre d’aquesta 

fira, que a l’any 
passat va vendre 

28.000 tiquets i més 
de 300 copes

Trobada d’exalumnes de l’Escola Mare del Diví Pastor

Gairebé una trentena d’expositors 
participen des d’avui i fins 
diumenge al Tastanoia
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CARMEL.LA PLANELL/ LA VEU 

Un nou “retrobament” 
d’un grup d’Exalum-
nes del Col·legi de la 

Divina Pastora, que vam teixir 
la nostra amistat a la dècada 
dels 60’; i,que ara tenim entre 
62 i 64 anys, ha servit per a 
convocar-nos en unes parti-
cipades ganes d’estar les unes 
amb les altres compartint me-
morables seqüències.
Reunides en un espai tan in-
timista com amable, que és 
l’Espaikooken del Passeig de 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’avui divendres i 
fins diumenge tindrà 
lloc una nova edició 

del Tastanoia a la Rambla de 
Sant Isidre. Una fira de de-
gustacions del productes que 
ofereixen restaurants, cellers i 
artesans de la nostra comarca.
La disposició estructural de la 
fira serà molt similar a la pas-
sada edició, es dura a terme a 
la Rambla Sant Isidre, les car-
pes estaran ubicades a la part 
nord de la rambla, l’espai de la 
terrasseta (destinat a activitats 
i tallers) estarà a la cantonada  
amb el carrer Òdena.
Aquesta edició s’ha endegat 
una col·laboració amb l’Asso-
ciació gastronòmica i cultural 
Vadefoodies, en la línia que vol 
adoptar la Fira de col·laborar 
amb diverses entitats de la ciu-
tat, per sumar, potenciar i pro-
mocionar els valors que ofereix 
la nostra ciutat. L’any passat, es 
van vendre més de 28.000 ti-
quets i 300 copes.

Reutilització dels envasos
Una de les accions innovadores 
d’aquest TastAnoia és la cam-
panya Fem una Fira Rodona, 
amb la reutilització de les co-
pes.  “Aquest any volem que si-
gui una mena de lloguer, oferi-
rem les copes a 2 euros donant 
la possibilitat al públic de tor-
nar-les a canvi d’un euro. Amb 
aquesta campanya  volem  pro-
moure  mica en mica  fer fires 
cada vegada més sostenibles”, 
expliquen des de l’organització. 
En la mateixa línia, en aquesta 
edició,  s’ha  conscienciat als 
expositors  de la necessitat d’es-
talvi  energètic, demanant-los 
que portin els mínims aparells 

elèctrics possibles  i del màxim 
d’eficiència energètica. L’enllu-
menat de les carpes serà amb 
llum de led. 
Enguany hi haurà 22 espais 
destinats als tastos, 14 alimen-
tació i 8 cellers. Les activitats 
seran les següents:
Esmorzar de forquilla
Dissabte al matí a les 9, Vade-
foodies farà l’esmorzar de for-
quilla i ganivet, i el públic po-
drà escollir entre dos menús:  
arengades amb raïm i cava o 
botifarra amb mongetes i vi.  
El preu d’aquesta activitat es de 
12 euros per persona si s’ins-
criuen “online” o 15 euros si ho 
fan el mateix dia de l’esmorzar.
Tast per parelles
Dissabte de 7 a 2/4 de 9, 4 edi-
ció del tast per parelles. Hi pot 

participar qualsevol persona 
major de 18 anys, sigui ama-
teur o professional, els vins son 
una selecció feta pel director 
del concurs Josep Maria Lu-
que del 8 cadires. Enguany  el 
concurs es de 7+1 ampolla, 
l’ampolla +1 entra en d’un con-
curs diferent en el que es pot 
guanyar una ampolla de cava 
Roederer Magnum Cristal
Taller de vermuts
Diumenge a migdia, d’1 a 3, 
es farà el segon Taller de Ver-
muts. Aquesta activitat va tenir 
una gran afluència l’any passat i 
en aquesta ocasió en Xavier Fi-
gueres ens presentarà vermuts 
de la marca Lustau. Com i amb 
què podem prendre aquesta 
beguda.
Cata guiada
La segona edició de la cata 
guiada, diumenge a les 6, serà 
un tast horitzontal i vertical de 
vins de Bordeus, aquest tipus 
de tast es presenten vins de la 
mateixa denominació i matei-
xa anyada (horitzontal) o un 
mateix vi de diferents anyades 
(vertical).

Les Cabres, i servides amb 
un exquisit catering de Cal 
Pantomenia; un any més ens 
hem compartit en un festeig 
fantàstic que se suma a perpe-

tuar -sobretot- una entusiasta 
voluntat comuna: “celebrar 
l’amistat i la vida”. I, ara ja ens 
hem emplaçat fins al dissabte, 
26 de Setembre del 2020. 

4, 5 i 6 d’octubre
a la Rambla Sant Isidre

d’Igualada
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Automercat ven el 45% dels 300 
cotxes exposats, tot un rècord

REDACCIÓ / LA VEU 

S i bé tots els grups polítics 
de l’Ajuntament han do-
nat suport a que la ciutat 

opti a ser Capital de la Cultura 
Catalana a l’any 2022, Igualada 
Som-hi ha demanat que “no si-
gui un simple títol i que la ciu-
tat aprofiti l’ocasió per a plan-
tejar un debat cultural de fons 
per a definir de manera clara 
quina és la política cultural de 
la ciutat amb la participació 
d’entitats i l’Ajuntament”.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi (PSC i Comuns), Jor-

REDACCIÓ / LA VEU 

F ira Igualada ha tancat 
l’edició d’enguany de 
l’Automercat, la Fira del 

vehicle d’ocasió, amb rècord 
de vendes de cotxes.  Se n’ha 
venut un 45% del parc de ve-
hicles exposats.
Com cada any, la fira ha comp-
tat amb la participació de con-
cessionaris locals, que van 
aprofitar l’esdeveniment anual 
per mostrar les seves ofertes al 
llarg dels 8.000 m2 d’exposició 
ubicats a l’aire lliure al Polígon 
de Les Comes, els quals van 
gaudir d’una gran afluència de 
públic.
La fira ha estat un autèntic èxit 
degut, entre d’altres coses, a 
l’espectacular climatologia que 
va acompanyar durant tot el 
cap de setmana i que va propi-
ciar la venda de 129 cotxes (58 
dissabte i 71 diumenge) dels 
300 vehicles exposats. La xifra 
supera notablement la de l’any 
passat, aspecte que ha incre-
mentat la satisfacció de tots els 
expositors que van dipositar la 
confiança en aquesta ubicació 
que, després de 3 anys, s’ha 
consolidat per la seva ideal 
adequació.
Un dels atractius de la Fira 
Automercat és el sorteig de 

1.000 euros entre tots els com-
pradors d’un vehicle al certa-
men. Enguany el guanyador 
d’aquest import ha estat el Sr. 
Jordi Porta Dillet, veí d’Igua-
lada que va adquirir un Opel 
Corsa al concessionari Mo-
torcat Automoció. Si el premi 
no és reclamat, com a guanya-
dor reserva ha quedat el Sr. 
Francisco Quero Juárez, veí 
de Barcelona que comprà un 
Toyota Avensis, al concessio-
nari Anoia Automoció.
Aquesta edició de l’Automer-
cat ha estat molt participada, 
no només pels veïns d’Igua-
lada, sinó de tota la comarca 
i visitants de fora, dels quals 
un 59% van venir directament 
amb la intenció de compra i 
un 41% per curiositat. Dades 

que demostren l’augment del 
marc d’influència d’aquesta 
fira que comença a esdevenir 
referencial del sector. De fet, 
segons una enquesta realitza-
da per l’organització, el 52% 
han estat visitants d’Igualada, 
un 30% de la resta de la co-
marca de l’Anoia i un 18% d’al-
tres poblacions com Cervera, 
Tàrrega, Manresa, Terrassa, 
Santa Coloma de Queralt, 
Sant Esteve Sesrovires... 
Enguany la fira Automercat 
no ha estat només un bon 
aparador de les empreses d’au-
tomoció locals, sinó també un 
atractiu pels visitants forans 
que van aprofitar l’avinentesa 
per dinar a la ciutat i gaudir de 
les activitats paral·leles durant 
el cap de setmana.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es festes del barri de la 
Font Vella, que arriben 
cada any entorn de la 

festivitat de la Mare de Déu del 
Pilar, tenen enguany una im-
portant novetat: la restauració 
dels seus gegants. Aquest és el 
programa d’actes:

Dissabte  5 d’octubre 
12 h. Repic de campanes a les 
esglésies de Santa Maria i del 
Roser. 
19.30 h  Cercavila, amb els gra-
llers de l’Associació Cultural de  
Grallers Dessota. 
Diumenge  6  d’octubre
10.30 h  XXIX Diada de la 
Puntaire. Com cada any s’obse-
quiarà amb coca i una ampolla 
d’aigua a tots els participants. 
Col·labora el Gremi de Fle-
quers de l’Anoia. En cas de mal 
temps es farà al poliesportiu 
del col·legi  M. Diví Pastor.
13.30 h  Lliurament d’un obse-
qui per part de l’Ajuntament, a 
tots els inscrits, i un detall de 
Krokobags – Franquesa.
Divendres 11 d’octubre
21.30 h  XV Gresca i Sopar a 
la Fresca. A la plaça de Pius 
XII. Pa amb tomàquet i unes 
arrengades de la costa, amb un 
gotim de raïm al costat, vi i ai-
gua per acompanyar-ho, i una 
coca de vidre. I un cremat, tot 
escoltant “Cançons de tota una 
vida”, amb la càlida veu de la 
Sheila Grados i la guitarra fla-
menca  tocada magistralment 
per Javier Gavara. En cas de 
mal temps es farà al poliespor-
tiu del col·legi  M. Diví Pastor. 
Els tiquets, a la venda a la Pas-
tisseria Targarona al preu de 9 
euros, fins a un màxim de 150 
persones.
Dissabte 12 d’octubre
8 h Matinades amb els Grallers 
de l’Escola de Sitges.
11 h Cercavila amb els Gegants 
de la Ciutat; El Tonet Blanquer 
i la Conxita Teixidora; Els Ge-
gants del Barri de Xauxa; els 
Gegants de Santa Caterina: Els 
Gegants del Poble Sec; Els Pe-

Igualada Som-hi reclama redefinir 
la relació municipal amb les entitats

El barri de la Font Vella 
restaura els Gegants per 
les seves festes

tits Gegants de la Ciutat i l’Àli-
ga d’Igualada, acompanyats 
dels Grallers de l’Escola de 
Grallers de Sitges; Grallers de 
l’Associació Cultural  Dessota.
11.30 h  Missa Solemne a la ba-
sílica de Santa Maria.            Ofi-
ciarà el Rector Eduard Flo-
res, amb l’acompanyament           
d’orgue a càrrec de Lluís Vic-
torí, els cants de la soprano 
Núria Mas, i d’Anton Mª Prat, 
l’acte finalitzarà amb el cant de 
l’himne del barri, lletra i mú-
sica de Josep Mª Taribó. A la 
sortida, a la plaça del Pilar, des-
coberta dels renovats Gegants, 
que daten des del 1857.                 
17.30 h Xocolatada a la Plaça 
del Pilar, gentilesa de Pastis-
seria Targarona.
18.00 h Espectacle infantil, a 
càrrec deParranda, amb Bati-
bull de Festa Major.
20.00 h  A l’església del Roser.  
Som les dones que corrien amb 
els llops, espectacle de contes i 
cançons. Entrada lliure.
Diumenge 13  d’Octubre
19.00 h A l’Ateneu, el Grup de 
Teatre de l’ACR de Fals Presen-
ta l’obra d’en Jordi Galceran El 
Crèdit.
Dijous  17  d’octubre
19.00 h A l’església del Roser, 
missa en sufragi dels difunts.
Dissabte 19 d’octubre
10.00 h  24è. Mercat de la Puça. 
19.00 h  A la Plaça de Pius XII, 
Pa amb vi i sucre,  per a tothom 
qui ho desitgi.
Diumenge  20  d’octubre
7.00 h  Sortida des de la plaça 
del Rei per la  32a Pescada Sor-
presa. 

di Cuadras, creu que “és una 
oportunitat per afrontar un 
debat al voltant de la cultura 
que la ciutat ha deixat passar 
els darrers anys i definir, entre 
totes i tots, la política cultural. 
A Igualada hi ha molts actes a 
l’agenda però, com reconeixen 
diferents agents del sector, això 
no és sinònim de que la ciu-
tat tingui una política cultural 
clara i definida”.
Igualada Som-hi planteja tres 
àmbits d’actuació: equipa-
ments, participació i activitats. 
Entre d’altres mesures  proposa 
plantejar el futur d’espais sense 

activitat com la Igualadina Co-
tonera, mesures per a descon-
gestionar el Teatre Municipal 
l’Ateneu i recuperar l’ús cultu-
ral de l’Escorxador, així com 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra. També impulsar cicles de 
música clàssica, especialitzar 
la Sala Municipal, el Museu i 
la Biblioteca i coordinar la pro-
gramació cultural de la Conca 
d’Òdena. També demana que 
es creï una targeta que garan-
teixi que la cultura sigui acces-
sible a tothom, així com plan-
tejar la redacció de la història 
d’Igualada.
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Quim Torra, amb l’alcalde Marc Castells i la diputada a Madrid Laura Borràs, 
la directora de l’Arxiu Comarcal, Marta Vives, i la regidora Marisa Vila.  / JOAN GUASCH

El president de la Generalitat Quim Torra va visitar Igualada 
en ocasió de la jornada de portes obertes a la Teneria
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REDACCIÓ / LA VEU 

Un total de 526 per-
sones es van acostar 
al Teatre Municipal 

de l’Ateneu per donar sang 
durant la Marató celebrada 
aquest passat dissabte 28 de 
setembre, 10 a 22h, a Iguala-
da. D’aquestes 526 donacions, 
475 es van fer efectives, i la 
resta, 51 en total, varen ser 
oferiments de persones que en 
aquell moment no varen po-
der donar sang.
L’organització vol ressaltar les 
60 persones que no havien do-
nat mai sang i que es van ini-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va 
participar dissabte en 

la jornada de portes obertes a 
l’edifici de la Teneria, que ha 
estat habilitat com a seu de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i 
espai docent, funció gràcies 
a la qual ja acull des d’aquest 
mes de setembre classes dels 
estudis de l’àmbit de la salut 
que la Universitat de Lleida 
ofereix a Igualada.
Quim Torra va visitar les ins-
tal·lacions en companyia de 

l’alcalde, Marc Castells, i d’al-
tres autoritats, com ara: Laura 
Borràs, diputada al Congrés; 
Elsa Ibar, directora general 
de Patrimoni Cultural; Lluís 
Cerarols, director de Serveis 
Territorials de Cultura a la 
Catalunya Central; Xavier 
Boquete, president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i 
diversos alcaldes de la comar-
ca, a més de membres dels 
consistori igualadí. També hi 
eren presents Delfí Robinat, 
president del Consell Soci-
al de la Universitat de Lleida 
i Ferran Badia, delegat del 

Rector pel Campus d’Igua-
lada – UdL. La comitiva va 
poder conèixer tots els detalls 
de la transformació de l’edi-
fici gràcies a les explicacions 
de Carles Crespo, director de 
l’obra i arquitecte municipal 
i Marta Vives, directora de 

l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
El recorregut va acabar a la 
sala d’actes, amb la projecció 
d’un audiovisual que repassa-
va la història de l’emblemàtic 
edifici i el procés de rehabili-
tació de què ha estat objecte.
La jornada es va organitzar 

com a punt culminant de la 
campanya de visites guiades 
que s’han organitzat aquest 
estiu per donar a conèixer a 
la ciutadania la transforma-
ció de la històrica edificació, 
ubicada a la cèntrica plaça 
del Rei.

El sector del metall de l’Anoia debat 
el seu futur en una trobada

La marató de donació 
de sang, un èxit amb 
526 participants

ciar en la donació en aquesta 
Marató d’Igualada.  
La valoració es molt positi-
va “perque es varen superar 
les previsions i es manté l’alt 
índex de donacions. Ha aug-
mentat els oferiments degut 
a augment de restriccions per 
a les persones que han viat-
jat a països estrangers durant 
aquestes vacances”. El Banc 
de Sang i Teixits, l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Associació de 
Donants de l’Anoia, l’Ateneu, i 
MIPS Fundació privada, volen 
agrair i felicitar a tots els par-
ticipants i col·laboradors en la 
jornada.

REDACCIÓ / LA VEU 

En el marc de línies d’ac-
tuació que segueix la 
sectorial del metall de 

la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, una vintena d’empreses 
metal·lúrgiques de la comarca 
s’han reunit -en una jornada 
de treball- amb l’objectiu de 
compartir les inquietuds del 
sector i debatre com veuen el 
sector tant a nivell local, naci-
onal i mundial.
En aquesta sessió, Toni Garcia 
i Cesc Pain -gerents de DOGA 
i Equipceramic- han estat els 
convidats a la taula del metall. 
Es tracta de dues grans empre-
ses, referents als seus respec-
tius sectors -els components 
d’automoció i la indústria ce-
ràmica- i han compartitamb 
les empreses assistents la seva 
experiència, coneixement del 
sector, idees i previsions de 
cara al futur, un futur tecno-
lògic, exigent, internacional i 
amb moltes possibilitats i rep-
tes a nivell empresarial.
Davant la situació actual i en 
un mercat cada vegada més 
global, les empreses han cons-

tatat que el sector del metall 
per ser competitiu empresa-
rialment, ha d’afrontar una 
estratègia empresarial valenta, 
amatent als canvis, que integri 
les noves tecnologies i la inno-
vació en materials i processos; 
i sobretot, que sigui flexible, 
pugui adaptar-se a les exigèn-
cies del mercat i la compe-
tència i es pugui anticipar als 
reptes que puguin plantejar-se 
tant per la pròpia voluntat de 
consolidar-se o créixer, com 
per la conjuntura socioeco-
nòmica i política que pugui 
repercutir.
El sector del metall travessa 
una etapa crucial pel que fa 
a la digitalització: els avenços 

tecnològics fan que moltes 
empreses ja estiguin incorpo-
rant i aportant eines i sistemes 
per organitzar els processos 
productius perquè les fàbri-
ques siguin capaces d’adap-
tar-se i de respondre millor a 
les necessitats del mercat.
Des de la Unió Empresari-
al de l’Anoia s’ha propiciat 
aquest escenari que ha servit 
com a punt de trobada perquè 
les empreses metal·lúrgiques 
cooperin i col·laborin entre 
elles. Seguint aquesta línia, 
Joan Domènech, president de 
l’entitat, ha afirmat que la jor-
nada constata “la fortalesa i la 
cohesió d’un dels sectors prin-
cipals de la comarca”.
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Disseny=Igualada i l’Ateneu volen fer 
debat amb els Dimarts Disruptius
REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts Disruptius 
és el nou projecte 
de l’Ateneu Iguala-

dí conjuntament amb Dis-
seny=Igualada per a la tem-
porada 2019/20. Seguint les 
pautes dels objectius de l’enti-
tat de construir l’Ateneu de les 
persones, de ser generador del 
canvi social i promotor d’una 
societat més igualitària, crítica 
i lliure, inicien un cicle men-
sual de trobades amb persones 
convidades que han estat tria-
des pel seu valor humà.
Dimarts Disruptius busca 
presentar dones i homes que 
estiguin fent alguna aporta-
ció de valor a la societat. És a 
dir, tenir en compte qualsevol 
fet que permeti transformar 
la societat, dissenyar objec-
tes o projectes que permetin 
dirigir-se al canvi social que 
pensen imprescindible en la 
nostra societat. Des d’aquesta 
perspectiva el disseny s’entén 
d’una manera molt més àm-
plia, facilitant un concepte 
que emmarca qualsevol trans-
formació per a millorar qual-
sevol aspecte de la vida de les 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 10 de novem-
bre tindrà lloc la jorna-
da Efectes i casos reals 

de la tecnologia Blockchain 
en el sector empresarial. Una 
sessió orientada ampliar els 
coneixements i la informació 
empresarial al voltant de les 
novetats que brinda l’entorn 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l seminari gratuït ‘Ven-
dre bé, vendre millor’, 
organitzat dins del 

projecte Anoia Activa, colide-
rat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igua-
lada, i amb la subvenció de la 
Diputació de Barcelona i del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, ha finalitzat aquest 27 de 
setembre.
L’objectiu de la formació ha es-
tat reflexionar sobre què s’està 
fent bé, què es pot millorar i 
què es pot implantar per acon-
seguir millors resultats en les 
vendes i en la satisfacció final 
dels clients. El seminari, que 
ha tingut molt bona acollida, 
ha permès als participants en-
tendre la venda com un pro-
cés, coneixent-ne les fases i les 
estratègies d’aplicació pràctica 
immediata més importants en 
cadascuna d’elles.
Aquest mes d’octubre Anoia 
Activa oferirà un nou semi-

persones. 
Així doncs, els i les protago-
nistes ho seran en àmbits molt 
diversos com ara la tecnolo-
gia, les relacions humanes i 
socials, l’alimentació, l’ecolo-
gia o el pensament. La prime-
ra cita serà amb l’antropòleg 
Manuel Delgado, que tindrà 
lloc a l’Ateneu Igualadí a les 
20h el dia 8 d’octubre.
Les trobades amb les persones 
convidades seran conduïdes 
per la periodista Francina Ci-
rera.
El format també busca la seva 
particularitat, a través de la 
conversa que s’establirà amb la
conductora i el públic que hi 
vulgui intervenir gràcies a un 

espai càlid i proper. A través 
de l’espai web que s’ha creat, 
dimartsdisruptius.cat, es po-
dran recuperar les aportacions
principals de les persones as-
sistents, veure qui resta per 
venir i fer propostes per a edi-
cions futures.
Serà un espai de trobada pera 
tots els públics amb un món 
nou d’idees, pensaments, cu-
riositats, maneres d’entendre 
el món que ens podran sor-
prendre i fer reflexionar amb 
el visitant d’aquell mes, però 
també afavorir que altres per-
sones del públic puguin ge-
nerar sinergies sobre aquella 
temàtica més estables en l’en-
torn de la comarca.

Molta participació al 
seminari gratuït Vendre 
bé, vendre millor

nari, ‘Organitza’t amb efi-
càcia, tècniques de gestió i 
planificació del temps’. Els 
assistents aprendran a ges-
tionar eficientment l’agenda 
mitjançant diferents tècniques 
i metodologies que permeten 
optimitzar el temps i millorar 
considerablement la producti-
vitat personal i professional. 
Aquest seminari l’impartirà 
la Consultora Avenç Asses-
sors i tindrà lloc els dies 17 i 
24 d’octubre de les 16 a les 19 
h. Les inscripcions es poden 
fer per correu electrònic es-
crivint a l’adreça info@anoia-
project.cat o trucant al 93 808 
49 89.
Aquestes formacions es-
tan situades dins del marc 
dels Programes de suport al 
desenvolupament local i co-
finançats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, la Genera-
litat de Catalunya i el Servei 
Públic d’Ocupació estatal, del 
Ministeri de Treball, Migraci-
ons i Seguritat Social.

Dijous vinent, la UEA posarà a debat 
la tecnologia Blockchain

i els habilitadors tecnològics. 
La Blockchain està donant im-
portants aplicacions en l’actu-
alitat tant en el món financer 
com empresarial. Coneixerem 
l’estalvi de costos que gene-
ra, així com la millora en la 
seguretat i la rapidesa de les 
transaccions. Parlarem de la 
seva seguretat jurídica, regu-
lació i estandardització i veu-

rem casos reals d’èxit. Tots els 
assistents a la sessió rebran un 
exemplar gratuït del mono-
gràfic “Blockchain, bitcoin i 
criptomonedes”.
La jornada tindrà lloc a la seu 
de la UEA i començarà a les 
17.30h, i hi participaran An-
drei Boar, professor de la UPF, 
i comptara amb una taula ro-
dona sobre fectes i casos reals.



Troben a Igualada una fàbrica de bombes per a fins 
terroristes i les primeres dones voten en unes eleccions
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Mesa electoral a les Escoles Municipals per a les eleccions per a Diputats a Corts, 
la primera vegada que les dones igualadines van exercir el seu dret al vot, el 19 de novembre de 1933 

(fotografia de Procopi Llucià. Arxiu Comarcal de l’Anoia, AFMI).

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

S embla fruit de la ca-
sualitat, a tenor de les 
últimes notícies a Ca-

talunya d’aquests dies, però 
resulta que, al 1933, una de 
les més importants noves va 
ser la troballa d’una fàbrica de 
bombes -sí, de bombes- en ple 
centre d’Igualada! La notícia 
va córrer per tota Espanya i els 
mitjans de l’època, alguns amb 
més pa que formatge -com 
l’edició andalusa de l’ABC- 
se’n van fer ressò amb tot luxe 
de detalls. Veiem el que va pu-
blicar “La Vanguardia” en la 
seva edició del 9 de gener:
“Ahir a la tarda el governador 
va manifestar als periodistes 
que a Igualada, la Guàrdia 
civil, secundada pels agents 
de l’autoritat local, va ser-hi a 
practicar diversos registres, des-
prés de l’explosió d’un petard, i 
va trobar en una foneria 3.300 
bombes de ferro, descarregades, 
i diverses caixes d’explosius.
Va afegir el senyor Moles que 
havia sortit per Igualada per-
sonal tècnic d’artilleria per fer-
se càrrec de tot el trobat.
A la nit, el senyor Moles va dir 
als reporters que la fosa on van 
ser trobades les bombes està 
situada al carrer del Cardenal 
Vives, número 7, d’Igualada, i 
el seu amo és Antonio Guillen 
s’Agaró o Agüero, ja que sembla 
que usava dos segons cognoms.
Antonio Guillen feia vida so-
cial de patró, acudint assídua-
ment al Casino, on sempre par-

1933 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

lava en contra de l’actuació
dels obrers. Està comprovat que 
venia a Barcelona amb gran 
freqüència, menjant sempre en 
determinat restaurant.
Noticiós, sens dubte, de la des-
coberta de les bombes, Guillen 
ha desaparegut d’Igualada; 
però la Policia confia en la seva 
ràpida detenció. Antonio Gui-
llen tenia empleats a la fosa, els 
quals han estat detinguts.
També s’han trobat dues caixes 
de dinamita, altres dues caixes 
de pólvora i tres flascons amb 
unes pólvores blanque, que 
seran sotmesos a un examen 
tècnic. Se suposa que Guillen 
està implicat en l’enviament de 
bombes que recentment es va 
descobrir a Logronyo. Es creu, 
també, que aquest assumpte té 
altres ramificacions i que do-
narà la clau per descobrir tota 
l’organització dels elements ex-
tremistes per fabricar bombes”.
El governador civil va enviar a 
Igualada el cap de la policia de 
Catalunya. 
El corresponsal de “La Van-
guardia” publicava que “el cap 
de la policia municipal senyor 
Antonio Castro i l’agent Marc 
Freixa, es van presentar a la 
casa número 7 del carrer Car-
denal Vives i Tuto, on el dia 
anterior s’havia sentit una de-
tonació, ignorant-se les causes. 
En arribar, ja estaven allà el 
sergent de la guàrdia civil Juan 
Solano i el guàrdia Evaristo 
Anitón (...) El fet d’haver trobat 
paquets de dinamita al taller fa 
creure que les bombes

es carregaven allí, emprant dit 
explosiu. En el citat local van 
ser detinguts Isidre Jordà Gran, 
de 32 anys, natural d’Igualada 
i José Martí Rifa, de 28, natu-
ral de Vilanova del Camí, que 
han estat posats a disposició del 
jutge de primera instància don 
Julio Mesanza. També ha estat 
aturat un jove que fa temps ha-
via treballat en la fosa al qual 
se suposa, però, se li posarà en 
llibertat per no aparèixer im-
plicat en el succés.
A Igualada tota la població 
està indignadíssima. Tothom 
lamenta que hi hagi estat preci-
sament d’aquesta pacífica ciu-
tat d’on hagin sortit artefactes 
emprats pels elements terroris-
tes. Durant tot el dia d’ahir va 
desfilar molta gent per davant 
del taller on es fabricaven les 
bombes per execrar el nom de 
Guillen.
S’espera l’arribada del carro 
blindat per al trasllat de les 
bombes trobades. Cal felicitar 
la guàrdia civil i a la policia 
per les actives indagacions re-
alitzades conduents al desco-
briment d’aquesta fabricació 
clandestina”.

Les dones voten
per primera vegada
L’any 1933 també van po-
der votar, per primera vega-
da, les dones. Poc després de 
la proclamació de la Segona 
República, l’abril de 1931, es 
va aprovar un decret, el 8 de 
maig del mateix any, que va 
modificar la llei electoral. A 

partir d’aquesta data les dones 
podien ser elegides membres 
del Parlament. Un interessant 
article de Maria Teresa Miret 
i Solé ho explica a “El primer 
vot de les dones a Igualada 
(1933)”, publicat a la Revista 
d’Igualada l’abril de 2008.
La primera vegada que les 
dones van exercir el seu dret 
al vot va ser en les eleccions 
generals del 19 de novembre 

Publicació a “La Vanguardia” de la troballa de les bombes a Igualada.

de 1933. A Igualada van vo-
tar 5.665 persones, un 70% de 
l’electorat, i «l’element femení 
posà en la lluita el major entu-
siasme», deia el Diari d’Igua-
lada.20 Els resultats van ser: 
2.848 vots per a Defensa Ciu-
tadana, 2.326 per a Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
454 per a Coalició d’Esquerres
i 237 per al Partit Radical.

Anuncis publicats a la premsa igualadina l’any 1933.



Reivindiquem davant dels líders econòmics i empresarials i representants 
del sector públic, el potencial transformador del teixit productiu per gene-
rar una societat més justa i sostenible i el compromís del @Govern  amb l’ 
#Agenda2030 . #GlobalGoals @empresacat @coneixementcat
 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Bona notícia:
La inversió estrangera creix un 16% en el primer semestre 
de 2019

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“No és senzill 
assolir l’èxit empresarial”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

Scaling Up

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

Per què Igualada només es 
parla de pell i genero de punt?

Enric Sanchez
Executiu de Packaging

Només la zona #mediterrània ha vist créixer la seva població 
aquests anys. #Paísfallit (model anacrònic) vs #Repúblicacatala-
na, lliure, justa i neta (i molt diversa!)

Packaging Made in Anoia

Del llibre de Scaling Up de 
Verne Harnish en traiem 
les idees que intentem ex-
posar de forma resumida 

en aquest article. En Verne parteix del 
que es coneix en el món empresarial 
com empreses gasela i que són aque-
lles que creixen per sobre de la mit-
jana (+20% en els darrers tres anys). 
La conclusió és que aquestes empre-
ses treballen, sobretot, els 4 punts se-
güents (ell comenta que són decisions 
estratègiques)i que tot seguit comen-
tem:

1. L’efectiu és el rei. Només podem 
créixer si tenim efectiu, però res con-
sumeix tant efectiu com créixer. Diu 
que cal enfocar-se a les “7 palanques 
financeres” que vistes totes són molt 
òbvies, però hi dediquem l’esforç ne-
cessari?

a. Augmentar preus
b. Vendre més al mateix preu
c. Pagar menys pels materials
d. Reduir despeses operatives
e. Cobrar abans dels clients
f. Reduir inventari
g. Endarrerir pagaments

Una variació d’un 1% en cadascun 
dels punts anteriors, te un gran efecte 
sobre la creació d’efectiu.

2. Les persones són importantíssi-
mes. Dedica tant temps a cercar les 
persones adequades per a la teva or-
ganització (tenint en compte la cul-
tura) com a la cerca dels teus clients. 
Els gerents de la teva empresa han de 
delegar per poder tenir temps de fer 
de mentors.

3. El valor de tenir valors. Evita les 
paraules genèriques com: honestedat 
o integritat. Identifica el teu “propòsit 
principal”: Perquè existeix la meva or-
ganització? A qui serveix? Quins pro-

blemes resolt? Contracta les persones 
que millor encaixen amb els valors de 
l’organització. Premia el personal que 
millor s’hi identifica.

4. L’execució ho és tot. Per tenir 
èxit és necessari concentrar-se en el 
propòsit principal i en les mètriques 
(KPIs) que ens asseguren arribar-hi. I 
per aconseguir això, cal tenir un ni-
vell de disciplina (personal i organit-
zativa) fora del normal. Algunes idees 
són:

a. Alinear a tots els líders de l’organit-
zació
b. Reunir-se diàriament o mensual-
ment, en funció del necessari 
c. Definir molt clarament les respon-
sabilitats. Només una de clara i no 
compartida
d. Recopilar informació dels empleats 
i dels clients setmanalment

Ningú va dir que fos senzill assolir 
l’èxit empresarial. En tot cas, aquí hem 
volgut explicar algunes de les receptes 
que ho han assolit. Segurament no és 
l’única. 
Ens hi posem?   

J a ha passat un any de l’expo-
sició del packaging made in  
l’Anoia, juntament amb Grà-
fiques Vilanova va ser tot un 

èxit. 
Ens van visitar escoles, veïns i em-
pleats del món d’Arts gràfiques. 
Doncs queda clar que el nostre sec-
tor tenia i té unes bones perspec-
tives de creixement. Com deia un 
empresari “Hem de despertar l’in-
terès per els nostres joves”.

Aquesta trobada, va ser per veure les 
necessitats amb el món del packaging 
i també per la manca de visibilitat del 
sector a la nostre ciutat.

Recordo una reunió amb l’avui 
consellera d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat Àngels Cha-
cón que es va molestar molt perquè 
li vaig  dir  que a Igualada només es 
parla de pell i gènere de punt. En 
honor a la veritat, seguidament em 
va demanar disculpes per la seva 
petita enrabiada.
Cal insistir en aquest col·lectiu, no 
només pel fet de la seva dinàmica 
en l’èxit empresarial sinó pel fet 
que si no formem joves d’aquí pocs 
anys no tindrem prou professionals 
per la demanda d’aquest col·lectiu, 
parlo no només d’arts gràfiques 
sinó també del seu entorn com és 
la indústria del paper mancada de 
professionals.

L’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmic ha 
presentat el seu informe anual sobre 
la realitat educativa dels 35 països i 
territoris que conformen aquest or-
ganisme internacional. Encara que 
encapçalem la llista de les taxes de 
matriculació en la primera infàn-
cia, amb un 96% dels nens escola-
ritzats, L’OCDE ens adverteix que, 
a Espanya, un de cada cinc joves ni 
estudien ni treballen. Són els ano-
menats ninis, joves d’entre 15 i 29 
anys que ni estudien ni treballen. 
La proporció és del 13,4% a la Unió 
Europea, mentre que a l’estat espa-
nyol arriben a un preocupant 20%. 
El fenomen es l’escàs arrelament 
que tenen els estudis de formació 
professional. Som el país amb la 
taxa més alta d’alumnes repetidors 
a l’ESO, un 11%, la mitjana a Eu-
ropa és del 2%. Per si no fos prou, 
patim unes xifres d’atur juvenil ele-
vadíssimes, entorn del 36,8%, cosa 
que ens situa desgraciadament en 
els llocs capdavanters d’Europa.

Què feu a l’Ajuntament que no po-
tencieu com cal aquest col·lectiu? 
estimada  Ángels Chacón si em 
permets la confiança. Segur que 
des la teva “talaia” has pogut veure 
la importància que té aquest sector, 
(segons dades de l’INE publicades 
el passat 24 de març el sector de la 
indústria gràfica factura 14.000 mi-
lions d’euros, i una dada significati-
va, el 22,3% del total de les empre-
ses es troben a Catalunya, sent la 
comunitat amb major quantitat de 
companyies de la indústria i comu-
nicació gràfica d’Espanya) tenim 
empreses a Catalunya i a l’Anoia líders 
al món i no les estem ajudant prou, al 
menys a l’Anoia. Com pot ser? Que 
ningú se m’enfadi però cap col·lectiu 
està ajudant,  són invisibles... 
Quina llàstima !  
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LEANCAT

Aquesta empresa, ubicada a 
Igualada, ofereix la possi-
bilitat de convertir la teva 
empresa en un engranatge 

perfecte, ajudant i acompanyant a les 
empreses a produir cada cop, amb 
menys recursos, produint sota la de-
manda del client

Són en Carlos Viaña i Joan Casano-
vas, propietaris de LEANCAT, una 
empresa ubicada a Igualada, capital 
de l’Anoia, i que ofereix la possibilitat 
de transformar totalment la teva em-
presa. T’imagines produir cada cop 
amb menys recursos? La cinta trans-
portada sense parades, amb un flux 
constant, qualitat perfecte i quanti-
tat exacta? Leancat compta amb un 
equip format i capaç,  i amb experièn-
cia contrastada per convertir la Cata-
lunya Central, del sector que sigui, en 
territori Lean.

Com va néixer Leancat?
Leancat va néixer com una idea de 
donar un servei que aquí, a la Cata-
lunya Central, no s’oferia. Els dos es-
tàvem treballant en empreses com a 
assalariats i vam començar a conèixer 
la filosofia lean i quan volies alguna 
cosa d’aquesta metodologia, havies 
d’anar a Barcelona. A partir d’aquí és 
on vam veure que hi havia un nínxol 
al mercat i que hi havia empreses in-
teressades en aquest tipus de consul-
toria.
Les empreses no tenen el recurs de 
destinar moltes hores de formació als 
seus treballadors perquè o són pimes, 
i a banda, moltes no coneixen aquesta 
metodologia ni saben com implan-
tar-ho. La nostra figura per això és 
més d’implantador que no de for-
mador. Nosaltres no els hi donem la 
formació i deixem que facin, sinó que 
els acompanyem dins el taller, dins el 
projecte que estiguin fent... 

Què és la metodologia Lean?
Lean és una filosofia de treball, la 
qual tot gira al voltant del client. És 
a dir, es basa en l’eliminació constant 
dels malbarataments amb l’objectiu 
d’entregar el màxim valor al client. 
Generant més valor contínuament 

amb el mínim de recursos. L’objectiu 
de Lean és produir sempre més, amb 
cada vegada menys: optimitzant els 
recursos i estalviant costos. 

Com?
Les empreses s’han de preguntar: 
quants recursos necessitem? Ho has 
de fer tot sota demanda, aquest és el 
seu concepte fort i bàsic. Què vol el 
client? Doncs a partir d’aquí és quan 
has de produir. Cada operació que 
es faci a l’empresa, cada departament  
-sigui planta, oficina, logística...- s’ho 
ha de preguntar. Però després, s’ha 
d’anar més enllà. Això el client ho va-
lora? Està disposat a pagar-ho? A part 
de totes aquestes preguntes que ens 
hem de fer i plantejar-ne moltes més, 
lean també ens mana treballar de for-
ma ordenada, estable i estandarditza-
da, comencem i acabem operacions. 
Que hi hagi el màxim flux possible, i 
amb un ritme constant.

I només s’aplica en l’àmbit 
industrial?
No. Avui dia, aquesta metodologia 
s’aplica més enllà de la producció, en 
activitats i organitzacions diverses 
com la logística, el sector farmacèu-
tic, hospitalari, serveis, construcció, 
entre altres. En aquests casos, lean ja 
té una nomenclatura específica: lean 
construction, lean office... Però totes 
regides pels mateixos valors: el valor, 
el flux. La majoria de les empreses fan 
o moltes peces o moltes factures.... Per 
exemple: tenim 33 factures pendents 
per enviar. Les fem, les imprimim, les 
ensobrem i les enviem totes a la vega-
da. Per què no en fem dos cada dia? 
El client ho valorarà perquè ho rebrà 
abans i tu treballes sota demanda. 
T’arriben dos factures, les generes i 
les envies. I això és extrapolable a tot: 
peces, serveis...

Com per exemple?
Últimament hem fet serveis per l’hos-
pital i ajuntaments, farmàcies, em-
preses... Un altre exemple: vam estar 
en una empresa que per donar el seu 
servei al client tenia 16 setmanes, de 
mitjana. Vam observar que en tràmits 

administratius una comanda tardava 
unes 10 setmanes, i després havien de 
córrer per satisfer als clients. Aquests 
tràmits no generaven cap valor pel 
client, i la metodologia Lean ens diu: 
“les activitats que no generen valor, 
s’han d’eliminar o reduir”. Així que 
vam aplicar algunes eines Lean i vam 
reduir aquests tràmits de 10 a 4 set-
manes. L’empresa va reduir el temps 
que oferia el servei a 12 setmanes i el 
personal que donava el servei 
tenia dos setmanes més, 8 setmanes, 
que es tradueix en un servei de més 
qualitat.

I una altra premissa impor-
tant?
Les persones. Les implantacions que 
estem fent es veu que el canvi és evi-
dent perquè les persones, els treba-
lladors, són el pilar principal. La gent 
ha passat de treballar amb  un estrès 
evident, a treballar de forma més rela-
xada i poden fer més feina. Abans no 
arribaven i ara, gràcies a la implanta-
ció Lean, els hi sobra temps i poden i 
produeixen molt més. La idea és que 
amb el temps que els hi sobra, els per-
meti pensar, aportar idees...

Les empreses són consci-
ents que els hi cal? O són 
reticents que algú de forma 
externa els organitzi el seu 
procés productiu?

N’hi ha que sí, que són conscients. 
Majoritàriament ens trobem en dos 
casos, empresa madura o no madura. 
Les empreses quan tenen un problema 
i saben que el tenen, et venen perquè 
“tinc un problema o una oportunitat 
de millora” és excel·lent perquè ens 
facilita la feina. I perquè són consci-
ents que poden millorar perquè estan 
al mercat, i malgrat fer-ho bé, poden 
progressar. Però per altra manera, 
el dia a dia, se’ls menja i n’hi que no 
poden veure-ho i nosaltres, de forma 
imparcial i externa, ho detectem i els 
ajudem.

Lean és 4.0., anem cap a 
línies de producció més 
personalitzades?
És clar. Diguem què vols i quan, que 
t’ho faré més ràpid i a mida. Per què? 
Perquè la metodologia lean ens diu 
això: adaptar-te a la teva demanda, 
escoltant el teu client, fent canvis 
constants en la línia de producció, no 
fent grans tirades i un canvi que ens 
vagi bé, no. Això últim és un error. El 
client vol 10 ampolles? Doncs les 10 
ampolles que vol el client. Encara que 
fer un canvi impliqui 3 hores d’espera? 
Sí, ja ens adaptarem després a reduir 
i millorar això. Però primer, a l’hora 
de produir, centrem-nos en què vol el 
client. Encara que sembli incoherent 
o il·lògic a la nostra percepció, els re-
sultats parlaran per si sols. 

www.leancat.cat  

La metodologia lean, clau per a la transformació de la teva empresa

LEANCAT, una empresa ubicada a 
Igualada, capital de l’Anoia, i que 
ofereix la possibilitat de transformar 
totalment una empresa

Sector Consultoria
Ubicació Igualada
Treballadors 2

Any fundació Gener 2018

Amb la col·laboració de:

Carlos Viaña i Joan Casanovas



P #latevaveu

Xavier Bermúdez  @xavibermudez

Pep Solé Vilanova  @pepsoleV

Dario Castañé  @im_dario

Daniel Macia Marti  @Macia_daniel

Jordi Marcé i Nogué  @jordimarce

Paulina Jordán H   @paulinajordanh

M. Carme Junyent  @CarmeJunyent

CAMPUS IGUALADA-UdL  @campusigualada

Creu Roja Anoia  @creu_roja

Institució Igualada  @MontclarMestral

Tant de bo estiguéssim fent a govern alguna cosa 
digna de ser tallada amb el 155

Hola @tsunami_dem podrieu fer documents per 
imprimir amb menys masses de color per no llençar 
un cartutx de tinta cada 10 pósters? 
Gràcies.

Fixeu-vos com, tret de la iniciativa de Consum 
Estratègic i equivalents en l’àmbit municipal, 
poca cosa més es proposa o es fa en la vessant 
econòmica.
En canvi, de performances se’n fan a dojo, a tort 
i a dret.

Avui fa 2 anys #1O que vaig faig d’apoderat per pri-
mera vegada en unes eleccions. Vaig veure; il•lusió, 
alegria, pares amb nens, avis amb dificultats per ca-
minar amb un somriure els ull i només per votar, tot 
una experiència que ho tornaria a fer.

S’ha de reconèixer que l’únic polític que després 
de l’1O ha fet alguna proposta sòlida i realista és el 
Puigdemont. Concretament ens ha demanat 10 € a 
cada un.

Hermanos #ecuatorianos #andinos #latinoamerica-
nos, GRACIAS x clicar en el enlace y pensar que en 
un punto del #Mediterraneo existen #presospolíti-
cos por dejar a su pueblo VOTAR  «Llum i llibertat» 
a Montserrat #ecuatorianosporelmundo #catalun-
yaescasateva

Des d’aquesta temporada el Campus Igualada-UdL 
serà el patrocinador dels equips juvenils (masculí i 
femení) del @CBIgualada. Molt contents de poder 
formar part d’aquesta gran família esportiva!

Avui és el Dia Internacional de la gent gran. Un 
col·lectiu que mereix viure amb dignitat i lliure de 
qualsevol maltractament. A Creu Roja treballem 
per evitar el deteriorament de funcions cognitives i 
per assolir una promoció de l’envelliment saludable. 
#GentGran

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#97  Toni Burgos Codina

Gran assistència al tret de sortida del #50aniversari 
de la @_institucio a Montserrat. Unes 1800 perso-
nes: famílies, alumni, professorat, i equips directius 
han vingut fins a Montserrat per assistir a l’acte cen-
tral de la jornada: Una Missa d’acció de gràcies.

FOTO: Cesc Sales
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No he blocat mai ningú però, us faria res deixar de 
seguir-me @Fulgenci4? 
Em feu por.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Incendi en un restaurant 
japonès de les Comes

L’Igualada Vòlei Club 
estrena temporada

Detenen a Igualada un 
conductor que circulava 
a 211 km/h per l’A-

Instants de La Veu            @veuanoia

S’organitza una jornada reivindicativa 
sobre el moment actual de Catalunya, 

aquest dissabte a Igualada

#Igualada #Anoia #veuanoia
#premsacomarcal #presospolitics 

@iquiosc @omniumanoia 
@assembleacat @omniumcultural 

@el_foment @revoltats @igualadiateneu

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

Tot i que vaig néixer i créixer  a Cervera, un cop acabada la Universitat la feina de mestre em 
va portar a Igualada el 1992. Des d’aleshores he estat vinculat a l’activitat física i l’esport de la 
ciutat. He estat mestre d’Educació Física a “L’ESCOLA DE L’ATENEU IGUALADÍ”, escola que 
m’ha marcat molt, sobretot pel treball en VALORS com a part important de la pedagogia de 
l’escola. També vaig obrir el “GIMNÀS DE L’ATENEU” que vaig alternar amb la feina de mestre 
i on hi vaig estar fins que l’any 2007, va néixer “CALFONT WELLNESS”, instal·lació que fins a 
dia d’avui dirigeixo juntament amb el “CLUB LES MORERES” i m’ofereixen la possibilitat d’or-
ganitzar activitats fisicoesportives tant a dins com a fora de les instal·lacions.
Una de les coses de què em sento més orgullós és de crear juntament amb el Joan Romeu i el 
Pere Gabarró la “KANYA PIRENAIKA”, unes estades esportives d’activitats d’Aventura a Esterri 
d’Àneu, que tot i fer més de 20 anys que vam iniciar, continuen sent referent de l’estiu igualadí, 
on molt infants cada any gaudeixen de l’esport i natura. Com a igualadí m’omple molt el parti-
cipar en La Cavalcada de Reis d’Igualada i d’haver guanyat, ara fa un any, la camisa de “MOIXI-
GANGUER” i formar part d’aquesta gran colla.

Que Igualada encapçala les 
llistes nacionals en Educació

xarxes Espai patrocinat per



Serà la festa de l’aviació 
i la discapacitat, amb 

activitats per a tothom, 
bar amb productes de
proximitat, música en 
directe i un monòleg

L’aeròdrom acollirà demà la II Jornada d’Aviació Adaptada 
amb un centenar de persones discapacitades
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L ’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena es prepara 
per acollir demà dissab-

te 5 d’octubre a més d’un cen-
tenars de persones amb algun 
tipus de discapacitat, als seus 
acompanyants i al públic en 
general per a celebrar la segona 
Jornada d’Aviació Adaptada, 
un dia on les persones amb al-
guna discapacitat podran vo-
lar en avionetes, ultralleugers, 
trikes i vols a vela i sentir la 
sensació de moure’s sense bar-
reres arquitectòniquesprovo-
cant noves sensacions i empo-
derant-les per viure amb més 
plenitud enriquint les seves 
vides quotidianes. La jornada 
començarà a les 10 del matí i 
acabarà a les 6 de la tarda.
La Jornada d’Aviació Adapta-
da és la festa de la discapacitat 
i l’aviació, un dia on els dos 
mons s’uneixen per a que les 
persones amb algun tipus de 
discapacitat puguin gaudir del 
plaer de volar i perquè el públic 
en general prengui consciència 

de la importància de la integra-
ció d’aquest esport en persones 
amb discapacitat i dels efectes 
de benestar que els pot produir.
L’èxit de la jornada ja està asse-
gurat i és que l’organització va 
obrir les inscripcions via web i 
al tercer dia ja s’havien omplert 
les 100 places, quedant molta 
gent en llista d’espera. Després 
de l’èxit de l’any passat i de la 
resposta d’aquest any, l’entitat 
es planteja fer créixer l’esdeve-
niment per a properes edici-
ons.
L’implicació de l’aeroclub de 
Vol a Vela d’Igualada-Òdena 
ha estat un dels motius princi-
pals pels quals l’organització va 
decidir repetir la celebració a 
l’aeròdrom.
L’organització ha pensat un dia 

amb activitats per a tothom per 
gaudir d’un dia a l’aeròdrom ja 
sigui des del cel o des del terra. 
Tothom està convidat a partici-
par a passar el dia entre avions 
i avionetes però també a gaudir 
de música, gastronomia, ac-
tivitats familiars relacionades 
amb el món de l’aeronàutica 
i la discapacitat i fins i tot un 
monòleg.
Així, hi haurà servei de bar  
amb productes de la comar-
ca i la possibilitat de dinar un 
menú amb paella que es cuina-
rà al mateix aeròdrom. També 
una zona de chill-out amb l’ac-
tuació d’un dj, un escenari amb 
un dinamitzador tot el dia i a 
les 4 de la tarda, un monolo-
guista amb discapacitat oferirà 
el monòleg “Posa un disca-
pacitat a la teva vida”. També 
hi haurà tallers infantils i una 
zona d’estands amb empreses 
que ofereixen serveis per a per-
sones amb discapacitat.

Grup Àuria 
i ONCE, fent costat
Aquest any, una altra gran de 

les entitats del món de la disca-
pacitat s’han sumat a la inicia-
tiva donant el seu suport i col-
laboració; l’ONCE. Per altra 
banda, el Grup Àuria repeteix 
la seva col·laboració i partici-
pa de manera molt activa en la 
iniciativa, tant el dia de l’activi-
tat com durant l’organització.

Servei gratuït de transport 
L’organització posa a disposició 
de tothom el servei gratuït de 
tres autobusos adaptats, dos 
que faran el trajecte des de Bar-
celona i un tercer que estarà tot 
el dia recollint persones des de 
diferents parades d’Igualada 
fins l’aeròdrom.
El servei de transport intern 

adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda tindrà la sor-
tida a les 10 del matí a l’Estació 
d’Autobusos, passant per l’avin-
guda Pau Casals (Cementiri), 
avinguda Barcelona (Bonpreu, 
Banc Sabadell i Punto Blan-
co), avinguda Balmes, carrer 
Joan Maragall, plaça Catalunya 
(Moixiganguers), passeig Ver-
daguer (Correus i Antic Hospi-
tal) arribant a l’Aeròdrom uns 
30 minuts més tard i comença-
rà de nou el mateix recorregut 
fins a les 6 de la tarda, darrera 
sortida des de l’aeròdrom.
El servei des de Barcelona és 
gràcies a la gentilesa de Trans-
ports Masats i l’intern, gràcies 
al Consell Comarcal.

Matilde Villarroya
Directora General d'Indústria del

Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya

amb Jordi Puiggròs
Director de redacció de
la Veu de l’Anoia

Dimarts 15 d’octubre de 2019
 a les 19.30h, a l’Adoberia Bella 
(Carrer del Rec, 21-23) Igualada

Obert a tothom

COL.LABORA: HO ORGANITZA: 
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Taller gratuït 
de tècniques per 
a reduir l’estrès

L’Hospital d’Igualada, el millor 
d’Espanya en l’aparell respiratori

Al Casal Cívic Igualada – Ca-
sal del Passeig de la Genera-
litat de Catalunya, s’inicia un 
taller per a reduir l’estrès, el 
dimarts 22 d’octubre, de 18 
a 19h, amb una duració de 8 
setmanes. Aprendrem tècni-
ques per reduir l’estat d’estrès 
que portem avui dia molts de 
nosaltres. El taller l’impartiran 
professionals de la salut. Taller 
gratuït.
Cal que us apunteu al ma-
teix Casal al Passeig Ver-
daguer, 67 o truqueu al 
938033312/938043661.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

P er enèsima ocasió, 
l’Hospital d’Igualada 
ha tornat a estar pre-

miat com entre els millors 
d’Espanya en alguna especia-
litat mèdica, en aquesta ocasió 
en tot el referent a l’aparell res-
piratori. Del total de 80 hospi-
tals premiats de l’Estat, 18 són 
a Catalunya, i entre ells hi ha 
el d’Igualada. A més, l’hospital 
igualadí ha estat també fina-
lista en les categories de Di-
agnòstic de la Dona; Aparell 
Múscul Esquelètic, i Malalties 
Infeccioses.
El conseller de Sanitat de la 
Comunitat de Madrid, Enri-
que Ruiz Escudero, va fer la 
setmana passada lliurament 
dels Premis BSH -Best Spa-
nish Hospitals Awards®- en la 
seva primera edició, en l’acte 
celebrat a la seu de la Societat 
Espanyola de Directius de la 
Salut (SEDISA) a Madrid.
Els hospitals catalans que han 
estat entre els tres millors 
d’alguna de les deu categori-
es, són, a més de l’Hospital 
d’Igualada, la Clínica Corac-
han, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Hospital de Pala-
mós,  Hospital de St. Celoni, 
Hospital General de Catalu-
nya, Hospital General Parc Sa-
nitari St. Joan de Déu, Hospi-
tal St. Llorenç de Viladecans, 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha lliurat aquest mes 
de setembre els ajuts 

econòmics a diferents empre-
ses de la ciutat que van iniciar 
l’activitat durant l’any passat. 
L’alcalde, Marc Castells, i el 
regidor de Dinamització Eco-
nòmica, Jordi Marcé, han vi-
sitat les empreses i han pogut 
conèixer de primera mà els 
respectius projectes dels seus 
emprenedors. Les visites han 
servit, a més, per informar els 
nous empresaris d’altres possi-

Hospital de l’Esperit Sant, 
Hospital del Mar Parc de Salut 
Mar, Centro Médico Teknon 
- Quiron, Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès - CSAP, Hos-
pital de Terrassa - CST, Hos-
pital d’Igualada - CSA, Hos-
pital Municipal de Badalona 
- BSA,     Hospital Transver-
sal CSI, Hospital Universitari 
Parc Taulí Sabadell, Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i 
Hospital Sant Rafael.
Els Premis BSH s’han reunit 
en la seva primera edició a 80 
hospitals, 43 d’ells públics i 37 
privats, d’Andalusia, Canàri-
es, Madrid, Múrcia, Comuni-
tat de València, Navarra, País 
Basc, Castella i Lleó, Galícia i 
Catalunya. L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és premiar els mi-
llors exemples de gestió sani-
tària per a la millora contínua 

d’hospitals d’aguts espanyols a 
través de 250 indicadors d’efi-
ciència, adequació i qualitat 
assistencial. Aquests guardons 
es caracteritzen perquè posen 
a disposició de tots els hospi-
tals participants la informació 
necessària per poder millorar 
els seus resultats. D’aquesta 
manera, tots els centres rebran 
el detall de les metodologies 
utilitzades i el posicionament 
dels seus resultats en tots els 
indicadors analitzats per esta-
blir els premis.
S’han lliurat 60 primers pre-
mis i 120 diplomes a hospitals 
de nou comunitats autònomes 
diferents. Els guardons s’han 
estructurat en deu categories i 
sis grups d’hospitals, tenint en 
compte la diversitat de proces-
sos clínics prevalents d’actua-
ció en cada grup d’hospitals. 

Mostra solidària de 
Mans Unides a la 
parròquia de Sta. Maria

Dins el marc  de l’Octubre 
Solidari  organitzat per Igua-
lada Solidaria,  Mans Unides 
d’Igualada portarà  a terme un 
any més la  mostra solidaria,  
on hi haurà  manualitats  re-
alitzades per voluntaris  i pro-
ductes provinents de països 
del tercer món.
Serà als locals de la Parròquia 
de Santa Maria,  (C. Santa Ma-
ria, 8)   des del dia 2  fins el 13 
d’octubre, en horari de dilluns 
a dissabte de  6 a 8 del vespre  i 
diumenges  i el dia del Pilar de 
11 a  2/4 de 2 del migdia. 
Amb la vostra col·laboració 
faran possible el finançament 
dels projectes que du a terme 
l’entitat.  També  volen fer arri-
bar el seu agraïment a tots els 
col·laboradors i voluntaris de 
Mans Unides ja que sense el 
seu suport no podrien portar 
a terme les activitats.  

Festa de Sant Francesc 
d’Assís als Frares
Caputxins

Avui, divendres dia 4 d’oc-
tubre, el convent dels Frares 
Caputxins d’Igualada celebra 
la festa de Sant Francesc d’As-
sís. Hi haurà Missa solemne a 
les 2/4 de 8 de la tarda amb la 
participació de l’Schola Can-
torum d’Igualada.

Dimecres, xerrada 
sobre com actuar 
davant un diagnòstic 
de diabetes

La delegació a l’Anoia de 
l’Associació de Diabetis Ca-
talunya inicia de nou les xer-
rades a l’Adc Anoia. Aquesta 
xerrada anirà centrada sobre 
“Què hem de saber davant 
d’un diagnòstic de diabetis¿?”. 
Serà impartida per l’Esther 
Maldonado el pròxim dime-
cres 9  d’octubre a les 19 h a la 
sala polivalent de l’Espai Cívic 
Centre C/Trinitat, 12.
En aquesta aprendrem quins 
tipus de diabetis hi ha i el per-
què de la formació i educació 
en diabetis, com hem d’actuar 
davant d’una hipoglucèmia i 
els passos que hem de seguir, 
com tractar una hiperglucè-
mia,  perquè hem de seguir el 
tractament establert i quines 
conseqüències té no fer-ho... 
Està oberta a tota aquella per-
sona que vulgui saber més 
sobre la diabetis, cuidadors, 
tutors, persones afectades, 
professionals... 
Els organitzadors us conviden 
a anar-hi i aprendre més so-
bre els conceptes més bàsics 
per a portar un bon control. 
Us agrairan que confirmeu la 
vostra assistència a través del 
correu de l’Adc. adcanoia@
adc.cat.  

Lliurats els ajuts a empreses de nova creació
bles subvencions i vies de su-
port a la seva activitat que els 
ofereix l’Ajuntament d’Iguala-
da. 
Els beneficiaris d’aquests ajuts 
han estat, en concret, set pro-
jectes emprenedors que, aco-
llint-se a la convocatòria que 
cada any obre el departament 
municipal de Dinamització 
Econòmica per donar suport a 
les empreses i cooperatives de 
nova creació, han rebut dife-
rents subvencions. Pertanyen 
a sectors com l’alimentació, les 
noves teràpies, la perruqueria, 
l’assessoria, les botigues de 

moda o la restauració. Les aju-
des s’atorguen a empreses de 
nova creació que s’ubiquin a 
Igualada i que hagin fet inver-
sions en immobilitzat mate-

rial, formalitzat una contrac-
tació laboral (l’empresari en 
queda exempt) i hagin acredi-
tat la viabilitat tècnica, econò-
mica i financera del projecte.

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



Demà, Mostra d’Entitats a la plaça 
de l’Ajuntament en l’Octubre Solidari
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E l passat dia 26 de setem-
bre, Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da va presentar a les direcci-
ons de les escoles de primària 
i secundària de l’Anoia l’acció 
“Aules amb tracte”, que forma 
part de la Campanya de pre-
venció dels maltractaments a 
les persones grans “Tracta’m 
bé”. La finalitat era donar-los 
a conèixer la iniciativa i afa-
vorir que la campanya arribi 
als infants i als adolescents de 
la comarca a través d’accions 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada enceta aquesta 
setmana els actes de la 
vuitena edició de l’Oc-

tubre Solidari, un programa 
col·lectiu que permet donar 
a conèixer els múltiples ves-
sants de la cooperació i la 
solidaritat a la ciutat a través 
d’una agenda d’activitats que 
inclou exposicions, xerrades, 
projeccions de documentals i 
representacions teatrals orga-
nitzades per la vintena d’enti-
tats membres de la plataforma 
Igualada Solidària
L’edició d’aquest any té com 
a novetat el canvi de localit-
zació de la Mostra d’Entitats, 
que enguany s’instal·larà a la 
plaça de l’Ajuntament aquest 
dissabte, 5 d’octubre de 6 a 
9 del vespre, i que inclourà 
jocs de taula, venda de pro-
ductes, exposicions i tallers, 
a més de les actuacions mu-
sicals de Noway, Cor d’Acció 
i Rockbato, i representacions 
de teatre social a càrrec del 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia concedeix 
un any més ajuts per 

al finançament de les quotes 
de material escolar d’algunes 
famílies de la comarca per a 
garantir la igualtat d’oportu-
nitats dels infants. Aquest curs 
se’n beneficiaran 455 alumnes 
de 39 centres de primària i se-
cundària de la comarca. La di-
recció dels centres en què es-
tudien aquests alumnes becats 
s’ha d’encarregar de gestionar 
l’aportació i de tramitar-ne la 
documentació corresponent.
La consellera d’Acció Social, 
Sandra Fernández, explica 
que “des del Consell Comarcal 

Ajudes del Consell a 
455 alumnes per 
material escolar

fem un esforç per ajudar a les 
famílies amb dificultats eco-
nòmiques a garantir que els 
seus fills tinguin els recursos 
necessaris de material esco-
lar per a poder anar a l’escola. 
D’aquesta manera, poden fer 
les classes en igualtat de con-
dicions respecte els seus com-
panys i companyes i evitar 
diferències dins les aules en 
aquest àmbit”.
L’ens comarcal destina a 
aquestes ajudes per al material 
escolar part de la partida que 
rep de la Generalitat de Cata-
lunya a través del Contracte 
Programa de serveis socials.  
El present conveni té vigència 
durant aquest 2019 i es pot 
prorrogar fins el 2020.

projecte Cap i Cua, amb l’obra 
“Tu consumo me consume”. 
Les entitats participants a la 
Mostra donaran a conèixer 
els projectes de cooperació 
que duen a terme a diferents 
indrets del món.
El programa d’aquest Octu-
bre Solidari s’encetava ahir 
dijous, a les 19.30 h, amb la 
projecció a la sala de socis de 
l’Ateneu Igualadí, del docu-
mental “El loco desierto”, una 
proposta d’ACAPS Anoia i 
Cine Club.
Així mateix, ja es poden vi-
sitar dues de les exposicions 

que s’han organitzat. Fins el 
20 d’octubre, a l’Espai Cívic 
Centre, “Vivències del centre 
Kürmi a la ciutat de El Alto 
(Perú)”, organitzada per Fun-
dase i, fins el 13 d’octubre, a 
la rectoria de Santa Maria, 
exposició de Mans Unides 
d’Igualada.
L’agenda completa, que s’ha 
distribuït a les bústies de to-
tes les llars d’Igualada, es pot 
consultar també en aquest en-
llaç: http://www.igualada.cat/
ca/regidories/sanitat-i-sa-
lut-publica/cooperacio/but-
lletins-solidaris

Les escoles reben formació sobre la 
prevenció de maltractaments als avis

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de l’Oficina Jove 
del Consell Comar-
cal de l’Anoia, jun-

tament amb la Diputació de 
Barcelona, es vol donar suport 
a les entitats i associacions de 
la comarca. 
Per aquest motiu, el proper 
dissabte 5 d’octubre s’ha pro-
gramat un taller sobre cap-
tació de fons i noves fonts de 
finançament per a entitats. 
El taller que té una durada de 
4h, està obert a la participa-
ció a tota mena d’entitats i és 
totalment gratuït. Es realitza-
rà el dissabte 5 d’octubre de 
10h a 14h a l’Oficina Jove de 
l’Anoia – Consell Comarcal de 
l’Anoia (Plaça Sant Miquel, 5 
Igualada).
Els interessats en participar 

Taller sobre captació 
de fons per a les entitats 
de la comarca

al taller poden fer la inscrip-
ció omplint el formulari que 
trobaran a anoiajove.cat. Per 
més informació també es pot 
enviar un correu electrònic 
a anoia@oficinajove.cat o bé, 
contactar per WhatsApp al 
679.964.669.

intergeneracionals que pro-
moguin el bon tracte cap a les 
persones grans.
Les Aules amb tracte són un 
conjunt de recursos pedagò-
gics recollits en una maleta 
i ideats per a cada cicle de 
l’Educació Primària, i un ta-
ller d’envelliment per a l’Edu-
cació Secundària. Les maletes 
estan disponibles al Centre 
de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia (CRP).
La iniciativa compta amb 
el suport dels membres del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia per realitzar alguna de 

les accions que s’inclouen en 
aquestes propostes, així com 
dels professionals municipals 
que treballen en l’àmbit de la 
gent gran.
Durant el curs 2018-19, “Au-
les amb Tracte” ja es va de-
senvolupar en alguns centres 
educatius amb molt bons 
resultats, motiu pel qual es 
va proposar a les escoles que 
treballin i incloguin la inici-
ativa a les seves aules.
Per a més informació, es 
pot consultar la pàgina web 
http://campanyatractambe.
com/
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Llevadores dels ambulatoris impulsen 
actes en la Setmana de la Lactància

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passat 18, 19 i 20 
de setembre, el Servei 
d’Obstetrícia i Gineco-

logia de l’Hospital d’Igualada 
va organitzar  IV Curs Avan-
çat de Cirurgia Endoscòpica 
per a residents R-2 i R-3 de 
tot el territori català amb l’as-
sistència d’alguns residents 
d’altres comunitats, reunint 
aproximadament uns 80 gine-
còlegs en formació a la nostra 
ciutat.
El curs va ser inaugurat per 
la consellera de salut, l’Hble. 
Alba Vergés, que es va dirigir 
donant la benvinguda als as-
sistents, sentint-se orgullosa 
d’acollir-los a la seva pròpia 
ciutat. Va destacar també la 
importància en la metodolo-
gia de la formació amb equips 
quirúrgics de simulació per a 
l’adquisició d’habilitats. 
A l’acte d’inauguració va es-
tar acompanyada també pel 
gerent del Consorci Sanitari 
de l’Anoia, Dr. Ferran Garcia, 
el regidor d’Entorn Comuni-
tari i Cooperació, Dr. Fermí 
Capdevila i el Dr. Pere Brescó, 
cap del Servei d’Obstetrícia 
i Ginecologia de l’Hospital 
d’Igualada.
El curs de residents neix d’una 
iniciativa de la secció d’En-
doscòpia de la SEGO, amb 
l’objectiu de crear uns cursos, 
tots iguals, i en 5 regions dife-
rents perquè tots els residents 
puguin assistir i poder donar 
una formació uniforme a tota 
Espanya a un preu molt redu-
ït, facilitant així l’assistència. 
Cada any es fa un curs alter-
nativament; si bé un any es fa 
el d’iniciació, o bàsic, de resi-
dents de segon i tercer any,  el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ntre els dies 7 i 13 
d’octubre,  a la ciutat 
d’Igualada es duran 

a terme diverses activitats 
per commemorar la Setma-
na Mundial de la Lactància 
Materna, organitzades pels 
equips de l’atenció a la salut 
sexual i reproductiva (ASSIR) 
de l’ICS Catalunya Central a 
l’Anoia.
Amb el lema “Apoderem-nos. 
Fem possible la lactància ma-
terna”, aquesta celebració es 
du a terme a més de 170 paï-
sos d’arreu del món. En el cas 
d’Igualada, els actes comen-
çaran el dilluns 7 d’octubre al 
matí amb la lectura del mani-
fest i una passejada popular i 
s’allargaran durant tota la set-
mana. Entre d’altres propostes 
relacionades amb els nadons 
hi ha: tallers sobre portament, 
zumba o elaboració de barrets 
de ganxet i xerrades sobre te-
mes tan diversos com les crisis 
de la lactància, la higiene oral 
dels nadons, la incorporació al 
món laboral o la introducció a 
l’alimentació complementària. 
A més, el dimecres a la tarda 
es farà una trobada popular 

d’alletament en què es convida 
totes les mares a participar i 
alletar-hi els seus nadons.
Un altre dels actes destacats 
de la Setmana serà el Grup de 
Lactància que es farà el dijous 
dia 10 d’octubre, de 3 a 5 de la 
tarda, al Casal del Passeig, en 
què compartiran experiències 
les famílies que hi assisteixen 
habitualment amb d’altres que 
encara estan esperant el seu 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l saló de sessions de 
l’Ajuntament va acollir 
dijous passat l’acte de 

lliurament de les Medalles de 
Permanència del Cos de la Po-
licia Local, en reconeixement 

nadó.
L’objectiu de les activitats 
és promoure les polítiques 
d’igualtat i de conciliació la-
boral i la corresponsabilitat de 
parelles i famílies vers la cri-
ança. Liderades per les lleva-
dores de l’ASSIR, hi col·labo-
ren també altres professionals 
del servei de les especialitats 
de pediatria, odontologia i 
psicologia.

Residents de tot el país, 
en un curs de cirurgia 
endoscòpica a l’Hospital

Lliurament de medalles als policies 
locals amb 15 o 25 anys de servei

següent any es fa l’avançat, per 
a residents de quart i adjunts 
joves. 
La participació majoritària 
per part dels residents en totes 
les edicions realitzades conso-
liden aquests cursos com a re-
ferent en formació de cirurgia 
endoscòpica ginecològica. 
Les sessions formatives van 
alternar presentacions teòri-
ques relacionades amb el trac-
tament quirúrgic de diferents 
patologies (endometriosis, 
patologia uterina, disfunci-
ons del sòl pelvià, oncologia) 
i tècniques quirúrgiques espe-
cífiques per via laparoscòpica, 
així com retransmissió de ci-
rurgies en directe amb la pos-
sibilitat de comunicació dels 
assistents amb els propis ci-
rurgians durant la realització 
de la intervenció quirúrgica. 
Durant el curs, els metges 
residents participen en si-
mulacions pràctiques amb 
“pelvitrainer” que permeten 
l’adquisició de les habilitats 
oculomanuals necessàries en 
les tècniques laparoscòpiques, 
amb la realització d’un exa-
men (homologat a nivell eu-
ropeu per la ESGE (societat 
europea d’endoscòpia)) que 
permet valorar objectiva-
ment les habilitats pròpies en 
relació a una extensa base de 
dades europea.
El projecte és liderat pel di-
rector de Servei de Gineco-
logia i Obstetrícia de l’Hos-
pital d’Igualada, el Dr. Pere 
Brescó, que és el president 
actual de la “Sección de En-
doscopia” de la SEGO i a 
més director del la “Escuela 
Internacional de Endosco-
pia Ginecológica” amb seu a 
l’Hospital d’Igualada.

als agents que porten 15 o 25 
anys de servei. 
L’acte va estar presidit per l’al-
calde, Marc Castells, la tinen-
ta d’alcalde de Governació, 
Interior, Hisenda i Organis-
mes Externs, Carlota Carner, 
i el cap de la Policia Local 

d’Igualada, Jordi Dalmases. 
En aquesta ocasió, s’han lliu-
rat medalles de color blanc a 
cinc agents que porten 15 anys 
de permanència i una medalla 
blanca i de plata a un agent 
que porta 25 anys de servei al 
cos.
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MONTBUI / LA VEU 

El proper diumenge 6 
d’octubre es posarà punt 
i final a la 28ª  Setmana 

de la Gent Gran de Montbui. 
Com és habitual, l’Associació 
de la Gent Gran montbuien-
ca està treballant colze a colze 
amb l’Ajuntament en l’organit-
zació d’un ventall d’activitats 
que estan comptant amb una 
notable d’assistència i partici-
pació per part dels més grans 
del municipi. 
Les activitats van començar 
dijous passat amb una sessió 
de cine-fòrum a la sala petita 
de Mont-Àgora, on prop de 
60 persones van presenciar la 
pel·lícula “Bailando la vida”, 
una comèdia dramàtica que 
va fer finalitzar amb una co-
loqui entre els assistents. 
Les propostes van continuar 
divendres passat amb dife-
rents xerrades sobre salut, 
a càrrec de professionals de 
l’Equip d’Atenció Primària 
del CAP Montbui. En primer 
lloc l’odontòloga va expli-
car les causes i com evitar la 
“boca seca”, un aspecte que 
pateixen especialmente les 
persones d’edat més avança-
da. Durant el mateix acte va 
intervenir la referent d’aten-
ció a la ciutadania del mateix 
CAP, Cristina Tarancón, qui 
va parlar sobre els serveis 
telemàtics “La meva salut” i 
“TSI Cuida’m”.  Va continuar 
l’activitat amb una presenta-
ció a la vintena d’assistents 
del “Document de voluntats 
anticipades”, a càrrec d’Alba 
Morillo i José Carlos Padial. 
En finalitzar, els assistents van 
poder degustar 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, es va 
organitzar l’activitat “Coneix 

el riu Anoia”. Un tècnic espe-
cialitzat va acompanyar als 
avis i àvies montbuiencs per 
mostrar-los la fauna i la flora 
del riu Anoia. 
Diumenge va tenir lloc el tra-
dicional Ball de la Gent Gran 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola, al ritme de la música 
de Bartomeu i la veu de Sheila 
Grados. 
Una seixantena d’avis i àvies 
de Montbui es van desplaçar 
aquest dilluns en autocar fins 
la fàbrica de làctics “El Pas-
toret de la Segarra”, ubicada 
a Sant Guim de Freixenet, 
on van poder observar des 
de l’entrada de la llet fins a la 
fabricació i l’envasament dels 
diferents productes, així com 
van poder comprovar els pro-
ductes referents d’aquesta em-
presa.
Dimarts els avis i àvies mont-
buiencs es van desplaçar fins 
el monestir de Poblet on van 
poder gaudir d’una sortida 
cultural i posterior dinar-ball. 

El Dinar dels Avis i les Àvies 
de Montbui posarà la cloenda, 
diumenge
Les activitats de la 28ª Setma-
na de la Gent Gran continua-
ran avui dimecres. A partir de 

dos quarts de cinc de la tarda 
es celebrarà una competició 
de petanca a les pistes muni-
cipals de La Vinícola (hi haurà 
pica-pica per als assistents).
També avui, però a partir de 
les 7 de la tarda, s’inaugurarà 
l’exposició “Cinema en temps 
de guerra: exili i repressió: 
1936-1975”. La mostra, pro-
moguda pel Memorial De-
mocràtic, donarà 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.
Demà dijous 3 d’octubre s’or-
ganitzarà 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-

La Gent Gran de Montbui celebra la seva 
28a Setmana commemorativa

MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat va te-
nir lloc al Centre 
de Serveis Montbui 

una sessió informativa/par-
ticipativa amb els veïns del 
Nucli Antic montbuienc en 
la qual van intervenir dife-
rents regidors de l’equip de 
govern municipal. L’objectiu 
de la trobada va ser explicar 
a la ciutadania alguns dels 
aspectes més destacats de 
l’actualitat municipal, i que 
tenen relació amb el Nucli 
Antic com ara l’estat dels ser-
veis, les possibles millores en 
equipaments, manteniment, 
la relació entre l’Ajuntament i 
les entitats del municipi, etc. 
També es va presentar als ve-
ïns del Nucli Antic un nou ca-
nal de comunicació, un what-
sapp obert per fer arribar les 
aportacions, denúncies, pro-
postes, ràpidament als gestors 
municipals.
I durant la trobada també es 
va establir que els primers 
dijous de cada mes un repre-
sentant del govern municipal 
(format per Ara Montbui i 
Som Montbui-ERC) atendrà 
les inquietuts i consultes de la 
ciutadania al Centre de Ser-
veis Montbui.
La valoració de la trobada, per 
part de l’Ajuntament és força 
positiva, ja que l’objectiu de 
l’equip de govern montbuienc 
és fer d’aquest “feed-back” 
amb la ciutadania un element 
clau en la gestió municipal.

Realitzada una 
sessió participativa 
al nucli antic 

mençaran les activitats a par-
tir de les 11 del matí, al CCC 
La Vinícola, amb una xerrada 
sobre seguretat per a la Gent 
Gran, a càrrec del cos de Mos-
sos d’Esquadra. El mateix di-
vendres, però ja a la tarda, 
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 assis-
tents.
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.
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La potenciació i millo-
ra del manteniment 
d’espais i equipaments 

públics és una prioritat per 
a l’equip de govern mont-
buienc. Durant les darreres 
setmanes s’han finalitzat im-
portants actuacions en aquest 
àmbit.

Completada l’actuació de 
millora del talús i parterres 
del Passeig Catalunya
D’una banda ja és una reali-
tat la recuperació i millora 
del talús i parterres d’accés 
al Passeig Catalunya. L’actu-
ació ha permès perfilar el ta-
lús i recuperar dos baixadors 
que envolten la tanca de la 
llar d’infants Santa Anna per 
dessota. També s’han posat 
les baranes de fusta correspo-
nents i s’ha transformat l’ac-
cés en rampes esglaonades. 
De la mateixa manera, s’ha 
fet la plantació d’arbustiva i 
s’han protegit algunes zones 
amb més pendent de malla 
de fibra de coco. També s’ha 
colocat a peu de talús un petit 
muret fet amb gabions armats 
de pedra seca que evitarà 
la caiguda de terres i també 

s’han millorat els parterres 
a peu del talús. L’actuació ha 
tingut un cost de 81.000 eu-
ros.

Finalitzades les obres de mi-
llora estructural de l’edifici a 
l’escola Antoni Gaudí
Durant les darreres setmanes 
han tingut lloc també els tre-
balls de millora de les patolo-
gies que presentava l’edifici de 
l’Escola Antoni Gaudí. L’ac-
tuació, que ha suposat una 
inversión de gairebé 63.000 
euros, ha anat a càrrec de 
l’empresa Obres i Construc-
cions DeCarme-Gtres SL i ha 
inclòs nombroses actuacions 
destinades a millorar aquest 
equipament educatiu.
D’una banda es van reparar 
filtracions i es va instal·lar 
una línia de vida. També es 
van reparar les esquerdes del 
paviment de la pista polies-
portiva i s’ha treballat per 
reparar l’entrada d’aigua al 
gimnàs. D’igual manera s’ha 
fet l’encoixinat de les sabates 
dels fanals, i s’han adequat 
a l’actual normativa tots els 
elements de seguretat (ex: pa-
rallamps). Igualment, s’han 
reparat les humitats del mur 
envolvent de l’edifici i s’ha fet 

El manteniment d’espais i 
equipaments públics, una prioritat per 
a l’equip de govern montbuienc

la substitució de l’enllumenat 
exterior.
Aquesta actuació ha estat 
subvencionada per la Dipu-
tació de Barcelona, dins del 
Programa Complementari de 
Reforma i Millora dels equi-
paments locals.

Treballs de millora a l’escola 
García Lorca
Cal destacar que durant els 
darrers mesos des del De-
partament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya s’ha 
dut a terme un projecte de 
reparació d’esquerdes i ele-
ments estructurals a l’escola 
montbuienca García Lorca. A 
partir d’un projecte elaborat 
pels mateixos serveis tècnics 
municipals, s’ha procedit a 
la reparació d’elements que 
necessitaven una actuació de 
manteniment.  

MONTUI / LA VEU 

A finals d’aquesta set-
mana és previst que 
comencin els treballs 

de remodelació i millora de 
l’emblemàtica Plaça del Pi, 
un dels espais més caracte-
rístics de Montbui, i espai 
neuràlgic del Barri del Pi.
L’actuació permetrà una im-
portant millora de la mobi-
litat i l’accessibilitat d’aquest 
espai públic montbuienc. 

També es guanyarà una dife-
renciació dels espais per a di-
ferents usos, es canviaran els 
8 pins actuals per 3 aurons 
blancs (“acer campestre”), 
uns arbres de fulla caduca 
que a l’estiu donaran ombra 
i a l’hivern afavoriran el pas 
de la llum del sol. El creixe-
ment de les arrels d’aquests 
arbres estarà limitat i no ge-
nerarà els problemes actuals. 
El projecte també inclou que 
la il·luminació de la plaça 

es realitzi amb LEDS ajus-
tables d’intensitat (més o 
menys llum segons l’estació 
de l’any). 
La remodelació de la Plaça 
del Pi és conseqüència del 
creixement dels vuit pins 
que presideixen aquest espai 
i que, en alguns casos, han 
fet malbé el carrer (a tocar 
de l’entrada a alguns domi-
cilis propers) i el clavegue-
ram. Des de l’Ajuntament 
de Montbui s’ha volgut pri-
oritzar aquesta actuació, per 
poder evitar les molèsties i 
possibles inconvenients pro-
duïts pel desenvolupament 
desorbitat de les arrels dels 
arbres per sota terra.
Les obres de remodelació de 
la plaça del Pi anirà a càr-
rec de l’empresa Moix, per 
un import d’adjudicació de 
96.000 euros.

Comencen les obres de remodelació 
de la plaça del Pi

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
tindrà lloc el “Down-
hill” La Tossa, activi-

tat prevista per al passat mes 
de juliol però que va haver 
acabar sent ajornada per una 
de les onades de calor d’aquest 
passat estiu. Finalment des 
de l’organització es va decidir 
que fos el dissabte 5 d’octubre 
quan es digui a terme el tra-
dicional descens en vehicles 
“Drift-Trike” des del cim de 
La Tossa. Es tracta d’una pro-
va espectacular, on els pilots 
porten al límit les prestacions 
dels diferents tricicles de der-
rapatge.

Cal dir que hi haurà premis als 
tres millors temps cronome-
trats en el campionat “Inercia”. 
El “Downhill” La Tossa co-
mençarà a les quatre de la tar-
da, es celebrarà a la carretera 
d’accés a La Tossa de Montbui 
(la carretera es tallarà a les 
15.45 hores) i hi haurà servei 
de bar a càrrec del Restaurant 
La Tossa. Cal destacar que el 
preu de l’activitat és de 6 euros 
(inclou entrepà, refresc i obse-
qui). Les inscripcions es po-
den formalitzar a través de la 
pàgina de Facebook Downhill 
La Tossa i també es podran 
fer el mateix dia de la prova, a 
partir de les 15 hores, al punt 
de sortida.

Aquest dissabte es durà 
a terme l’espectacular 
“Downhill la Tossa”

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada



COMARCA  |  23Divendres, 4 d’octubre de 2019

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Amb motiu del Dia In-
ternacional de la Gent 
Gran, el CAP Vila-

nova del Camí ha organitzat 
el III Concurs de manualitats 
adreçat a persones de més de 
65 anys. En total, s’hi han pre-
sentat un total de 56 obres, que 
han elaborat una trentena de 
participants utilitzant mate-
rials i disciplines tan diverses 
com són: ganxet, fusta, pedres 
pintades, pintura, labors de 
retalls (patchwork), collarets, 
boixets, puntes de tovallons, 
flors de paper, ampolles amb 
décopauge, bosses de drapet, 
aquarel·la, moneders amb 
brics reciclats, etc.
La guanyadora ha estat M. 

Elena Fernández Gené, amb 
una manualitat de pintura 
sobre pedres de riu i pissarra 
natural, que ahir va recollir 
el premi en l’acte d’entrega de 
guardons. La segona classi-
ficada ha estat Encarnación 
Moreno Ordóñez, que va 
presentar un quadre elaborat 
amb rotllos de paper higiènic 
reciclat i l’estampació d’una 
bossa amb paper de diari; i el 
tercer premi ha recaigut en Jo-
sefa Canals Gutiérrez, per una 
obra de pintura en aquarel·la 
. Els premis consisteixen en 
serveis i productes cedits per 
diferents comerços de Vila-
nova del Camí: un dinar per a 
dues persones, un tall de ca-
bells o un pentinat, i una cis-
tella de fruita.

Concurs de manualitats 
per a la gent gran

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí 
participa en el fòrum 
Innpulso Emprende, 

la quarta edició de la trobada 
d’Alcaldes i Alcaldesses amb 
la innovació. L’Alcaldessa No-
emí Trucharte i la regidora de 
Promoció Econòmica, Carlo-
ta Silva, han viatjat a Madrid 
acompanyades d’Isidre Rosich 
Dalmases, de Proyser Inox, 
una jove empresa amb seu al 
Viver d’Empreses del Centre 
d’Innovació Anoia.
Els actes de la IV Trobada 
d’Alcaldes i Alcaldesses amb 
la Innovació s’han obert amb 
la salutació institucional de 
Teresa Riesgo, Directora Ge-
neral d’Investigació, Desenvo-
lupament i Innovació del Mi-
nisteri de Ciència, Innovació 
i Universitats i Co-Presidenta 
de la Red Innpulso.
Tot seguit han començat les 
exposicions de les ciutats i de 
les seves empreses que han 
disposat de quatre minuts per 
presentar-se i explicar el seu 
projecte. La intervenció de 
Vilanova del Camí està previs-
ta per a la tarda. L’Alcaldessa 
Noemí Trucharte presenta-
rà el municipi i el projecte 
empresarial que es donarà a 
conèixer a Madrid serà Proy-
ser Inox. Una empresa ubicada 
des del mes de març al Viver 
del Centre d’Innovació Anoia 
que ofereix projectes i asses-
sorament d’implantació d’en-
ginyeria per a la indústria de 
l’esterilització, complements 
d’autoclau per esterilitzar en-
vasos en el procés industrial.

Innpulso Emprende ofereix 
un espai per promocionar 
iniciatives innovadores i fa-
cilitar el seu accés a mercats 
potencials i possibles inver-
sors
La trobada Innpulso Empren-
de, pretén reunir alcaldes i 
alcaldesses, representants de 
Pimes, micropimes i StarUps 
que han estat seleccionades 
en cada ciutat membre de la 
Red Innpulso, amb l’objectiu 
de promocionar les iniciatives 
innovadores i facilitar el seu 
accés a mercats potencials i a 
possibles inversors.
Aquesta trobada, de caràcter 
anual, té la voluntat de poten-
ciar l’intercanvi d’experiències 
en la promoció i suport a la 
innovació des de l’adminis-
tració local. I així mateix, cer-
ca un apropament entre les 
millor pimes innovadores del 
país amb suport del Ministeri 
de Ciència, Innovació i Uni-
versitats.

Vilanova del Camí compro-
mesa amb la innovació 

Vilanova presenta al fòrum Innpulso 
Emprende l’empresa local Proyser Inox

Proyser Inox ofereix projectes 
i assessorament d’implantació 
d’enginyeria per a la indústria 
de l’esterilització, complements 
d’autoclau per esterilitzar en-
vasos en el procés industrial.
Vilanova del Camí participa 
en aquestes trobades des de 
la seva primera edició, l’any 
2014, i ha compartit amb la 
xarxa de Ciutats de la Ciència 
i la Innovació altres tres inicia-
tives pioneres locals.
Durant la primera edició es va 
presentar el projecte del disse-
nyador de moda Jordi Rafart, 
que va introduir un sistema 
novedós de tallatge que defuig 
dels mètodes tradicionals.
A la segona edició, el 2017, Vi-
lanova del Camí va presentar 
l’experiència de Databis, una 
petita empresa instal·lada al 
Viver local que ofereix soluci-
ons web a mida per a la gestió 
empresarial.
I l’any passat, va ser el torn de 
l’StarUp, Hidroquimia, SL, que 
va presentar un projecte de 
tractament d’aigües mitjançant 
la filtració amb membranes.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Institut Pla de les Mo-
reres va participar en la 
Trobada Pedagògica del 

programa Generació Plurilin-
güe (GEP) AICLE de 1r any, a 
la sala d’actes del CaixaForum 
de Barcelona. Aquesta trobada 
aplega docents i centres de tota 
Catalunya per tal d’introduir 
l’enfocament AICLE, és a dir 
l’Aprenentatge integrat de Con-
tinguts i Llengües Estrangeres.
AICLE és el terme docent em-
prat per referir-nos a una situa-
ció d’immersió lingüística a les 

L’institut presenta l’experiència AICLE 
sobre immersió lingüística a les aules al 
CaixaForum

aules. El terme s’utilitza per des-
criure qualsevol situació edu-
cativa en la qual s’utilitza una 
llengua addicional (segona o 
estrangera) per a l’ensenyament 
i aprenentatge de matèries que 
no tenen a veure amb la llengua.
L’objectiu principal d’aquest en-
focament és iniciar els profes-
sors de matèria no lingüística 
en l’aprenentatge integrat de 
llengua estrangera i continguts. 
L’Institut Pla de les Moreres va 
presentar i compartir la seva 
experiència durant l’aplicació 
del primer curs d’aquest pro-
jecte al centre.

Tal i com subratllen des de l’Ins-
titut vilanoví en la seva llarga 
trajectòria sempre han potenci-
at l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres: l’anglès i el francès, 
com a primera i segona llengua 
respectivament.
Fa ja alguns cursos que el De-
partament d’Ensenyament va 
crear el GEP i que ha ofert for-
mació AICLE al professorat de 
Primària, Secundària i Forma-
ció Professional. Cada vegada 
són més els centres interessats 
per començar a impartir con-
tinguts curriculars no lingüís-
tics en llengua estrangera.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Les alcaldesses de Vila-
nova del Camí i Òde-
na, Noemí Trucharte 

i Maria Sayavera, el regidor 
d’Urbanisme de Vilanova, 
Francisco José Saucedo, i 
els tècnics d’urbanisme dels 
dos municipis s’han reunit 
aquesta setmana per tractar 
diferents temes urbanístics 
que els afecten. Han parlat 
del PMUr3, d’una possible 
alteració dels límits dels ter-
mes i de la millora del ferm 
del carrer Montserrat al ter-
me odenenc.
La zona comercial que s’ha 
de construir al sector cone-
gut com a PMUr3, de Vila-
nova del Camí, limita amb 
el municipi d’Òdena i està 
molt a prop del barri de Sant 
Pere, on no existeix oferta 
comercial.
Per facilitar la connexió de 

la nova zona comercial amb 
el barri odenenc, es valora la 
proposta de fer una via segu-
ra seguint el traçat d’un cor-
riol que ja s’utilitza en l’actu-
alitat.
Durant la reunió també es va 
parlar una possible alteració 
dels límits dels termes, un 
tema que va quedar ajornat 
fa uns anys i que ara s’ha re-
près, explica l’alcaldessa No-
emí Trucharte, amb la volun-
tat d’endreçar els termes del 
municipi d’una manera més 
lògica.
Una altra de les propostes 
que es van posar damunt la 
taula va ser la millora del 
tram del carrer Verge de 
Montserrat al terme munici-
pal d’Òdena. El vial presenta 
un deteriorament important, 
explica Noemí Trucharte, i 
és una via de comunicació 
molt utilitzada per entrar i 
sortir del municipi.

Vilanova i Òdena 
treballen  per millorar 
aspectes comuns
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els esports van ser els 
protagonistes de les 
jornades que es van 

organitzar del dilluns 23 al 
divendres 29 de setembre a la 
Pobla de Claramunt. Les ac-
tivitats es van incloure dins 
de la Setmana Europea de 
l’Esport, a la qual el muni-
cipi participava per primera 
vegada. Durant aquests dies 
es van programar propostes 
esportives de diverses moda-
litats, com acroioga, boxa tai-
landesa, futbol o tennis.
Les jornades es van coordinar 
des de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament en col·la-
boració amb el CF la Pobla, 
el CT la Pobla i el Cau Jove. 
Dues de les activitats que van 
tenir una bona resposta van 
ser la iniciació a l’acroioga, 
que va obrir la setmana, en 
què una vintena de persones 
van poder combinar el ioga 
i les acrobàcies; i la boxa tai-
landesa, amb una masterclass 
de Muay Thai a càrrec de 
Dani Molero, en què hi van 
participar una vintena de jo-
ves i nens. 
També cal destacar l’exhibició 
de tennis amb jugadors d’alt 
nivell, que va tancar les jor-
nades el diumenge al migdia, 
amb la participació de més 

d’una cinquantena de perso-
nes, entre adults i nens i ne-
nes. Els i les tennistes profes-
sionals que van participar en 
la demostració van ser: Mari-
na Bassols, Júlia Payola, Íñigo 
Cervantes i Juan Lizariturry. 
Després de l’exhibició, i junt 
amb l’equip tècnic del club, 
els participants van poder ju-
gar a tennis i provar el mate-
rial de la marca Head, consi-
derada una de les millors.
El futbol també va tenir pre-
sència en aquesta Setmana 
Europea de l’Esport. El dis-
sabte al matí al camp de fut-
bol municipal del Pas Blau 
es van disputar tres partits 
amistosos de l’Escola de Fut-
bol Base. En la categoria ben-

jamí i aleví, els poblatans van 
jugar amb el Fàtima i en la 
cadet, amb el Mediona.
A més de les activitats es-
mentades, la gent gran tam-
bé va participar en aquestes 
jornades amb una sessió de 
gimnàstica, que es va fer el 
dimecres a la plaça de l’Ajun-
tament. El dijous, un bon 
nombre de gent es va moure 
al ritme dels balls llatins amb 
un taller de Zumba, i el di-
vendres, un grup de joves van 
jugar a tennis taula al parc de 
Sant Galderic. Des de la regi-
doria d’Esports s’ha fet una 
valoració molt positiva de 
com han anat les jornades i 
de cara l’any vinent es plante-
jaran noves propostes. 

La Pobla de Claramunt tanca la 
primera Setmana Europea de l’Esport 
amb una bona acollida

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’arrossada popular or-
ganitzada per l’Associa-
ció per a l’Oci de la Gent 

Gran de la Pobla de Clara-
munt va aplegar, el diumenge 
29 de setembre, 125 persones. 
El dinar va tenir lloc a la pla-
ça de l’Ajuntament i després 
hi va haver ball a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes de l’Ajuntament.
Cap a les 2 del migdia es va 
començar a servir l’àpat, que 
va consistir en una aminada, 
un plat d’arròs, gelat i cafè o 
tallat. La paella, que va sortir 
molt bona, la va cuinar la Pa-
ella Mòbil, d’Igualada. Entre 
els assistents n’hi havia del 
municipi i d’altres localitats 
veïnes. Es va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, An-

toni Mabras; la regidora de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
M. Pau Castaño, diversos regi-
dors i regidores del Consistori 
i membres de la junta de l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran.
Després del dinar, es va fer un 
bingo. Els guanyadors i gua-
nyadores van ser: Meritxell 
Broch, Alejandro Alamillo, 
Estel Rodríguez i Xavi Ro-
dríguez. Els regals dels tres 
primers van ser unes paneres 
amb diversos productes ali-
mentaris i el quart, que era es-
pecial, un pernil. Els obsequis 
de les línies van ser caixes de 
galetes. 
L’activitat es va acabar amb un 
ball, a l’Ateneu, amb els músics 
Tago Mago. A la mitja part, es 
va sortejar una panera, que li 
va tocar a Roser Pastoret. La 
festa es va acabar cap a les 9 
del vespre. 

Participada arrossada 
popular de la gent gran

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els treballs de l’ONG SID 
Moskitia centraran la 
propera mostra que aco-

llirà la Sala Municipal d’Exposi-
cions de la Pobla de Claramunt. 
La col·lecció, amb el títol “35 
anys a Wampu (La Moskitia 
d’Hondures)”, s’inaugurarà el 
diumenge 6 d’octubre, a la 1 del 
migdia, i es podrà visitar fins al 
dissabte 19 d’octubre.
La Moskitia és una regió d’Hon-
dures que té moltes carències, ja 
que els poblats encara no tenen 
canalitzada la llum i l’aigua i als 
seus habitants els falten tots ti-
pus de productes de primera 
necessitat. Des de fa 35 anys, 
el cooperant sabadellenc Josep 
Aguilà està desenvolupant pro-
jectes de solidaritat i desenvolu-
pament en aquesta zona. A par-
tir d’aquí va néixer, fa 23 anys, la 

Fundació SID Moskitia.
L’entitat solidària treballa per 
garantir una vida digna a les 
comunitats indígenes de la 

Moskitia, mitjançant projectes 
educatius, sanitaris i de desen-
volupament econòmic. Con-
cretament, en aquests anys, la 

Exposició sobre els treballs de l’ONG SID Moskitia a Hondures

fundació ha finançat la cons-
trucció d’una biblioteca, un 
centre cultural, una pista de 
bàsquet, una escola tècnica per 

impartir oficis, que encara fal-
ta acabar, així com importants 
ajudes per a urgències sanitàries 
i medicaments, a més de dotaci-
ons periòdiques de material es-
colar i ajudes als misquitos que 
volen estudiar a la universitat. 
Paral·lelament, ha potenciat el 
treball de les dones a través de 
la creació d’un grup d’artesania 
autòctona i un altre grup que 
treballa en l’elaboració del cacau 
per vendre la xocolata al muni-
cipi.
L’exposició serà una recull, a tra-
vés d’imatges i objectes, de tota 
aquesta tasca solidària. La mos-
tra es podrà visitar de dimarts a 
dissabte, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre. Aquesta proposta 
forma part de l’Agenda Cultu-
ral, que organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament i 
que es va iniciar el setembre i 
s’allargarà fins al novembre.
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òde-
na ha obert el perío-
de per sol·licitar ajuts 

econòmics per als alumnes 
odenencs que han de cursar 
estudis universitaris o de for-
mació professional de grau 
superior fora de l’Anoia per-
què no existeix cap centre pú-
blic de referència a la comar-
ca. Seran per als alumnes que 
estudiïn a centres públics, o 
privats si no hi ha cap opció 
pública alternativa. El total de 
la partida destinada a aquests 
ajuts és de 10.000 euros, amb 
un màxim de 600 per cada 
sol·licitant que es destinarà a 
subvenir les despeses deriva-
des del fet d’estudiar fora de 
la comarca.
Per poder optar a aquests 
ajuts, entre altres requisits, cal 
que l’alumne tingui menys de 
26 anys, estigui empadronat 
a Òdena amb una antelació 
mínima d’un any ininterrom-
put i que cursi com a mínim 
la meitat de les matèries si 
comença el primer curs; en 

el cas dels cursos posteriors, 
a banda de matricular-se a la 
meitat d’assignatures cal ha-
ver aprovat la meitat de les 
assignatures del curs anterior.
Els alumnes de famílies amb 
una renda familiar mensual 
per sota dels 900 euros poden 
optar als ajuts de 600 euros, i 
els de renda familiar mensual 
inferior a 1.350 euros, als de 
300 euros. A banda del nivell 
de renda, també es valorarà la 
distància entre el lloc de resi-
dència i el centre d’estudis, el 
fet de pertànyer a una família 
nombrosa o a una  monopa-
rental, el grau de discapaci-
tat i la mitjana de l’expedient 
acadèmic.
Els interessats poden trobar 
les bases i detall de la docu-
mentació a presentar al web 
de l’Ajuntament. El període de 
lliurament acabarà el 31 d’oc-
tubre. La sol·licitud i la resta 
de documentació requerida 
que l’ha d’acompanyar s’han 
de presentar a l’Ajuntament 
d’Òdena per qualsevol de les 
vies admeses al dret adminis-
tratiu.

Òdena obre convocatòria 
d’ajuts per a alumnes que 
cursin estudis superiors 
fora de l’Anoia

ÒDENA / LA VEU 

Avui divendres 4 d’octubre, 
a la Capella de Sant Miquel 
del nucli d’Òdena, se cele-
brarà el Concert amb pare 

i filla, Màrius i Abril Mont-
many. Serà ales 8 del vespre. 
Cal fer reserva prèvia al telè-
fon 683101724, trucant o via 
whatsapp, indicant el nom de 
persones que hi assistiran.

Concert a la capella de 
Sant Miquel

JORBA / LA VEU 

L’escola municipal de 
Jorba, ha començat el 
curs 2019-2020 amb 

70 alumnes, 64 a l’escola i 6 a 
la llar d’infants, d’entre 1 a 3 
anys. El projecte que treballa-
ran al llarg d’aquest curs serà 
“Descobrint el nostre entorn”, 
línia que els permetrà conèi-
xer i investigar de prop molts 
aspectes del municipi.
Una de les novetats de l’esco-
la Guerau de Jorba és que es-
trena horari, que serà de 9 a 
12.30 h i de 15 a 16.30 h. Així, 
el centre ha decidit suprimir 
voluntàriament la sisena hora, 
cosa que els permetrà guanyar 
hores de coordinació entre els 
membres de l’equip docent, fa-
cilitant i permetent millorar el 
treball per projectes que ja fa 
temps que han iniciat.
D’altra banda, aprofitant els 
mesos d’estiu l’Ajuntament ha 

dut a terme treballs de remo-
delació i millora a l’escola. Les 
actuacions realitzades han es-
tat principalment centrades en 
les millores als lavabos, amb la 
reforma d’un i la construcció 
de dos de nous adaptats.
Les obres les ha adjudicat i fi-
nançat el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de 

L’Escola Guerau de Jorba comença el 
curs amb 70 alumnes i millores al centre

Catalunya a Obras y construc-
ciones Trivazquez SL, amb un 
pressupost de 35.933,76 euros. 
Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Jorba s’ha fet càrrec 
del cost de redacció del pro-
jecte tècnic i de direcció de les 
obres i coordinació de segure-
tat i salut d’aquestes, amb un 
cost de 1.778,70 euros.

VALLBONA D’A / LA VEU 

El delegat territorial del 
Govern de la Genera-
litat al Penedes, Pere 

Regull, va visitar, el dijous  26 
de setembre Vallbona d’Anoia. 
Aquesta trobada forma part 
de les visites que el delegat està 
fent per diferents ajuntaments 
de la comarca per conèixer de 
primera mà els projectes i les 
necessitats de cada municipi.
El delegat va ser rebut a l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia 

per l’alcaldessa, Meritxell Ba-
qué i els regidors de l’equip de 
govern.
En la reunió es va abordar di-
versos temes relacionats amb 
els projectes que té l’Ajunta-
ment, sobretot aquells en els 
quals es compta amb la par-
ticipació de la Generalitat de 
Catalunya com el Poligon del 
Carol, la variant, l’urbanit-
zació de Vallbonica i el Pla 
parcial d’ordenació que ha de 
permetre la nova ubicació de 
l’Institut. 

Vallbona rep la visita del delegat terri-
torial de la Generalitat al Penedès
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CAPELLADES / LA VEU 

A banda de l’habitual 
parlament instituci-
onal i l’homenatge 

floral davant el monument 
del carrer Lluís Companys, 
també es representarà l’obra 
“Mort a les cunetes”, de l’actor 
igualadí Joan Valentí.
A mitjanit del 9 de febrer de 
1939, nou republicans civils 
van ser traslladats de la pre-
só de Manresa per ser afuse-
llats a Can Maçana, al peu de 
la muntanya de Montserrat. 
Havien estat detinguts sense 
acusacions polítiques clares. 
Un d’ells –Josep Nin-, acon-
segueix fugir, sobreviure i 
explicar-ho. A partir d’aquest 
relat i d’altres de coetanis 
seus, l’historiador surienc 
Albert Fàbrega reconstru-
eix aquest fosc capítol de la 
repressió franquista. Ara, 
l’actor igualadí Joan Valen-
tí i el director David Pintó 
parteixen d’aquest relat per 
presentar Mort a les cunetes, 
un emotiu espectacle de cre-
ació pròpia en el qual porten 
a escena cinc monòlegs dels 

protagonistes d’aquella terri-
ble nit, per reconstruir els fets 
des de la força de la paraula i 
la música.
La fossa comuna amb aquests 
vuit afusellats encara no ha 
estat localitzada a dia d’avui 
i és per això que l’espectacle 
també és un reconeixement 
moral i públic a aquestes per-
sones que van morir per les 
seves idees i un homenatge a 
totes les víctimes de la repres-
sió franquista.
“Continuem recuperant 
la memòria històrica d’un 
temps, el de la repressió fran-
quista, que malauradament 

El 15 d’octubre Capellades retrà 
homenatge al President Companys

no sembla del tot superat –
recorda Àngel Soteras, regi-
dor de Cultura-. Ho fem re-
cordant figures com el propi 
President Companys o Rovira 
i Virgili, però també víctimes 
més properes com vam fer en 
el seu moment amb l’home-
natge als capelladins jutjats i 
condemnats per tribunals de 
guerra franquistes o ara amb 
aquesta obra sobre l’assassi-
nat a Can Massana de 9 pre-
sos civils republicans”.
“Mort a les cunetes” es repre-
sentarà el 15 d’octubre al Tea-
tre de La Lliga a les 8 del ves-
pre i l’entrada serà gratuïta.

CAPELLADES / LA VEU 

La Biblioteca el Safa-
reig ha publicat l’agen-
da amb les diferents 

propostes que durà a terme 
aquest mes d’octubre, dedicat 
en especial a la salut mental.
La primera proposta és per 
aquest dilluns 7 a les 7 de la 
tarda quan es farà una xerra-
da a càrrec d’Ana Guinaldo 
per parlar sobre “Salut emo-
cional: acceptació i gestió de 
pensaments i emocions”. Per 
als infants el dimecres 9 es 
proposa un taller “El pèndol 
de Newton i els planetes” que 
anirà a càrrec de l’espai El Ta-
ller. Aquest serà el Bibliolab 
d’aquest mes i està adreçat es-
pecialment  als nens i nenes 
a partir dels sis anys. Per al 
dijous 10 d’octubre – Dia de 
la salut mental- es proposa 
veure una pel·lícula, “El cisne 
negro”, de suspens psicològic.
Per a l’altra setmana, els dies 
14 i 15 d’octubre, hi haurà 

el Club de Lectura dels Pe-
tits Lectors –infants de 5 a 8 
anys- que treballaran al vol-
tant del llibre “Vilagallina”.
La tercera setmana d’octubre, 
el dia 21, es farà un taller ex-
perimental sobre prehistòria, 
a càrrec de l’IPHES –Institut 
Català de Paleocologia Hu-
mana i Evolució social- per 
als infants a partir de 7 anys. 
Cal inscripció prèvia ja que 
les places són limitades per 
l’espai. El dimarts 22 d’octu-
bre es farà l’Hora del Conte, 
aquest mes especial per als 
nens d’1 a 3 anys. Els més 
petitons podran gaudir amb 
“Una ratolina, una nena” de 
la Petita Companyia.
Per tancar el mes d’octubre el 
dmarts 29 hi haurà un vide-
ofòrum i debat sobre la salut 
mental, amb la presidenta de 
l’entitat a l’Anoia.
Finalment cal recordar que 
tots els divendres a les 6 hi ha 
lectura de contes del Racó de 
les Emocions. 

Agenda de la Biblioteca 
el Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Ha sortit el Capellades 
Activitats del mes 
d’Octubre. Aquesta 

és una agenda que recull les 
diferents propostes que es fan 
a Capellades, tant les que or-
ganitza l’Ajuntament com les 
que proposen les entitats cul-
turals, de lleure i esportives de 
la vila. 
La primera part de l’agenda 
recull les activitats per dia i a 
la segona es detallen les pro-
postes que es repeteixen du-
rant un temps. Aquest és el 
cas, per exemple, de la Biblio-
teca que cada divendres pro-
posa la lectura de contes del 
Racó de les emocions o bé de 
l’Esbart Dansot que ensenya 
a ballar sardanes cada primer 
dissabte de mes.

A més a més també hi ha 
surten les exposicions que es 
duen a les diferents sales de 
la vila. Aquest octubre al Mi-
rador del Museu hi ha la mos-
tra que resumeix els 50 anys 
de l’institut Molí de la Vila 
i al Saló Rosa de La Lliga els 
treballs del fotògraf capelladí 
Miquel Estrada.
Aquest mes d’octubre comen-
çarà amb la Festa de la Cervesa 
Artesana i continuarà amb 
més propostes com la repre-
sentació de l’obra “Mort a les 
cunetes” coincidint amb l’ho-
menatge al President Com-
panys o el Tastet de Cultura 
Popular que es farà als jardins 
de la Residència Fundació 
Consorts Guasch. Per tancar 
el mes, festa de la Castanyada, 
per als més petits i enguany 
també proposta per als joves.

La tardor comença plena 
d’activitats a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Fins el dilluns 14 d’oc-
tubre es pot sol·licitar 
a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà de l’Ajuntament de 
Capellades beques de trans-
port.
Les persones destinatàries 
d’aquesta convocatòria tor-
nen a ser els joves de 16 a 25 
anys que es desplacen fora de 

Capellades per cursar estudis 
acadèmics no oferts al mu-
nicipi durant el 2019/2020 – 
batxillerats específics, cicles 
formatius de grau mig i grau 
superior i graus universita-
ris-.
A les bases –publicades a la 
pàgina web capellades.cat es 
pot trobar els criteris de va-
loració per a la resolució de 
cada sol·licitud. L’any pas-

sat es va començar a oferir 
aquestes beques i es van pre-
sentar 10 sol·licituds, de les 
quals se’n van poder benefici-
ar 9 joves.
Per a més informació, us po-
deu adreçar als Serveis Edu-
catius de l’Ajuntament de 
Capellades, enviant un cor-
reu a xausfj@capellades.cat o 
trucant al número de telèfon: 
93.801.10.01.

Fins el 14 octubre, Beques de transport

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 
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
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MASQUEFA / LA VEU 

Una de les principals 
novetats que presenta 
el nous curs escolar 

2019-2020 a Masquefa i a La 
Beguda és la posada en marxa 
d’una nova aula per a infants  
a l’Escola Vinyes Verdes, que 
des del passat 16 de setembre 
compta amb una nova classe 
mixta de P1 i P2.
El centre, que abans de l’ini-
ci del nou curs comptava 
amb línies de P3 fins a sisè de 
primària, ha vist reforçada i 
ampliada la seva oferta edu-
cativa a través de la prestació 
d’aquest nou servei del qual ja 
en són usuaris un total de sis 
infants amb edats compreses 
entres els un i dos anys.
L’aula mixta de P1 i P2 a l’Es-
cola Vinyes Verdes, doncs, ja 
és una realitat després que el 
passat mes de maig el Depar-
tament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya conce-

dís al centre aquesta línia de 
primer cicle d’educació infan-
til per a infants d’1 a 3 anys. 
A partir d’aleshores, i al llarg 
dels darrers mesos, l’Ajunta-
ment de Masquefa ha aportat 
els recursos necessaris per 
adequar i posar en marxa 
aquest nou projecte educatiu. 
L’equip directiu i docent del 
centre s’ha implicat activa-
ment per fer-lo realitat i s’ha 

L’Escola Vinyes Verdes estrena aquest 
curs la nova aula mixta de P1 i P2

comptat amb la col·laboració 
de tota la comunitat educativa 
i de l’equip de l’Escola Bressol 
Municipal La Baldufa.
L’aula de P1 i P2 va començar 
a funcionar el dia 16 de se-
tembre amb sis infants d’un 
i dos anys. Han fet uns dies 
d’adaptació als espais adap-
tats per a ells, tant a l’aula 
com a l’espai de joc al pati.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Fundació Privada 
Gandhi, entitat ubica-
da a la Torre de Clara-

munt que es dedica des dels 
anys 80 a l’atenció de Perso-
nes amb Discapacitat Intel-
lectual, organitza un concert 
de Gospel dirigit a les perso-

nes ateses i als seus familiar 
i obert als veïns i veïnes. El 
concert serà dut a terme pel 
grup Gospel Meeting inte-
grant per membres de Piera 
i de Castellbisbal el proper 
diumenge 6 d’octubre a les 
12:00 a la mateixa Fundació 
Gandhi, l’entrada es lliure i 
gratuïta.

Concert de Gospel Mee-
ting a la Fundació Gandhi

CARME / LA VEU 

Carme commemora el 
2n. aniversari de l’1O, 
amb un acte simbòlic 

a l’entrada del col·legi elec-
toral que va esdevenir centre 
de votació i punt neuràlgic 
d’aquella jornada.
Durant l’acte, s’ha mostrat 
un núvol de paraules amb els 
sentiments explicitats per al-
guns veïns i veïnes al voltant 

de l’1O de 2017 i recollits en 
el transcurs de les accions que 
van formar part del 1r. ani-
versari. També s’ha acordat, 
entre tots els presents, penjar 
un rètol que identifiqui el lloc 
i el moment històric que va 
viure el poble i el país.
La lectura d’un manifest i 
d’alguns fragments de la car-
ta escrita, per l’ocasió, per en 
Jordi Cuixart des de la presó, 
han posat fi a la concentració.

Segon aniversari de l’1O 
a Carme

MIRALLES / LA VEU 

La Junta local contra el Càn-
cer de Santa Maria de Mi-
ralles aquest any 2019 s’ha 
recaptat la quantitat de 1480 
euros. Donem les gràcies a 
la solidaritat de les persones 
que destinen a sembrar l’es-
perança perquè la recerca es 

l’únic que podrà acabar amb 
el càncer aecc.es.
La Junta està formada per 
Emília Solé, Celerina Ferrer, 
Jacinta Micheli, Concepció 
Ferrer, Pepita Argelich, Mª 
Teresa Soler, Maria Montón 
i Conxita Rubió i expressa el 
seu agraïment per totes les 
donacions.

Acapte per al càncer a 
Miralles

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa compta des del 
mes de setembre amb el 

nou Pla de prevenció d’incen-
dis forestals a les urbanitzaci-
ons i nuclis de població (PPU); 
un document tècnic, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Pre-
venció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament 
Agrari, que conté tota la infor-
mació tècnica i administrativa 
necessària per a poder posar 
en pràctica les principals me-
sures de prevenció d’incendis 
forestals en urbanitzacions, 
nuclis de poblacions, edifica-
cions i instal·lacions situats en 
terrenys forestals o en la franja 
de 500 metres que els envolta. 
Així, entre les principals me-
sures incloses en aquest PPU 
hi ha assegurar l’existència 
d’una franja exterior de pro-
tecció d’almenys 25 metres 
d’amplada al voltant, lliure de 
vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida que compleixi 
les característiques que s’esta-
bleixen en el Decret 123/2005, 
de 14 de juny.
Aquestes mesures, a més, es-
tan incloses en l’art 179. 4.1. 
a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 

de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i 
del sector públic que modifica 
l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de preven-
ció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en ter-
renys forestals.
 
Pla per a reduir el risc d’in-
cendis forestals a Can Valls
El Pla de prevenció d’incendis 
forestals a les urbanitzacions i 
nuclis de població entregat a 
l’Ajuntament de Masquefa se 
centra en les principals me-
sures de prevenció d’incendis 
forestals a aplicar a la urbanit-
zació de Can Valls. 
Així, aquest pla té com a prin-
cipals objectius: 
. Complir la legislació vigent.
.  Millorar la seguretat de les 

persones que es troben en la 
urbanització o nucli de pobla-
ció en el moment de l’incendi.
. Millorar les condicions per 
a defensar activament la ur-
banització o nucli de pobla-
ció, garantint tant l’accés al 
seu interior i perímetre, com 
la disponibilitat de les infra-
estructures necessàries i les 
condicions de seguretat pels 
equips d’extinció.
. Millorar la protecció passiva 
dels habitatges, les infraes-
tructures i l’entorn natural de 
la urbanització o nucli de po-
blació.
. Evitar que la pròpia urbanit-
zació o nucli de població es 
converteixi en un focus gene-
rador d’incendis.
. Establir els procediments ad-
ministratius d’execució de les 
obres i recomanacions descri-
tes en el Pla.

Pla per a reduir el risc d’incendis 
forestals a Can Valls

ES TRASPASSA BAR EN PLE FUNCIONAMENT

Caixa demostrable
Excel·lens condicions

IURIS TRIVIUM / LLOGUERS
informació:

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

L’Ajuntament de Pie-
ra, de forma conjunta 
amb l’Escola Les Flan-

des, l’EA Apiària i l’Insti-
tut Salvador Claramunt, ha 
posat en marxa el projecte 
«Camí Escolar», que pretén 
afavorir els desplaçaments 
segurs a peu o en bicicleta 
dels infants des de casa seva 
a l’escola, potenciant així la 
seva autonomia personal i, 
alhora, la responsabilitat i el 
civisme de la ciutadania.
Per a conèixer els hàbits dels 
nens i les nenes i identificar 
els problemes que es troben 
en els seus desplaçaments, 
se’ls farà una enquesta a l’au-
la, sempre anònima, amb 
preguntes sobre l’itinera-
ri que segueixen per anar a 
l’escola i de quina manera el 
fan, és a dir, si hi van a peu 
o en cotxe, sols o acompa-
nyats… Alhora, els centres 
educatius facilitaran a les 
famílies un qüestionari per 

a conèixer-ne les inquietuds 
i tenir-les en compte a l’hora 
de desenvolupar el projecte.
Els resultats d’aquest estudi 
permetran establir els possi-
bles recorreguts, detectar els 
punts conflictius i elaborar 
un pla d’actuacions de mi-
llora de la seguretat. Aquest 
haurà d’incloure accions de 
gestió de la mobilitat i del 

Piera aposta per una mobilitat segura 
camí de l’escola

disseny urbà, com ara la se-
nyalització, la reordenació 
d’aparcaments o l’ampliació 
de voreres; accions pedagò-
giques i formatives, i accions 
de comunicació i sensibilit-
zació com demanar la col-
laboració dels comerciants 
per tal que donin suport als 
infants que utilitzin aquests 
itineraris.

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte es re-
presenta la segona 
obra de teatre del 

concurs de teatre pierenc.  
La companyia que ens visita 
aquesta setmana porta per 
nom Una Càpsula Teatre i 
són d’Olot, que interpretaran 
Animals de companyia. 
Historia breu de la compa-
nyia:
L’Associació Una Càpsula 
Teatre neix el 2014 de la mà 
d’actors, actrius i directors de 
diferents formacions teatrals 
de la Garrotxa, amb la inqui-
etud de formar un equip de 
persones, polivalent per dur a 
terme obres de teatre  i orga-
nitzar una mostra d’arts escè-
niques innovadora a la ciutat 
d’Olot (El Petit Format) que 
aquest any arriba a la seva 
cinquena edició .

L’obra que portaran  al con-
curs pierenc és Animals de 
Companyia. 
La sinopsi :
Una colla d’amics es reuneix 
per celebrar un sopar de ben-
vinguda el dia que la Beth 
torna a casa després d’haver 
estat ingressada durant dos 
mesos. Però la festa sorpresa 
es complica quan un dels 
amics confessa un secret in-
esperat i acaben sortint els 
draps bruts de tots els perso-
natges.
En un to de tragicomèdia 
realista, l’obra posa en dubte 
els valors de l’amistat i la sin-
ceritat, en una història d’egos 
i enveges que constata que la 
soledat i la necessitat d’afec-
te poden fer que tots plegats 
ens convertim en animals de 
companyia.
Durada: 65 minuts, en un sol 
acte.

Segona setmana del 
concurs pierenc

PIERA / LA VEU 

La sala polivalent del Te-
atre Foment de Piera 
acollirà el proper dijous 

17 d’octubre, a les 19 hores, 
l’acte de presentació del pro-
jecte del Banc de Terres del 
Parc Rural de Montserrat. Es 
tracta d’un projecte conjunt 
entre la Diputació de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Piera per 
a la recuperació de les terres 
agràries abandonades o en 
desús al municipi. L’objectiu 
és evitar l’abandonament de 
les terres de conreu i mante-
nir el mosaic agroforestal dels 
entorns de Montserrat.
El projecte posa a disposició 
de les persones propietàries 
de terres interessades en ar-
rendar-ne un seguit de ser-

veis, com un servei jurídic, 
un servei tècnic d’informació 
i acompanyament, una pàgi-
na web amb informació de 
les terres disponibles o suport 
en la realització dels treballs 
de recuperació dels terrenys 
abandonats.
Per a fer la inscripció a la pre-
sentació cal enviar un correu 
electrònic a l’adreça bancde-
terres@diba.cat, abans del 15 
d’octubre. Per a més informa-
ció podeu consultar el web 
de l’Oficina Tècnica de Pre-
venció Municipal d’incendis 
Forestals i Desenvolupament 
agrari, contactar directament 
amb l’Ajuntament de Piera  
Montserrat de Torres, tel. 93 
779 42 57) o amb el Banc de 
Terres (Pere Navarro, telèfons 
93 402 26 14 o 689 22 26 91).

Es presenta el Banc de 
Terres del Parc Rural de 
Montserrat

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
està duent a terme una 
revisió i actualització 

dels Plans de Protecció Civil 
municipals. L’actual normativa 
preveu que tots aquests plans 
formin part d’un document 
únic (DUPROCIM) que ha 
d’incloure un llistat de totes 
aquelles persones amb dificul-
tats de mobilitat que poguessin 

necessitar ajuda especial en 
cas que es produís una situa-
ció d’emergència. És el cas de 
persones grans que viuen so-
les, amb mobilitat reduïda, en 
situació de dependència o que 
no tenen vehicle propi i que no 
es podrien valdre per si matei-
xes si s’hagués de dur a terme 
una evacuació, per exemple, 
com a mesura de prevenció 
davant l’inici d’un incendi. 
El consistori disposa d’una 

Actualització dels Plans de Protecció 
Civil

llista d’aquestes persones però 
no està actualitzat, i és per 
això que demana la col·labora-
ció dels pierencs i pierenques 
recordant que és important 
comunicar aquests casos per 
poder actuar de forma ràpi-
da i eficient davant qualsevol 
urgència. Aquesta notifica-
ció s’ha de fer arribar a tra-
vés d’una instància a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament.

PIERA / LA VEU 

La Piscina de Piera ha 
reprès la seva activitat 
després de l’estiu amb 

noves propostes per a la ciu-
tadania. Una d’elles és el taitxi 
o taitxi chuan, que s’ofereix els 
dilluns i dimecres en horari 
de matí, de 9.20 a 10.30 hores, 
i de tarda, de 15.15 a 16.15 ho-

res. L’activitat està destinada a 
persones majors de 16 anys. 
Tothom qui vulgui conèixer 
els beneficis d’aquesta pràc-
tica física i emocional, pot 
apropar-se a les instal·lacions 
de la Piscina de Piera i provar 
l’activitat de forma gratuïta.
Així mateix, també s’ha obert 
la possibilitat als infants a 
partir de P5 de participar en 

Arriben noves activitats a la Piscina 
de Piera

les classes de ballet infantil 
els dimecres, de 17.30 a 18.20 
hores.
Per a més informació, cal 
posar-se en contacte amb la 
Piscina de Piera (Passeig del 
Prat, 3-7) de forma presenci-
al, trucant al 93 776 24 16 o 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça info@lapiscinade-
piera.cat.
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CALAF / LA VEU 

El dilluns 23 de setem-
bre, Calaf va celebrar 
el primer Ple Ordinari 

d’aquest nou mandat 2019-
2023 en què es va estrenar el 
nou sistema d’acta digital.
El Ple municipal va aprovar 
definitivament i per unani-
mitat el Reglament Orgànic 
Municipal i el Reglament de 
Participació Ciutadana.
Els grups de Junts per Catalu-
nya (Junts) i Grup d’Indepen-
dents per Calaf – Veïns amb 
Veu (GIC-VV) van agrair a la 
regidora d’esports i participa-
ció ciutadana, Mercè Biosca, 
per haver-se reunit amb els 
seus grups, haver-se sentit 
receptiva i haver acceptat la 
majoria de les esmenes que 
aquests grups hi van presen-
tar.
El punt cinc, corresponent 
l’expedient 510/2019 per a 
l’aprovació del Compte Gene-
ral del pressupost de l’exerci-
ci 2018, va ser aprovat amb 7 
vots a favor (JxC-AM) i 3 en 
contra (JxC-AM i GIC-VV).
El portaveu de Junts, Joan 
Caballol, va argumentar el 
seu vot negatiu afirmant que 
no posen en dubte que for-
malment els números siguin 
correctes, però d’altra banda 
no és podem fer responsables 
de les vinculacions i movi-
ments de les partides munici-
pals. Per l’altra part, el porta-
veu de GIC-VV, Jaume Simó, 
va afirmar que el seu grup no 
tenia les dades suficients per 
votar-hi favorablement.
El punt número set de l’ordre 
del dia, que va ser introdu-
ït d’urgència amb els vots de 
Junts per Calaf, consistia en 

l’aprovació inicial de la modi-
ficació puntual del POUM en 
els sòls urbanitzables SUD-1, 
SUD -2, SUD-3 i SUND-7.  
L’objectiu d’aquesta modifica-
ció és dotar de sòl industrial 
Calaf. Va ser aprovat  per 7 
vots a favor, els de JxC-AM i 
els vots en contra dels grups 
de Junts i GIC-VV.
El portaveu de Junts, Joan 
Caballol, va plantejar una 
sèrie de qüestions a tenir en 
compte en relació al futur del 
polígon industrial de Calaf i 
va posar en dubte els infor-
mes de la secretaria de l’Ajun-
tament de Calaf. Caballol va 
afirmar que aquesta modifi-
cació dels terrenys urbanit-
zables va en contra dels in-
teressos dels vilatans. També 
va acusar l’equip de govern de 
poca transparència en el pro-
cediment.
El portaveu de GIC-VV, Sal-
vador Prat, afirma que no 
estaven a favor de la modifi-
cació puntual, tal com havien 

manifestat en reunions ante-
riors amb l’equip de govern, 
atès que no veuen clar el sen-
tit de les compres vendes de 
terrenys públics.
L’alcalde de Calaf i porta-
veu de Junts per Calaf, Jordi 
Badia, va justificar la modi-
ficació del POUM proposa-
da, de delimitar el sector de 
Solanelles i desqualificar-ne 
una part del Rentador, per el 
millor accés al sector de So-
lanelles. També va justificar 
l’eliminació de la càrrega que 
hi havia pel pagament de la 
futura ronda perquè s’ha de-
mostrat com un factor que 
desincentiva l’arribada de no-
ves empreses
L’equip de govern va conside-
rar que havia estat un tema 
tractat de manera totalment 
transparent des del 2015, i 
molt treballat amb el Depar-
tament d’Urbanisme de la 
Generalitat i Incasol. L’alcal-
de va explicar que els terrenys 
del Rentador no quedaran 

desqualificats per complet i 
que ha estat una decisió tèc-
nica, presa des d’Urbanisme 
i no des d’un vessant polític.

D’altra banda, el vuitè punt, 
que també va ser introduït 
d’urgència, es referia a l’adju-
dicació del contracte de con-
cessió de serveis del centre 
de dia Casa Joan Gimferrer 
de Calaf. Es va aprovar amb 
7 vots a favor (JxC-AM) i 
3 abstencions (Junts i GIC-
VV). Àuria va ser l’empresa 
guanyadora del concurs.
També es portava a votació 
la moció en suport a la Llei 
24/2015 contra el tall de sub-
ministrament elèctric a les 
famílies amb deute, per part 
d’Endesa i altres companyies. 
La regidora d’Educació, Polí-
tiques Feministes i d’Igualtat, 
Cooperativisme i Habitatge, 
Bet Miquel, va argumentar 
que recentment Endesa i al-
tres companyies elèctriques 
han enviat cartes a alguns 

El Ple de l’Ajuntament de Calaf aprova per unanimitat el 
Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana

ajuntaments catalans, entre 
els quals el de Calaf, amena-
çant d’incomplir amb la Llei 
24/2015 i tallar el subminis-
trament a les persones i fa-
mílies amb informes de vul-
nerabilitat que tinguin deutes 
de consum, reclamant a les 
administracions locals que 
paguin el 50% del cost del 
deute abans de l’1 d’octubre. 
El ple municipal va aprovar 
la moció per unanimitat. A la 
moció s’exigeix la condona-
ció, per part de les empreses 
subministradores, del deute 
acumulat per les persones i 
famílies per la Llei 24/2015.
En el torn de precs i pregun-
tes el grup de Junts per Ca-
talunya – Calaf va demanar 
explicacions sobre diverses 
qüestions relacionades amb 
les obres de la travessera de la 
carretera de Manresa i tam-
bé, juntament amb el grup de 
GIC-VV, van preguntar sobre 
el procediment que s’ha fet 
servir pel concurs del tanatori 
i saber si es farà un negociat.
Pel que fa a la licitació del ta-
natori, l’alcalde de Calaf, Jor-
di Badia, va respondre que al 
primer concurs no s’hi havia 
presentar cap empresa i que 
en aquests moments s’està 
fent un segon concurs amb 
unes bases modificades.

Es va aprovar d’urgèn-
cia l’aprovació inicial 
de la modificació pun-

tual del POUM munici-
pal per tal d’afavorir la 
promoció econòmica i 
la dinamització del sòl 

industrial
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 29 
de setembre va ser un 
dia molt especial pel 

poble de Veciana. El motiu 
va ser la reobertura de la ca-
pella de Sant Gabriel després 
de cinquanta anys en estat de 
ruïna.
L’acte va constar d’una mis-
sa de campanya oficiada per 
monsenyor Romà Casanova, 
Bisbe de Vic i acompanyada 
per la Coral de Veciana que 
va entonar els goigs a llaor del 
sant per cloure-la.
En acabar l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitje, va dirigir unes 
paraules als assistents que om-
plien els entorns de la capella 
per expressar-los la seva satis-
facció per l’obra realitzada. I és 
que segons Servitje a Veciana 
les paraules Sant Gabriel sig-

nifiquen molt més que cape-
lla, arcàngel o devoció, aquests 
dos mots són sinònims d’ar-
rels, tradició traspassada de 
pares a fills i estima cap al po-
ble i la seva història.
L’alcalde es va acompanyar en 
els seus parlaments de l’hereu 

Veciana de festa grossa per la recuperació 
de la capella de Sant Gabriel

i pubilla encomanant-los que 
siguin ells, i la seva generació, 
que omplin la propera pàgi-
na en la història de la capella 
amb una acció tant o més po-
sitiva com la restauració inte-
gral que s’ha fet en els darrers 
mesos.

S.P. SALLAVINERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera ha re-
but de l’Oficina de Pa-

trimoni Cultural (OPC) de 
la Diputació de Barcelona el 
Mapa del Patrimoni Cultural 
del municipi, fruit del con-
veni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Diputació.
L’estudi ha documentat 184 
elements dels quals el 70% 
correspon a patrimoni im-
moble (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements ar-
quitectònics, jaciments arque-
ològics i obra civil), un 16% és 
moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans), 3% do-
cumental (fons documentals 
i d’imatges), 8% immaterial 
(manifestacions festives, tra-
dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa-
nals) i un 3% natural (zones 
d’interès natural i espècimens 

botànics singulars). El mapa 
ha estat realitzat amb la col·la-
boració de diferents persones 
del municipi i de l’Ajunta-
ment, que han aportat els seus 
coneixements fruit de la seva 
recerca.
El Mapa del Patrimoni Cul-
tural local té per objecte la 
recollida exhaustiva de dades 
sobre el patrimoni cultural i 
natural d’un municipi i la seva 
valoració, permetent així que 
l’Ajuntament estableixi mesu-
res per garantir la seva pro-
tecció i conservació, així com 
planificar la seva rendibilitza-
ció social.
L’OPC realitza des de fa més 
de 20 anys aquests mapes del 
municipis de la demarcació de 
Barcelona per als ajuntaments 
que ho sol·liciten. Actualment, 
hi ha 176 municipis on ja s’ha 
elaborat el mapa i diversos 
més es troben en diferents 
processos de realització

Nou Mapa de Patrimoni 
Cultural de Sant Pere 
Sallavinera

CALAF / LA VEU 

Per tal de promoure i 
dinamitzar l’activitat 
comercial del Mercat 

de Calaf – que es realitza cada 
dissabte de l’any de 09 a 14 h al 
raval Sant Jaume – la regidoria 
de promoció econòmica, pro-
mou un programa d’activitats 
gratuïtes per fomentar la par-
ticipació de tota la família.
Aquest proper dissabte 5 d’oc-
tubre 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 com-
prats, a les 12 h, en una carpa 
habilitada a la plaça dels Ar-
bres, realitzarà el taller d’ali-
mentació saludable i ens dirà 
les millors receptes per com-
batre el fred. A més, també 
donarà 10 consells nutricio-
nals essencials.
Per tal de realitzar el taller 
caldrà una inscripció prèvia a 
tarridaap@calaf.cat o trucant 
al 938 69 82 49.

Arriben els tallers 
d’alimentació en clau de 
mercat a Calaf!

SM. SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest dimarts 1 d’oc-
tubre, l’Ajuntament 
de Sant Martí Ses-

gueioles i el CDR Sant Mar-
tí Sesgueioles, han preparat 
una sèrie d’actes comme-
moratius en motiu del segon 
aniversari del Referèndum 
per a l’Autodeterminació de 
Catalunya.
A dos quarts de vuit del ves-
pre ha tingut lloc la xerrada 
amb Albert Donaire, coordi-
nador de Mossos per la Re-
pública Catalana, al Centre 
Polivalent Josep Ma Torras 
Cao -La Fàbrica-. L’activista 
independentista ha explicat 
la seva experiència amb la 
repressió de l’Estat, les ame-
naces i els problemes que ha 
de fer front pels seus ideals i, 

al finalitzar, ha felicitat a tots 
els santmartinencs i santmar-
tinenques per haver defen-
sat la democràcia el passat 1 
d’octubre de 2017.
Acabat el col·loqui ha tingut 
lloc el sopar de germanor; els 

Sant Martí Sesgueioles commemora 
el segon aniversari de l’1-O

diners que s’han recaptat ani-
ran a les caixes de solidaritat.
En paral·lel a tots els actes, 
s’ha pogut visitar l’exposició 
fotogràfica de l’1 d’octubre 
dels fotògrafs Xavier Calvet i 
Stan de Zoysa.

CALAF / LA VEU 

El passat cap de setmana, es 
va inaugurar la temporada de 
concerts a l’Auditori de Bar-
celona amb l’Orquestra de 
Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC), dirigida per Ka-
sushi Ono on la calafina Ma-
rina Torra es va estrenar amb 

l’Orfeó Català.
Entre els dies 27, 28 i 29 de 
setembre es van realitzar tres 
concerts, un d’ells enregistrat 
per Catalunya Música, on es 
van interpretar dues obres; 
una composició nova de Fer-
ran Cruixent: “Human Brot-
her”, per a soprano i orquestra; 
i “Un rèquiem alemany” de J. 

Brahms, una de les grans pe-
ces simfònic-corals de la mú-
sica europea.
Aquesta última obra va ser in-
terpretada per l’Orfeó Català, 
del qual la cantant soprano ca-
lafina, Marina Torra, hi forma 
part des d’aquesta temporada i 
es va estrenar amb el cor amb 
la interpretació del rèquiem.

La calafina Marina Torra s’estrena com a soprano 
amb l’Orfeó Català a l’Auditori de Barcelona



L’esforç del CF Igualada masculí no és 
suficient per puntuar

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

CF IGUALADA 0
FC VILAFRANCA 1
 

El Vilafranca guanya-
va dissabte, a Les Co-
mes, després d’un gol 

matiner. Els blaus rebien un 
equip col·locat a la zona alta 
de la classificació, que busca-
va els tres punts, davant uns 
locals que encara no havien 
sumat cap punt sobre el ter-
reny de joc.
L’equip sabia que els dos par-

tits de casa eren claus per aga-
far una bona dinàmica de re-
sultats. No obstant, l’inici del 
partit va ser el pitjor possible, 
primera ocasió dels visitants 
i gol. Semblava que es posa-
va el matx complicat, i més, 
quan els Vilafranca es dedica-
va a defensar i sortir al con-
tracop. Aquesta situació, va 
dificultar molt l’enfrontament 
i els de l’Alt Penedès van tenir 
diferents ocasions de gol. Tot 
i així, la defensa igualadina va 
resistir i es va arribar al des-
cans amb derrota per la mí-

nima.
A la represa, només reinici-
ar-se el joc, Simón va tenir 
una gran oportunitat d’igua-
lar el marcador, però no va 
estar encertat en la definició. 
Des d’aquest moment, el duel 
es va trencar i els dos con-
junts van tenir ocasions de 
gol. Durant els últims minuts, 
els anoiencs van penjar di-
verses pilotes a l’àrea visitant, 
sense èxit.
L’equip tornarà a jugar a casa, 
aquest dissabte a les 6 de la 
tarda, davant el Peralada.

S’escapa la victòria del CF Igualada 
femení en els últims minuts
FUTBOL / LA VEU 

CF PARDINYES 3
CF IGUALADA 3

Les blaves s’emportaven 
un punt del camp del 
Pardinyes, després de 

posar-se 1-3. 
El CF Igualada femení visi-
tava un camp sempre com-
plicat. Dimensions petites i 
molta intensitat de les locals. 
Aquest fet, provocava que les 
blaves no es trobessin del tot 
còmodes amb el seu estil ha-
bitual de joc. Amb aquesta 
dinàmica, les locals van dis-
posar de diferents ocasions 
i en el minut 29, van avan-
çar-se en el marcador.
Però, tot just, reiniciar-se el 
joc, Pauli va aconseguir em-
patar el duel. Les anoienques 
es veien reforçades i abans del 

descans ja van disposar de di-
verses oportunitats per avan-
çar-se. S’arribava a la mitja 
part amb empat.
A la segona part, la bona di-
nàmica de les de Cubí, va 
continuar i Ribas va ser capaç 
de marcar el segon gol. L’en-
frontament es posava de cara, 
i més, quan Bernadí feia el 
tercer. Calia aprofitar els bons 
moments de joc i ocasions 
per tancar el resultat, però 

FUTBOL / LA VEU 

El passat dimecres dia 2 
d’octubre, Marina Sala-
nova Oliva va rebre el 

guardó com a Millor Esportis-
ta Universitària de la modali-
tat de futbol femení. Un premi 
entregat pel Rector de la uni-
versitat a l’Edifici Històric de 
la Universitat de Barcelona, a 
la Plaça Universitat.
La Marina, amb 24 anys re-
cent fets, ha finalitzat enguany 
els estudis de Grau Universi-
tari de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport.
Ha estat jugant a futbol, exer-
cint de capitana, amb l’equip 
universitari durant els quatre 
anys; la Marina i l’equip de fut-

bol de la Universitat de Barce-
lona han quedat dues vegades 
Campiones de Catalunya i 
han fet dues participacions al 
Campionat d’Espanya Univer-
sitari, en el qual van obtenir a 
Almeria la tercera posició.
També va tenir l’oportunitat de 
viatjar al Marroc la primavera 
de 2019 amb la Selecció Cata-
lana Universitària per realitzar 
un amistós contra un equip de 
Chefchaouen i contribuir a fo-
mentar el futbol femení arreu 
del país. 
Actualment i des de fa tret-
ze temporades (va començar 
amb només 11 anys), forma 
part del Club Futbol Igualada, 
que milita a Primera Divisió 
Nacional.

no va poder ser. Les locals es 
mantenien vives i en dues ju-
gades aïllades van ser capaces 
d’empatar el partit i rascar un 
punt.
Sensacions agredolces, ja 
que s’escapaven dos punts als 
darrers minuts, però seguint 
amb la ratxa d’imbatibilitat. 
Aquest cap de setmana, les 
blaves reben al Balears FC, 
amb l’intenció de tornar al 
camí del triomf.

Marina Salanova 
Oliva, millor esportista 
universitària en futbol

FUTBOL / LA VEU 

SANTS 2
AV IGUALADA 0

Bon partit el jugat pels 
veterans de l’Igualada 
al camp del Sants. Tar-

da calorosa on els blaus van 
saber afrontar el matx amb 
intel·ligència, però dues in-
nocents indecisions, van mal-
baratar les aspiracions blaves 
que van merèixer molt més.
En la primera part l’Igualada 
no va donar opció al locals i 
un altre gall hagués cantat si 

la rematada de cap de Pep Pa-
dró a les acaballes de la pri-
mera meitat, hagués entrat. 
En el segon període, dues in-
decisions blaves van suposar 
la victòria dels locals. Veient 
els mèrits d’ambdós conjunts, 
els blaus no van merèixer la 
derrota. Val a dir, que a pesar 
de la derrota, els blaus van 
madurant en el joc, donant 
la sensació d’equip compacte 
i seriós i fent ús d’una estratè-
gia intel·ligent, però la man-
ca d’efectius en els desplaça-
ments és un hàndicap seriós 
en un equip de veterans.

Sense premi
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El Monbus CB Igualada surt victoriós d’una de les pistes més 
complicades de la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU 

CB ESPARREGUERA 76
MONBUS CB IGUALADA 78
 

El passat dissabte 28 de 
setembre tenia lloc 
la segona jornada de 

Lliga EBA. Els igualadins, 
després de derrotar el Mora-
banc Andorra “B” en la pri-
mera jornada, es disposaven 
a jugar a casa del Tenea CB 
Esparreguera en motiu de la 
segona jornada del grup C-A.
El partit va començar amb un 
parcial de 0-10 a favor dels 
anoiencs. Els locals, però, 
van aconseguir reaccionar, 
arribant a empatar a 17 punts 
poc abans del final del pri-
mer període al qual s’arribava 
amb el resultat de 17 a 20 a 
favor dels igualadins.
El segon quart es converiti-
ra en un intercanvi de ciste-

lles amb alta efectivitat per 
part dels dos equips (tots dos 
anotarien més de 20 punts en 
aquests 10 minuts) que faria 
arribar al descans amb un 
marcador de 43-42.
El tercer períodes va ser de 
domini verd i negre al mar-
cador, els igualadins anirien a 
remolc al llarg de tot el quart, 
amb diferències a l’electrònic 
que rondaven els deu punts. 
S’arribava als 30 minuts de 
joc amb el marcador de 63 a 
57.
A l’últim quart els igualadins 
anirien aconseguint reduir 
les diferències. A falta de 2 
minuts i mig per a finalitzar 
el partit, aconseguien igualar 
el marcador i ja no van tornar 
a anar per darrere d’aquest. 
Gràcies a unes grans defen-
ses, els de l’Anoia, encaixant 
només 13 punts en l’últim 
període, van aconseguir sege-

llar la victòria amb un marca-
dor final de 76 a 78.
Victòria molt treballada del 
conjunt dirigit per Jordi Mar-
tí que els situa com a un dels 
pocs equips del grup C-A de 
lliga EBA que ha aconseguit 
dues victòries en les dues pri-
meres jornades.
Aquest dissabte, el Monbus 
CB Igualada rebrà la visita a 
les Comes del CB Quart Ger-
mans Cruz, un equip el qual 
els igualadins van acabar una 
posició per sobre la tempora-
da passada.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Sergi 
Carrión (9), Miquel Benito 
(4), Edu Burgès, Jordi Torres 
(14), Toni Lamolla, Carles 
Fons (6), Jaume Torres (9), 
Pau Camí (3), Alex Matencio, 
Oriol Mateu, Edu Tejero (18), 
Roger Pérez (15).

BÀSQUET / LA VEU 

El Campus Universitari 
Igualada-UdL es con-
verteix en el patrocina-

dor dels equips de la categoria 
júnior del Club Bàsquet Igua-
lada. Tant en el masculí com 
en el femení, ho farà amb el 
seu equip “B”. 
El club igualadí i la Universitat 
de Lleida (UdL) han arribat a 

un acord que estén el conve-
ni de patrocini en els propers 
tres anys i, pel qual, els júni-
ors del Club Bàsquet Igualada 
vestiran la samarreta patroci-
nada pel Campus Universitari 
Igualada-UdL i duran, també, 
el nom del campus igualadí 
com a nom d’equip.
El delegat del rector al Cam-
pus Igualada-UdL, Ferran Ba-
dia, s’ha reunit aquesta setma-

El Campus Universitari Igualada-UdL i Milar Martínez 
s’estrenen com a patrocinadors del CB Igualada

na amb la vicepresidenta del 
Club Bàsquet Igualada, Neus 
del Río, per tal de signar el 
conveni. Badia ha volgut des-
tacar la “importància d’aquest 
acord per tal que la Univer-
sitat de Lleida s’arreli a la ca-
pital de l’Anoia a través d’un 
dels seus clubs esportius” i ha 
afegit que “la UdL vol ser part 
de la societat d’Igualada”. Per 
la seva banda, Neus del Río ha 

expressat la satisfacció de po-
der tenir com a patrocinadora 
una universitat pública i histò-
rica com és la UdL.
Per la seva banda, el júnior 
femení A del Club Bàsquet 
Igualada, que enguany com-
peteix a Preferent, estrena 
nou patrocinador. Es tracta 
de Milar Martínez, un grup 
de botigues especialitzades en 
la venta d’electrodomèstics i 
productes d’electrònica que 
ja compte amb més de 400 
establiments. El seu objectiu 
és oferir els millors serveis a 
l’hora de comprar electrodo-
mèstics posant a disposició 
del client totes les novetats del 
mercat en tecnologia. 
Jordi Martínez, representant 
de l’empresa Milar Martínez i 
el president del CBI, Jordi Bal-
sells, van signar aquest acord 
de col·laboració per a la pro-
pera temporada 2019-20.

Opel Motorcat renova com a 
patrocinador
Opel Motorcat, seguirà for-

mant part del CB Igualada, 
patrocinant al Cadet Masculí 
B.  
Motorcat és concessionari ofi-
cial Opel a Manresa, Igualada, 
Berga i Martorell. Podeu tro-
bar-hi tots els vehicles de la 
gamma Opel i gaudir del més 
ampli catàleg de cotxes d’oca-
sió a més de tots els serveis 
de postvenda: recanvis, taller 
mecànic, elèctric i de xapa i 
pintura.
Xavier Carulla, com a repre-
sentant de l’empresa, i el presi-
dent del CBI Jordi Balsells, 
van signar l’acord. 

Aquest divendres,
presentació dels equips
La presentació de la tem-
porada 2019-2020 del Club 
Bàsquet Igualada tindrà lloc 
aquest divendres 4 d’octubre 
a les 7 de la tarda al pavelló 
esportiu de Les Comes, en un 
acte amb la presència de pa-
trocinadors, jugadors i juga-
dores, equip tècnic i directiu 
del club, i familiars i amics.

Aquest dissabte, tarda de bàsquet a Les Comes!
Competicions oficials dels primers equip masculí i femení

17.45h Monbus CB Igualada - CB Quart
19h Anytime Fitness CB Igualada - CB Grup Barna

Omplim Les Comes! Us hi esperem!

Aprofitant que aquest diven-
dres es fan les presentacions 
dels equips del CB Igualada, 
La Veu de l’Anoia traurà en 
les dues properes edicions pà-
gines dedicades al club igua-
ladí. La setmana que ve es 

podran veure un recull de les 
millors fotos de l’acte de pre-
sentació, mentre que d’aquí a 
dues setmanes es farà un re-
cull de fotografies amb cadas-
cun de la trentena d’equips 
que integren el CB Igualada.

La Veu dedicarà pàgines especials al CBI 
en els dos propers números
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BÀSQUET / LA VEU 

El club Vilanova del 
Camí BC Endavant 
torna a tenir equip a 

la categoria sènior masculí, i 
aquest cap de setmana va dis-
putar la seva primera jornada 
de lliga.
El vilanovins es presentaven 
amb un ple de victòries durant 
la pretemporada (CB Igualada 
“C”, Òdena BC “B” i CB Abre-
ra sots25) a la difícil pista d’un 
reforçat Bàsquet Piera. Des de 
bon inici els nervis i d’inici de 
temporada van ser presents, 
amb mals percentatges, er-
rades i pèrdues de pilota que 
marcaven el primer període. 
No va ser ven entrat el segon 

quan els locals, a un ritme més 
elevat i major intensitat acon-
seguiren les primeres avan-
tatges, amb un parcial de 8-2 
just abans de anar a vestidors 
(27-14).
El errors en el tirs lliures con-
demnaven als joves vilanovins 
a no apropar-se en cap mo-
ment als locals, que iniciaven 
la segona meitat amb el mateix 
encert del final de la primera. 
Tot i així, després d’un temps 
mort visitant, el Vilanova del 
Camí BC Endavant va fer pre-
sent els seus millors moments 
i va retallar la diferència fins a 
només 13 punts. (40-27). La 
retallada en el marcador ha-
gués estat més evident si els 
vilanovins haguessin tingut 

més encert des de la línia de 
tir lliure, un baix percentat-
ge del 36% (9 de 25 en tot el 
matx).
En el darrer període van tor-
nar els errors per les dues 
parts, fins que tres triples gai-
rebé consecutius van trencar 
merescudament per part pi-
erenca, que van continua la 
seva intensitat fins al final da-
vant d’un equip vilanoví molts 
desgastat als darrers minuts.
Van jugar per part Vilanova 
del Camí BC Endavant
D. Cobos(7),  R. Marsà(4), J. 
Torrens, M. Badal(1), E. Fus-
tagueras(3), L. Claramunt(5), 
O. Delgado(6), O. llopart(4) 
i A. Moreno(12). No va jugar 
per lesió S. Rodríguez.

El Bàsquet Piera s’emporta la victòria 
contra el VdC BC Endavant 

VÒLEI / LA VEU 

L’Igualada Vòlei Club 
començava la tempo-
rada aquest passat cap 

de setmana. Un renovat Jorba 
Sola SMA lluitava fins al final 
davant un rodat AE Sandor i 
tenia a tocar la victòria que 
s’acaba escapant 3-2 amb er-
rors en les fases finals del set. 
El proper cap de setmana, 
s’estrenarà a casa davant un 
Volei Víkings Prat, que ve de 
la divisió superior.
El SFA va fer un partit molt 
seriós davant el filial del CV 
Barberà i s’estrenava amb vic-
tòria en aquesta nova tempo-
rada. Les noies igualadines 
no van baixar el nivell en cap 
moment i sabent patir en els 
finals de set (sobretot en el 
3r on van recuperar una di-
ferència de 5 punts al final de 
set) van emportar-se la victò-
ria per 3-0. Diumenge vinent 
l’equip es desplaça a Barcelona 
per jugar contra la Salle Bona-

nova.
El SMB va jugar contra la 
Torre de Claramunt, el resul-
tat 25-18/25-17/25-18. Tot i el 
resultat i que l’equip és nou, es 
va plantar cara a La Torre.
Finalment el SFB va aconse-
guir la seva primera victòria a 
casa contra l’Opticàlia Vilano-
va Groc en un partit disputat. 
Es van poder veure dos pri-
mers sets més que treballats 
amb un marcador molt ajus-
tat (27-25 i 30-28). El tercer 
set les vilanovines van caure 
en picat deixant que les ano-
ienques anessin sumant punt 
rere punt al marcador. Quan 
van reaccionar, la diferència 
era massa i les noies del SFB 
van minvar els errors en un 
partit que va anar de menys 
a més. Una victòria gens fà-
cil que fa evident que encara 
queda molt per treballar però 
que hi ha “material” per fer-
ho en un equip on el que no 
els hi falta és actitud. (Resul-
tat: 27-25/30-28/25-20).

L’Igualada Vòlei Club 
estrena temporada

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, fa un gir inesperat amb l'aparició d'una misteriosa 
planta que pot convertir els desitjos en realitat. La vida al barri de Skid Row està a punt de canviar per sempre!
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Diumenge,  dia 15 de desembre de 2019         Hora Sortida:  14.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garanti-
des a la platea
La gira més famosa d'Europa
La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 5 milions d'espectadors en tot el món.  
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la 
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle d’Hamburgo, l’Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el 
Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de las �ores, 
El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb el picar de 
mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.
El concert és un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un 
públic, que any rere any, omples les sales. Per això, cal afanyar-se a comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se per els que busquen el regal 
perfecte per Nadal.

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música
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L’Igualada Femení HCP posa contra les cordes al CP Vilanova
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA FEMENÍ HCP 4 
CP VILANOVA 4

Excel·lent partit el que 
es va veure el passat 
diumenge a Les Comes 

i pel canal televisiu de La Xar-
xa, que retransmetia el partit 
en directe, corresponent a la 
tercera jornada de Nacional 
Catalana. Dos dels millors 
equips de la categoria, els dos 
únics imbatuts del grup “A” 
aquesta temporada, s’enfron-
taven per primer cop. El matx 
va ser una autèntica exhibició 
de joc i força que va quedar 
en taules, i que va fer curt els 
mèrits de les igualadines que 
van merèixer la victòria.
Començava fort l’Igualada i 
al segon minut de joc estre-
nava el marcador Ester Ferrer 
posant el 1-0. Reaccionaven 
les garrafenques amb un gol 
de Maria Córdoba al minut 
quatre (1-1) i capgirava el 
marcador la mateixa Maria 
Córdoba marcant el segon de 
les visitants en el minut sis 
(1-2). Tres gols en sis minuts 
que posava l’espectacle de 

l’hoquei patins en primer ter-
me. Les opcions de gol eren 
constants i les porteres tenien 
molta feina. Però amb aquest 
resultat de 1-2 s’arribava al fi-
nal del primer temps.
Durant el descans, l’Iguala-
da Femení HCP va aprofitar 
per reconèixer la trajectòria 
esportiva de la Raquel Berna-
das, que va penjar els patins 
la temporada passada per 
tancar una etapa esportiva 
brillant, per iniciar-ne una al-
tra professionalment al món 
laboral. El president del club, 
Jordi Besa, li va fer entrega 
d’una placa commemorativa i 
la capitana del primer equip, 
Elba Garreta, va entregar-li 
una samarreta amb el dorsal 
10, signada per totes les juga-
dores del Nacional Catalana.
Tornant al partit, les iguala-
dines començaven la segona 
part igual que a la primera 
i marcaven altre cop en el 
minut dos amb un gol de la 
exvilanovina Pati Miret (2-2). 
Un minut després era Car-
la Claramunt la que marca-
va el tercer per a l’Igualada 
que capgirava el marcador 
en només tres minuts (3-2). 

Intensitat i fortalesa acompa-
nyava al joc d’ambdós equips. 
Al minut deu, l’Alba Ambrós 
empatava el partit a tres gols 
en una acció personal (3-3).
En la següent acció el CP 
Vilanova arribava a la dese-
na falta i la Carla Claramunt 
aprofitava la falta directa per 
tornar a posar a les iguala-
dines per davant marcant el 
quart gol (4-3).
L’Igualada va tenir vàries op-
cions i una altra falta directa 
per marcar el cinquè que ha-
gués sentenciat al Vilanova. 
Fins i tot els pals es posaven 
a favor de les visitants, però 
serien les verdes qui aprofi-
tarien un dels pocs errors de 
les igualadines per marcar el 
gol de l’empat que tancaria el 
marcador a dos minuts del fi-
nal (4-4).
Empat a quatre gols doncs en 
un apassionant partit d’ho-
quei patins femení que segur, 
farà afició entre les joves ju-
gadores de la base que, acom-
panyades de mares, pares i 
familiars  van esperonar a 
l’equip igualadí a fer un gran 
partit contra un equip on to-
tes les jugadores i porteres es-

tan inscrites i participen cada 
setmana a l’OKlliga.
Amb aquest resultat ambdós 
equips perden el coliderat 
que encapçala ara en solita-
ri l’HC Lloret, amb un punt 
més, però mantenen la im-
batibilitat. La propera jorna-

da les igualadines visitaran 
la complicada pista del Reus 
Deportiu, equip descendit de 
l’Oklliga, que posarà cara la 
victòria a la pista reusenca, 
mentre que el CP Vilanova 
s’enfrontarà a Les Casernes 
contra el CH Lloret.

4 equips de l’HL Igualada 
estrenen temporada
HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
passat a Les Comes es 
jugaren quatre partits 

corresponents a la primera 
jornada de la Lliga Catalana 
de Hoquei Línia.
Benjamins 9-0.  Bones sensa-
cions en el primer partit ofi-
cial disputat dissabte. Els xics 
segueixen en la mateixa línia 
de l’any anterior, lluitadors i 
amb ganes d’arribar a la part 
alta de la classificació.
Jugadors: Marc Roig, Santi So-
lano, Nahya Gil, Jan Gil, Adrià 
Búrria, Roger Marcos, Oriol 
Marcos, Max Mateo, Nuria 
Enrich, Adrià González, Al-
bert Solano, Pol Soteres
Alevins 11-4. Els alevins tin-
gueren un partit plàcid davant 
un rival que els ho va posar 
complicat en els primers mi-
nuts. Les ganes de començar 
amb bon peu van fer que es 
celebrés cada gol amb ganes i 
entusiasme.
Jugadors: Iker Jiménez, Toni 
Bandé,  Max López, Jan Agui-
lera, Adrià Búrria, Enoc Soler, 

Santi Solano, Marc Roig, Laia 
Roig i Albert Solano
Juvenils 1-4. Partit emocio-
nant i molt lluitat el que dis-
putaren el juvenil de la casa 
amb un potent rival, el Cas-
tellbisbal. La constància i la 
perseverança dels jugadors 
dins la pista feren que el partit 
es convertís en un dels millors 
de la jornada.
Jugadors: Ian López, Julian 
Carrasco, Biel Segura, Ser-
gi Gelabert, Arnau Santano, 
Martí Roig, Unai Gràcia
Sènior 4-4. Primer  partit de 
la Lliga on els jugadors igua-
ladins van lluitar i millorar en 
el seu joc. Va ésser un matx 
molt intens durant ambdues 
parts. El Sénior encarrila la 
seva lliga amb molt bon peu  
i bones sensacions.
Jugadors: Albert Ojeda, Al-
bert Mudarra, Albert Mun-
tades, Oriol Morera, Marc 
Cano, Alex Cano, Nil Domè-
nech, Roger Alemany, Eric 
Valls, Adam Gràcia, Xavi 
Àlvarez, Samu Ferrer, Albert 
Guillen, Carles Santano, Uri 
Sànchez

 
Al pavelló de Les Comes

 
Et deixem el material gratis

Vine a patinar 
a Les Comes! 

Inicia’t a l’hoquei patins i 

gaudeix de 3 mesos gratuïts

Dissabtes 12,30h a 13,30h

D'octubre a desembre
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Bou, Raga i Fajardo 
arrasen a Eïvissa
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Com cada any quan aca-
ba el mundial de trial 
a l’aire lliure es dispu-

ta el Trial de les Nacions, el 
mundial per equips nacionals. 
I com ja és tradicional, l’equip 
estatal espanyol ha guanyat 
amb una mà a la galta. De fet, 
els tres pilots de l’equip eren 

catalans; el pierenc Toni Bou, 
el tarragoní Adam Raga i el gi-
roní Jeroni Fajardo.
En la segona posició s’ha clas-
sificat Japó, seguida de França, 
Gran Bretanya, Itàlia i Norue-
ga. No hi ha dubte que el tri-
al mundial parla català doncs 
aquesta era la setzena vegada 
consecutiva que ho aconse-
guien.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquest dissabte co-
mença un ral·li que 
es pot considerar el 

mini Dakar, el Ral.li del Mar-
roc. Pràcticament hi partici-
pen tots els màxims favorits 
del proper Dakar a l’Aràbia 
Saudí.
La prova consta de cinc eta-
pes, amb més de 2.400 kms, 
dels quals més de 1.600 son 
crometrats. Puntua per la 
Copa del Món de Ral·lis Tot 
Terreny FIA i FIM i englo-
ba a participants de cotxes, 
motos, camions, open, ssv, 

quads i enduro.
Al faltar un parell de me-
sos per l’inici del Dakar, les 
marques oficials, així com 
els més importants equips 
privats, aprofiten aquesta 
prova per tal de fer de test de 
cara al raid més important 
de l’any.
Pel que fa a l’Anoia, tots ells 
de Moto Club Igualada, es-
tarà molt ben representada. 
Així cal destacar al debut 
d’Àlex Haro copilotant al 
sudafricà Giniel de Villiers 
amb el Toyota oficial, men-
ció especial també per Ar-
mand Monleón copilot de 

Gerard Farrés que la setma-
na anterior foren els gua-
nyadors a la categoria side 
by side del Panafrica amb 
el Can-Am (en la foto es 
veuen celebrant el triomf). 
També hi seran Jordi Vila-
doms, director esportiu de 
KTM oficial, Oriol Balcells, 
mècanic d’Honda oficial, i 
Jordi Vidal dins l’equip ofi-
cial Toyota.
Sens dubte, una gran cita es-
portiva la del Ral·li del Mar-
roc i que començarà a per-
filar els principals favorits 
del Dakar del proper mes de 
gener. 

Comença el Ral·li del Marroc amb 
l’Anoia molt ben representada

FRONTENNIS / LA VEU 

Un any més, i ja en són 
vint-i-quatre, s’ha 
arribat a la final de 

l’Open Molí Nou, que com 
cada any comença a finals del 
mes d’agost i acaba a finals 
de setembre, esdeveniment 
que dóna nom a aquest acte 
esportiu organitzat pel Club 
Frontennis d’Igualada i que 
compta amb uns excel·lents 
organitzadors. L’Open, un 
cop més, ha demostrat la seva 
efectivitat per a donar com-
pliment a 34 parelles i alhora 
aconseguir que tot funcionés 
de manera fluïda i perfecta.
Dins del merament esportiu, 
cal deixar constància de la 
bona acollida d’aquest Open 
per part de tots els aficionats 
a aquest esport. Un any més, 
l’Open ha estat fidel a aquest 
esdeveniment, que dóna ca-
buda a tots els practicants de 
la comarca, sigui quin sigui 
el seu nivell, ja que en estar 
agrupat en 4 categories, tot-

hom troba competidors amb 
qui fer un joc intens i igualat.
El diumenge passat al matí, 
l’Open va finalitzar amb la 
celebració de les quatre finals 
en els dos frontons i el lliura-
ment de trofeus i detalls.
Tot seguit es va fer un pica-pi-
ca per relacionar i parlar de 
les anècdotes del campionat.

Classificacions:
1a categoria:
1rs Ramón Isaac – Julià López
2ns Fonseca – Pau – Marc Es-
teve
3rs Quim - Tati
Molt bon nivell en aquesta 
màxima categoria masculi-
na amb gent nova que apreta 
molt!

2a categoria:
1rs Xino - Alberto
2ns Oliva - Xaus
3rs Miguel - Pinto
Categoria amb molt bon ni-
vell, jove i veterana.

3a categoria:
1rs Julio - Riki
2ns Enric - Pim
3rs Beni - Doncell
Aquesta categoria ha estat 
molt igualada en totes les 
partides.

4a categoria:
1rs Boig - Mezcua
2s Pau – Siscu
3rs Xavi - Jaume
Ha estat una categoria amb 
més nivell de l’esperat.

El XXIVè Open de Frontennis Molí Nou ja té guanyadors
La Junta i els organitzadors 
feliciten tant als jugadors 
com al públic pel seu com-
portament, fet que fa que la 
preparació pel proper sigui 
més fàcil.
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Empat amb regust de victòria del CH Vilanova en el seu debut a 
Lliga Catalana
HANDBOL / LA VEU 

CH VILANOVA 26 
OAR GRÀCIA SABADELL 26

Entretingut debut del 
CH Vilanova a Can 
Titó davant un rival 

d’entitat, recent baixat de la 
Divisió Honor B. Les vilano-
vines van empatar amb regust 
de victòria a 26 contra l’OAR 
Gràcia de Sabadell.
Els primers compassos del 
partit foren per les locals, que 
a poc a poc s’imposaven en 
el marcador fins a un màxim 
de 3 gols, fent un parcial de 
5-8. Les jugadores de l’OAR 
procuraven posar talent per 
contrarestar l’energia local i 
van saber empatar i capgirar 
el marcador (11-14 cap al mi-
nut 25). Però a la mitja part 
s’hi arribà amb una diferència 
mínima a favor de l’OAR: 13 
a 14.
Quedaven 30’ definitius 
d’absoluta igualtat de forces. 
Cada jugadora a la seva ma-
nera aconseguia transformar 
els atacs en gols. Hi va haver 

empat a 15, a 16, a 17... i així 
successivament fins l’empat a 
25. 
En aquest moment les locals 
no varen aprofitar la seva 
possessió i l’OAR s’avançava 
25-26 a falta de pocs segons. 
Les jugadores que entrena 
David Diaz, lluny de llançar 
la tovallola, van fer un darrer 
intent desesperat d’atac a la 
6-0 gracienca. Un xut afor-
tunat de Lídia Rodríguez els 
donà el merescut empat a 26, 
que l’equip, extenuat, celebrà 
com si es tractés d’una victò-
ria.
Van jugar pel CH Vilanova: 
Estefania (p), Sandra (6), Lí-
dia (2), Tània C (7), Nerea 
(4), Sonia (1), Júlia, Tània M 
(4), Ainhoa (2)
La propera jornada l’equip 
vilanoví es desplaça a Sant 
Vicenç on jugarà dissabte al 
vespre a 1/4 de 9 del vespre. 
L’equip vicentí va perdre per 
només 3 gols de diferència 
en el seu primer partit de lli-
ga, que el va enfrontar, com 
a visitant, a la pista del Club 
Handbol Vilamajor.

·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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TENNIS TAULA / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
el CPP Igualada co-
mençava la seva 3a 

temporada consecutiva a 2a 
nacional, el que seria la 4a 
màxima divisió de tennis tau-
la a nivell estatal.
Aquest any l’equip compta 
amb dues baixes respecte la 
temporada passada, l’entre-
nador de l’escola esportiva 
Eduard Señor que varis clubs 
s’han interessat pels seus ser-
veis com entrenador i jugador 
i ha acabat fitxant pel Castell-
galí i Bernat Luco, que baixa 
dues categories per anar a 
preferent amb l’equip del Jar-
dí de Sant Quintí de Medio-
na, on també hi juga un antic 
jugador del club, l’excampió 
de Catalunya individual de 
més de 60 anys l’any 2015 el 
capelladí Àngel Ramírez. Hi 
ha hagut una alta, el jugador 
resident actualment a Vila-
nova del Camí Jose María 
Escudero, un il·lustre veterà 
exjugador els anys 80 del se-

gle passat del mític 7 a 9 de 
Barcelona i que dóna un punt 
de competitivitat i experièn-
cia molt important a l’equip.
El grup que li ha tocat al CPP 
Igualada, el grup número 4 
dels 12 que té aquesta cate-
goria, es podria considerar 
dels difícils. Com equips fa-
vorits hi ha el CTT Borges, el 
Reus, que han fitxat un eslovè 
que està destinat a ser el mi-
llor jugador de la categoria i 
el Sant Antoni de Portmany 
d’Eivissa, amb un equip molt 
compensat... El CPP Iguala-
da, fent una bona temporada, 
podria quedar a la zona mitja 
alta de la Lliga però sempre 
amatents a la zona baixa, on 
si comencen a haver-hi sor-
preses, la permanència pot 
sortir cara. Destacar però 
que dels 12 equips, 1 no ha 
començat la lliga, el CTT La 
Selva, per la qual cosa dels 3 
equips que havien de baixar 
ara només en baixaran 2.
El primer partit era a la pista 
del Vilafranca, un equip que 
com el CPPI el més segur és 

que estigui mirant la part bai-
xa de la classificació durant 
tota la temporada. El Vila-
franca no va poder alinear els 
seus millors jugadors i la vic-
tòria va ser pel resultat escan-
dalós de 0-6 a favor de l’Igua-
lada, cedint només 4 jocs en 
tot el partit. Un se’l va deixar 
Francesc Masip contra un ju-
gador jove de molt talent com 
el penedesenc Boris Rodrí-
guez, l’altre se’l va deixar Da-
vid Vinyals contra el francès 
Patrick Massard, jugador de 
molta qualitat, i el que més va 
patir, Dani Luco, que va haver 
de remuntar quan el partit ja 
estava decidit 0-4 2 11’s con-
tra Boris Rodríguez.
Resumint, victòria molt va-
luosa pel CPPI, que deixa 
també un hipotètic goal-ave-
rage amb aquest equip molt 
ben encarat, i ara a preparar 
el partit contra l’Esparregue-
ra, el proper dissabte, equip 
que el primer partit va perdre 
contra un dels favorits a l’as-
cens, el TT Borges.

Millor inici de lliga impossible 
per al CPP Igualada 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat 28 de setem-
bre el C.G Ballerina 
es va traslladar a Fi-

gueres a l’internacional VI 
Copa Figueres. En aques-
ta gran competició parti-
cipen clubs vinguts d’ar-
reu d’Espanya, França, 
Itàlia, Rússia... organitzat 
pel Club Rítmica Figueres. 
El conjunt Infantil Base for-
mat per: Gisela Ramírez, 
Carlota Zamora, Paula Sa-
las, Martina Quintana i Jana 
Pérez; va sortir a  pista amb 
una gran actitud i tan lluita-

dores com sempre, van de-
mostrar una gran maduresa 
quan es tracta de resoldre 
petites errades i aconseguir 
encaminar un gran exercici 
de nou en pista que van do-
nar una merescuda quarta 
posició en aquesta gran com-
petició.
El diumenge 29 a les 8:30h, 
sortia a pista, en modalitat 
individual, Paula Mensa, rea-
litzant un gran exercici, amb 
algunes imprecisions però 
demostrant la seva evolució 
en cada competició, i aconse-
guint de nou la tercera posi-
ció al podi.

El CG Ballerina, a la 
Internacional VI Copa 
Figueres

FUTBOL / LA VEU 

Gran notícia per l’esport 
anoienc. De nou, un 
entrenador de la co-

marca fa el pas de sortir fora 
de Catalunya per trobar el seu 
lloc dins del futbol professio-
nal. 
Es tracta de Jordi Torres, que  ja 
es va convertir amb només 17 
anys en l’entrenador més jove 
de Catalunya en dirigir un pri-
mer equip masculí durant tres 
temporades, al CF Capellades. 
La seva trajectòria va seguir en 

el primer equip femení del CF 
Igualada durant 4 temporades, 
com a segon entrenador en la 
primera temporada i en les 
següents com a primer entre-
nador, aconseguint sempre els 
objectius marcats pel club.
Ara el Jordi Torres, fitxa per 
la SD Eibar, en què treballarà 
per la millora del futbol base 
femení i ho combinarà desen-
volupant les funcions d’ana-
lista del primer equip femení 
que milita a la Segona Divisió 
del futbol estatal, l’anomenada 
RETO IBERDROLA. 

El capelladí Jordi Torres 
fitxa per la SD Eibar

Master XTR      4500€   
 Oferta 2.999€ 
(125€/ mes)

Alpha  Slx     1700€    
 Oferta 1.199€ 
(50€/  mes)

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

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

*24 Quotes sense interessos 
unitats limitades.

"KTM Carbon" 
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

EXPOSICIONS / LA VEU 

Amb motiu del cente-
nari del naixement 
del poeta Joan Brossa, 

el Museu de la Pell-Ajunta-
ment d’Igualada inaugura di-
vendres, 4 d’octubre, a les 7 de 
la tarda, l’exposició itinerant 
Joan Brossa: Escolteu aquest 
silenci, en col·laboració amb 
la Fundació Joan Brossa.
Durant la inauguració, la 
comissària i vicepresidenta 
d’estudis de la Fundació Joan 
Brossa, Glòria Bordons, farà 
una visita comentada par-
tint dels tres eixos temàtics 
de la mostra: el compromís, 
la transformació i la mirada 
reflexiva.
D’una manera succinta l’ex-
posició permet descobrir tots 
els aspectes de la personalitat 
creativa de Brossa, el poder 
de trasbalsar consciències de 
la seva obra plàstica, a més de 
copsar la teatralitat latent de 
totes les seves propostes.
L’exposició consta d’un total 
de vint-i-set peces originals, 
disset poemes escrits, cinc 
marcs digitals amb contin-
guts relacionats amb la vida 

i obra de Joan Brossa, i tres 
fotografies de gran format. 
Es podrà visitar fins al 26 de 
gener de 2020, de dimarts a 
divendres d’10 a 14 h, dijous 
i divendres a la tarda de 16 a
20 h i dissabtes i diumenges 
d’11 a 14.

Taller “Sota l’ombra Brossi-
nana”, diumenge 20 d’octu-
bre
Com a activitat vinculada a 
l’exposició, el museu realit-
zarà -dins el programa Cre-
activa’t- un taller de creació 
artística per als més petits, 
Sota l’ombra Brossiana, el diu-
menge 20 d’octubre, a les 12 
del migdia. Aquesta activi-
tat es dirigeix a famílies amb 

infants a partir de 6 anys, és 
gratuïta amb aforament li-
mitat i admissió segons or-
dre d’arribada. El mateix dia, 
també a les 12 del migdia, hi 
haurà una visita guiada gra-
tuïta a l’exposició per a un 
públic general.

Joan Brossa
Joan Brossa va ser un poeta, 
dramaturg i artista plàstic ca-
talà, encara que ell denomi-
nava com a poesia tot el que 
feia. Considerat pels crítics 
i historiadors com el poe-
ta avantguardista català més 
important de la segona meitat 
del segle XX, va produir una 
extensa obra literària utilit-
zant el llenguatge com a mitjà

d’experimentació. Els ele-
ments de la seva poesia, com 
la ironia, l’associació, la des-
contextualització i el refús de 
la diferenciació entre paraula 
i objecte el van portar a crear 
una obra atemporal, reivindi-
cativa i trencadora.
Glòria Bordons és considera-
da la màxima especialista en 
l’obra de Brossa. Ha publicat 
nombrosos treballs, entre 
els quals els llibres Introduc-
ció a la poesia de Joan Brossa 
(1988), Aprendre amb Joan 
Brossa (2003) i Joan Bros-
sa entre la paraula, el gest i 
la imatge (2014). Ha escrit 
el guió de l’audiovisual Joan 
Brossa, prestidigitador de la 
paraula (1991), ha promogut 

El Museu de la Pell acull l’exposició “Joan Brossa: 
escolteu aquest silenci”
La mostra, elaborada amb motiu de l’Any Brossa, explora diverses facetes del poeta

i dirigit el web interactiu Els 
entra-i-surts de Brossa (2002) 
i ha tingut cura de la drama-
túrgia de l’espectacle Joan 
Brossa dels ventalls (2009). És 
directora literària del projecte 
interdisciplinari a llarg termi-
ni Joan Brossa, accions i terri-
tori, iniciat el 2012.També ha 
estat comissària de diverses 
exposicions: Em va fer Joan 
Brossa (2003-2007), Joan 
Brossa. Desde Barcelona al 
Nuevo Mundo (2005-2007), 
Joan Brossa en las alturas y 
sin red (2007-2008), Bver-
so Brossa (2008-2009), Joan 
Brossa, les etceteras infinis 
(2011) i Joan Brossa: escolteu 
aquest silenci (2013-2014).

TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na arriba al Teatre de 
l’Aurora un dels espec-

tacles més esperats de la Pro-
gramació Setembre/Desembre 
2019. Rebota rebota y en tu 
cara explota, d’Agnés Mateus 
i Quim Tarrida, una obra im-
prescindible de denúncia sobre 
la violència de gènere i la passi-
vitat social. Aclamat per públic 
i crítica i guardonat amb tres 
premis.
Rebota rebota y en tu cara ex-
plota és un espectacle imperdi-
ble que mira de cara el flagell 
social de la violència contra 
les dones. Un manifest escènic 
rotund, que utilitza la poesia, 

la ironia i la denúncia directa 
per enfrontar el públic amb 

realitats incòmodes, algunes 
dolorosament evidents i altres 

vergonyosament integrades a 
la normalitat.
Amb Hostiando a M es van 
unir els universos creatius 
d’Agnés Mateus i Quim Tarri-
da. Ella, performer entrenada 
en la singularitat teatral de Ro-
ger Bernat, Juan Navarro, Ro-
drigo García i Simona Levi. Ell, 
artista multidisciplinari vincu-
lat al còmic, l’art conceptual i la 
música. Rebota, rebota y en tu 
cara explota és la confirmació 
del seu projecte, que ha visitat 
grans festivals com Tempora-
da Alta i el Festival TNT, i ha 
estat guardonat amb el Premi 
de la Crítica 2017 a Noves Ten-
dències, el Premi FAD Sebastià 
Gasch Aplaudiment 2019 i el 
Premi Butaca 2018 a les Noves 

El premiat i aclamat “Rebota rebota y en tu cara explota”, 
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora

Aportacions Escèniques.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Rebota 
rebota y en tu cara explota, tin-
dran lloc divendres 4 i dissabte 
5 d’octubre a les 21 h i diumen-
ge 6 d’octubre a les 19 h. Des-
prés de la funció de divendres, 
els espectadors podran com-
partir 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 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.
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TEATRE / LA VEU 

Diumenge, a les 7 de la 
tarda, el Teatre Muni-
cipal l’Ateneu acollirà 

l’espectacle Alguns neixen es-
trellats. Els més grans torna-
ran a viure una de les sèries 
dels anys 80 que més han fet 
riure als espectadors de TV3 
i els joves la coneixeran de la 
mà de Joan Pera. 

Humor anglès i universal 
Alguns neixen estrellats és un 
espectacle que reflecteix la vida 
d’un personatge ingenu, simpà-
tic i entranyable, que lluita per 
situar-se a la vida però, malau-
radament, és desgraciadet... La 
seva rutina diària és trobar fei-
na i quan la té, no li dura més 
d’un dia; tot s’espatlla, tot se li 
trenca... Podríem dir que és un 
“gafe”... Segur que tots en conei-
xem algun... Segur. Fins i tot, la 
dona i la sogra el tenen atabalat. 
Tot el món sembla que es giri en 
contra d’ell.
Una comèdia protagonitzada 
per Joan Pera, prou reconegut 
en les seves innombrables tas-
ques còmiques i acompanyat, 
aquesta vegada, per el gran Da-
vid Olivares, que després d’ha-
ver treballat junts en El fantas-
ma de Canterville, tots dos ens 
ofereixen un espectacle absolu-
tament rialler.

Joan Pera, un actor estimat
Amb una contrastada trajec-
tòria en cinema, teatre, televi-
sió i doblatge, Joan Pera porta 
més de cinquanta anys esti-
mant i dignificant l’ofici. Va 
debutar com a actor profes-
sional el 1965 amb Prohibido 
suicidase en primavera, d’Ale-
jando Casona. El seu primer 
èxit de crítica fou l’any se-
güent amb l’obra l’estrena de 
l’obra teatral Historia del Zoo, 
d’Edward Albee (dirigit per 
Hermann Bonnin).
Va començar la seva dedica-
ció exclusiva al teatre amb la 
Companyia Adrià Gual, on es 

va formar interpretant autors 
de la talla de Jean Paul Sartre, 
Bertolt Brecht, Eugene Iones-
co o Luigi Pirandello. Ventu-
ra Pons ha estat un nom im-
portant a la seva carrera. Al 
teatre el va dirigir a Bestiari i 
Allò que tal vegada s’esdevin-
gué, de Joan Oliver i Quan vas 
veure la mare per última vega-
da, de Christopher Hampton. 
Al cinema a La revolta dels 
ocells, Un geni amb l’aigua al 
coll, com a protagonista a Fo-
rasters. 
Als escenaris, hi ha un abans 
i un després de La Extraña 
Pareja. L’adaptació que el va 

unir a Paco Morán i que Án-
gel Alonso va dirigir sobre 
l’obra de Neil Simon. Es va 
convertir en un autèntic fe-
nomen teatral, que va roman-
dre en cartell des del 1994 
fins al 1999, data en què es va 
acomiadar amb una funció 
extraordinària al Palau Sant 
Jordi de Barcelona. També 
amb Morán, triomfaria amb 
La jaula de las locas, entre 
d’altres.
L’altra parella de Joan Pera ha 
estat l’actriu igualadina Lloll 
Bertran amb qui ha compar-
tit protagonisme a obres com 
Òscar, una maleta, dues male-

Joan Pera, diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu, amb 
“Alguns neixen estrellats”

tes, tres maletes, dirigida per 
Abel Folk; Don Juan Tenorio, 
basada en l’obra de Zorrilla; 
La doble vida d’en John, de 
Ray Cooney, dirigida per Àn-
gel Llàcer; El joc dels idiotes, 
de Francis Veber.
A més d’espectacles personals 
com El xou de Joan Pera, Joan 
Pera, Capri, l’homenatge al 
gran còmic català, La Glòria 
del Mercat o Fer riure és un 
art, que li serví per celebrar 
50 anys damunt dels escena-
ris, ha interpretat espectacles 
com Sí, primer ministre d’An-
tony Jay i Jonathan Lynn i ha 
protagonitzat clàssics com 
L’avar, de Molière i El fan-
tasme de Canterville, d’Òscar 
Wilde. Ara és a punt d’estre-
nar El Pare de la núvia de Joel 
Joan i Hèctor Claramunt.
Al Zoom Festival va estrenar 
Pau, la força d’un silenci, on 
donava vida a Pau Casals. Un
personatge que el va interna-
cionalitzar: va ser nominat al 
Festival de televisió de Mon-
tecarlo i va ser guardonat a 
Corea amb el Seoul Interna-
tional Drama Award. A més 
és la veu de Woody Allen, 
Rowan Atkinson o Jack Lem-
mon. Jon Pera ha estat guar-
donat amb la Creu de Sant 
Jordi 2015 i amb el Gaudí 
d’honor 2019, entre molts al-
tres premis.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest dissabte, 5 d’oc-
tubre, a les 19 h, tindrà 
lloc a l’Escorxador la 

inauguració de la mostra col-
lectiva Artika’19, un projecte 
que vol oferir un espai d’ex-
posició i diàleg artístic a tots 
els joves de la comarca d’entre 
15 i 25 anys on poder donar a 
conèixer el seu talent. Es trac-
ta d’una iniciativa que ha estat 
possible gràcies als pressupos-
tos participatius juvenils de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
el suport i l’assessorament de 
la Kaserna i el Departament de 
Joventut.
Artika’19 és un col·lectiu de jo-
ves artistes Igualadins amb un 
projecte ambiciós, que lluita 
des de ja fa tres anys per exhi-
bir el seu art i el de qualsevol 

persona amb inquietuds crea-
tives. Els seus membres creuen 
que és imprescindible crear 
espais que visibilitzin aquelles 
persones que han escollit el 
camí de les arts i que dediquen 
tot l’esforç a donar forma a les 
seves idees i projectes.
Artika’19 neix, doncs, de la ne-
cessitat de mostrar el potencial 
artístic dels joves de la comar-
ca de l’Anoia; un espai on l’art 
es presentarà de forma lliure 
i sense límits i que permetrà 
promoure la creació artística 
de qualsevol disciplina, des de 
pintura, dibuix, fotografia, es-
cultura o gravat, fins a disseny, 
videoart o performance.
L’Escorxador d’Igualada aco-
llirà aquesta exposició del 5 
al 12 d’octubre, tot deixant als 
visitants immersos en una ex-
periència visual a partir de la 

sensibilitat i l’obra de cada un 
dels autors; gaudint d’un pas-
seig per cadascuna de les dife-
rents zones de l’espai.
L’exposició, que es podrà visi-
tar fins al 12 d’octubre, recolli-
rà obres de 9 artistes, amb me-
todologies. Durant els dies de 
a mostra, els visitants podran 
trobar els autors, que seran al 
recinte, amb l’objectiu que hi 
puguin tenir contacte i apro-
fundir en la seva obra.

Demà dissabte s’inaugura la mostra 
artística col·lectiva Artika’19

La iniciativa estat possi-
ble gràcies als pressu-
postos participatius 
juvenils de l’Ajunta-

ment, amb el suport de 
la Kaserna i el Departa-

ment de Joventut
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MÚSICA / LA VEU 

Reprenem els concerts 
de Músiques de butxa-
ca el pròxim divendres 

4 d’octubre amb el concert de  
la compositora i cantant ara-
nesa, Alidé Sans en gira de 
presentació del seu segon disc 
Henerècla (Hètaman, 2018).
Alidé Sans, acompanyada del 
seu inseparable guitarrista 
Paulin Courtial, presentarà 
el seu segon treball tres anys 
després d’haver debutat amb 
el disc Eth Paradís ei en tu. 
Tota una revelació musical de 
ritmes i influències de músi-
ques del món, cantant en oc-
cità (aranès).
Habitual en l’escena musical 
occitana i cada vegada més en 
la catalana, Alidé ha portar el 
seu so al llarg dels Països Ca-
talans, Occitània, Euskadi, 
Itàlia, Alemanya, Luxemburg 
i EEUU.
Alidé Sans descriu l’àlbum 
com un “alè d’aire fresc que 
baixa de les muntanyes”, i 
també explica que a Henerècla 
“hi ha una forta presència de 
la natura que ho pinta tot amb 
els seus colors”. Aigua infinita 

és la cançó que enceta el disc, 
seguida de vuit temes més que 
versen sobre el respecte al pai-
satge i al deure de “no exigir a 
la natura el que volem i quan 
ho volem”. Henerècla no obli-
da tampoc el context polític i 
històric que viu Catalunya en 
algun dels seus temes, i també 
situa el feminisme i l’empode-
rament de la dona com a pilars 

bàsics de la seva música.
Musicalment, només hi en-
tren en joc dues guitarres clàs-
siques, un acordió diatònic i 
les veus; una instrumentació 
senzilla però suficient que, 
gràcies a la sonoritat electro-
acústica que ja es palpava a 
l’anterior àlbum, aconsegueix 
guanyar en matisos amb molt 
poc. El reggae, el hip-hop i la 

La compositora aranesa Alidé Sans enceta 
les Músiques de butxaca de tardor 

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica torna des-
prés de l’estiu. És un petit pro-
jecte poètic impulsat per l’enti-
tat i amb la finalitat de disposar 
d’un espai poètic a la ciutat 
d’Igualada, obrint l’art de la po-
esia als poetes i al públic en ge-
neral. Cada poeta, rapsode pot 
venir acompanyat d’un altre 
art: música, pintura, dansa...
La pròxima sessió serà el dis-
sabte 19 d’octubre a les 18 h, i 
es recitarà poesia sobre la te-
màtica de la NATURA. Serà 
de nou a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada.. Entrada lliure.
Poden apuntar-se infants, joves 
i gent de totes les edats. Per a 
actuar poetes o artistes cal ins-
criure’s fins a esgotar places per 
e-mail o per telf: e-mail: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com o telf. 636 919 373.

Es reprèn la 
Galàxia Poètica

CULTURA POPULAR / LA VEU 

Diumenge 6 d’octubre a les 12 
del migdia al Museu de la Pel 
l d’Igualada, tindrà lloc la pre-
sentació del Treball de Final de 
Grau del músic i historiador 
Àngel Val lverdú Rom. El pro-
jecte porta per títol Igualada: 
festa, conf l icte i discursos so-
bre patrimoni. L’acte comptarà 
amb la presència del sociòleg 
Jordi Puig.
Es tracta d’una mirada antro-
pològica per l’anàlisi de les di-
nàmiques que s’han desenvo-
lupat en les festes patronals (i 
més enllà ) de la ciutat d’Igua-
lada des que en 2008 es va ini-
ciar un procés de “recuperació” 
de comparses “històriques” 
que hi havien participat an-
tany així com d’actes i imatges 
religioses i fins i tot de les re-
presentacions mentals que hi 
van associades. Es tracta d’una 
situació conflictiva en què 
l’anomenat “patrimoni cultu-
ral” és apropiat per uns i altres 
produint no poques tensions 
socials. Es tracta d’un camp, el 
d’Igualada, idoni per estudiar 
aquests processos i discursos 
per manifestar-se amb espe-
cial intensitat fins al punt que 
els mateixos agents reconeixen 
explícitament les tensions exis-
tents cosa que, moltes vegades 
en altres camps, s’intenta “pas-
sar per alt”.

La tesi “Igualada: 
festa, conflicte i dis-
cursos sobre patri-
moni” es presentarà 
al Museu de la Pellcançó d’autor hi continuen 

sent presents, estils que es sin-
cronitzen per transmetre un 
missatge “d’amor en totes les 
direccions” i amb un so cent 
per cent artesanal. En parau-
les d’Alidé Sans: “Aquest disc 
ha estat una maduració tant 
musical com personal”. 
El concert se celebrarà a les 23 
h al Teatre Municipal l’Ateneu.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 € amb gintònic 
inclòs i de 10 € pels socis de 
l’Ateneu, Cineclub, Amics del 
Teatre de l’Aurora i Òmnium 
Cultural. Les entrades es po-
den comprar online a través 
de www.musiquesdebutxaca.
cat, anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans del 
concert a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
de: Ajuntament d’Igualada, 
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urbana, 
Acústic,  Cafè de l’Ateneu, Pri-
meras Marcas, Supermas, En-
ric Martí Videoproduccions, 
Canal Taronja, Ràdio Iguala-
da, Infoanoia.cat, AnoiaDiari, 
Veu de l’Anoia i Fruiteria Pilar. 

LLIBRES / LA VEU 

Més de 700 persones 
van participar de 
la vintena d’activi-

tats del 8è Mercat de Lletres 
d’Igualada, que es va celebrar 
dissabte passat a la Biblioteca 
Central d’Igualada i la plaça 
de Cal Font. A aquests assis-
tents cal afegir-hi els cente-
nars de persones que durant 
tot el dia es van passejar per 
les parades d’entitats i llibreri-
es que hi havia a la plaça, van 
visitar el Bibliobús Montser-
rat o van seure tranquil·la-
ment a l’espai de lectura a 
fullejar llibres per a totes les 
edats. D’entre les propostes 
més reeixides del Mercat d’en-
guany destaca la presentació 
de la nova novel·la de Xavier 
Bosch, «Paraules que tu en-
tendràs», al migdia, i l’espec-
tacle teatral «El llop ferotge», 
de La companyia del príncep 
Totilau, de Sant Martí de Tous. 
Segons la directora de la Bibli-
oteca, Montse Lobato i Just: 

«aquest anys tots els actes or-
ganitzats han estat molt ben 
acollits pel públic de totes les 
edats. Estem molt satisfets de 
com va anar la jornada i cre-
iem que s’ha consolidat dins 
del calendari d’esdeveniments 
culturals de la ciutat, més en-
llà de Sant Jordi i amb els lli-
bres com a protagonistes».
A més de Xavier Bosch, també 
van presentar novetat edito-
rial Montse Barderi, que amb 
«La memòria de l’aigua» s’aca-
ba d’endur el Premi Pruden-
ci Bertrana, i Toni Sala amb 
«Persecució». El contrapunt 
poètic el va posar el vermut 
del migdia, en què els assis-
tents van poder gaudir dels 
versos de Josep Civit Mateu, 
guanyador del Premi de po-
esia Joan Llacuna 2018.
La inauguració del 8è Mer-
cat de Lletres d’Igualada va 
comptar amb la presència del 
director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, Oriol Pon-
satí-Murlà; la diputada Laura 
Borràs; la tinenta d’alcalde i 

regidora d’Ensenyament, Uni-
versitats i Joventut, Marisa 
Vila; el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps; i la di-
rectora de la Biblioteca, Mont-
se Lobato i Just.
La Biblioteca vol agrair molt 
especialment la presència de 

Més de 700 persones gaudeixen de les propostes 
culturals del 8è Mercat de Lletres d’Igualada

les llibreries Aqualata, Abacus, 
Llegim...? Llibreria, Artèria, 
espai d’art i tallers i Llibres 
Artesans, així com de les en-
titats col·laboradores: l’Associ-
ació Promotora de la Llengua 
Catalana (APLEC) i Òmnium 
Cultural Anoia.
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Tornen els directes d’òpera i ballet a l’Ateneu Cinema des de 
la Royal Opera House de Londres amb “Don Giovanni”

DON GIOVANNI 

L’Ateneu Cinema oferi-
rà la temporada d’òpe-
ra i dansa de la Royal 

Opera House de Londres a 
través de les retransmissions 
en directe, sessions que ja ve 
programant des de fa dues 
temporades i que enguany 
començarà el pròxim di-
marts 8 d’octubre amb l’òpera 
Don Giovanni.
L’etern seductor torna a en-
lluernar-nos en l’omnipotent 
tragicomèdia de Mozart. 
Don Giovanni és l’òpera en 
dos actes creada per Wolfang 
Amadeus Mozart i el llibre-
tista Lorenzo da Ponte estre-
nada el 1787. S’hi reescriu 
l’obra literària de Don Juan 
Tenorio, l’arquetip d’home 
seductor i llibertí, converti-
da en aquesta ocasió en una 
òpera dramàtica de connota-
cions còmiques.
Aquesta producció de Kas-
per Holten de 2014 per a The 
Royal Opera, presenta a Don 

Giovanni com un jove artista 
que prospera en la seva soci-
etat.
L’espectacularitat a l’escena 
és el resultat de la suma dels 

dissenys d’Es Devlin junta-
ment amb els vídeos de Luke 
Halls, que ens transporten al 
món de les emocions acom-
panyant a la meravellosa 

partitura de Mozart.
Durada: 3h. 30 minuts.
Escenografia: És Devlin
Vestuari: Anja Vang Kragh
Repartiment:

Don Giovanni: Erwin Sc-
hrott
Leporello: Roberto Tagliavi-
ni
Donna Anna: Malin Byström
Donna Elvira: Christine Rice
Don Ottavio: Daniel Behle
Zerlina: Louise Alder
Director musical: Hartmut 
Haenchen
Cor: Royal Opera Chorus
Orquestra: Orchestra of the 
Royal Opera House

Hora de l’acte, a les 19.45 h
Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i
online a www.ateneucinema.
cat   
La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar a la web de 
l’Ateneu cinema. 
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AUDIOVISUAL / LA VEU 

El Zoom Festival co-
mença el compte en-
rere per celebrar la 

seva 17a edició, que tindrà 
lloc del 26 de novembre a l’1 
de desembre a Igualada i a 
Barcelona. Una convocatò-
ria que arriba amb novetats: 
el festival canvia de format 
per incorporar altres gèneres 
i temàtiques més enllà de la 
ficció televisiva, com progra-
mes de televisió d’entreteni-
ment, reportatges informa-
tius, programes d’esports i 
d’altres gèneres de no ficció, 
a més de les tradicionals tv-
movies i minisèries.
El canvi de format ha incen-
tivat la inscripció de projec-
tes que aspiren a endur-se els 
premis del Zoom Festival, 
arribant a la seixantena de 
participants –fet que suposa 
pràcticament el doble que 
en les anteriors edicions–. 
D’entre tots els projectes pre-
sentats se seleccionaran els 
programes que optaran als 
Premis Zoom que atorgarà 
un jurat format per professi-
onals del sector: millor for-
mat d’Entreteniment, millor 
Ficció, millor programa d’In-
formatius, millor programa 
Cultural&Divulgatiu i millor 
programa d’Esports. D’altra 
banda, els estudiants uni-
versitaris atorgaran el Premi 
Millor Youtuber i el Premi 
Millor Instagramer valorant 
el contingut audiovisual.

Igualada i Barcelona, els es-
cenaris del Zoom
El Zoom Festival es desenvo-
luparà enguany en diversos 
indrets a les ciutats d’Iguala-
da i Barcelona. D’una banda, 
es programaran actes i acti-
vitats en universitats i cen-
tres educatius d’audiovisual 
de Barcelona, tot i que se’n 
mantindrà la seu al Teatre 
Municipal i al Cinema de 
l’Ateneu d’Igualada.
El festival es completa-
rà, a més, amb les seccions 

Zoom Sèries, amb estrenes 
de capítols inèdits de sèries 
d’èxit o presentacions; amb 
Zoom Km0, amb producci-
ons audiovisuals del terri-
tori de l’Anoia; i amb Zoom 
Kids, una secció dedicada als 
alumnes d’educació primària 
de la comarca amb contin-
guts que promoguin la re-
flexió, el debat i la crítica. El 
Talent Campus de Formats 
de TV aportarà la descoberta 
de talent a les productores i 
TVs i, el Showcase de Pilots 
de Ficció, coorganitzat amb 
Serielizados proporcionarà 
al nou talent l’oportunitat 
d’entrar al món professional. 
A més, els formats seleccio-
nats en les categories de no 
ficció seran objecte d’estudi 
dels estudiants universitaris 
a les ZoomClass de Barcelo-
na i Igualada.

Imatge, so, llum i movi-
ment: els quatre conceptes 
que engloba la imatge grà-
fica del Zoom
Els dissenyadors gràfics Nil 
Morist, Toni Argelich i Ma-
rina Camprubí han creat la 
imatge gràfica de la 17a edi-
ció del Zoom Festival, una 

proposta que juga amb el 
terme audiovisual, on s’ex-
treuen els conceptes d’imat-
ge, so, llum i moviment. Les 
formes resultants –píxels, 
ones, estrella i mitja circum-
ferència, respectivament– es 
combinen amb el contingut 
fotogràfic del festival, donant 
com a resultat una llenguatge 
gràfic que permet comunicar 
d’una forma fàcil i ràpida la 
identificació visual del festi-
val en tots els formats possi-
bles, sigui en una pantalla de 
mòbil, en una xarxa social, 
un cartell, o el banner de la 
pàgina web, entre d’altres.

Showcase de Pilots de Fic-
ció, coorganitzat per Zoom 
Festival i Serielizados
La competició d’episodis pi-
lots de ficció, organitzada 
per Serielizados Fest i Zoom 
Festival, ja té finalistes. S’han 

seleccionat un total de sis 
projectes, d’entre més d’una 
vintena de participants, en-
tre els quals s’hi troben pilots 
de sèrie que van des del mu-
sical, el fals documental, la 
comèdia de situació o l’ani-
mació 2D.
Els episodis finalistes del VI 
Showcase de Pilots de Ficció 
són La vieja estrella de Marc 
González; Días de mierda de 
Pablo Medina; Com a casa 
de Segi Ricart i Pol Masvidal; 
Where are The Cools de Jor-
di Prieto Lujan i Alberto de 
Ros; Xan de Lucía Estévez; i 
Nunca nos dijeron la verdad 
de Rosa Blas.
Aquests sis pilots de sèrie 
finalistes seran votats d’una 
banda pel públic, i d’altra 
banda, per un jurat format 
per professionals i experts 
del sector audiovisual. Els 
pilots guanyadors en cada 
categoria seran premiats 
amb una dotació de 300 i 
600 euros respectivament. 
La gala de projecció dels pi-
lots finalistes i la votació del 
premi del públic va tenir lloc 
el dissabte 28 de setembre al 
CCCB (Barcelona), i el di-
lluns dia 30 de setembre a la 

Comença el compte enrere per a una edició renovada 
del Zoom Festival

Sala Berlanga (Madrid).
L’entrega del premi del Jurat 
i del premi del Públic es farà 
en el marc del festival Zoom, 
que se celebrarà del 26 de 
novembre a l’1 de desembre 
a Igualada, i així mateix  es 
podran visualitzar els pilots 
guanyadors i finalistes.

Un Zoom també per als més 
petits
El Zoom Festival presenta 
un any més la secció Zoom 
Kids, un espai que té l’objec-
tiu d’apropar produccions 
de qualitat als alumnes de 
primària de la comarca de 
l’Anoia. En aquesta edició, 
la pel·lícula escollida és Jo-
guines guardianes, dirigida 
per Shen Yu i Wang Yan, una 
història que reflexiona sobre 
el paper de les noves tecno-
logies en l’oci dels infants, i 
ho fa a través de la Laura –
una nena que s’ha obsessi-
onat amb un videojoc– i les 
seves joguines preferides, 
el Minitigre i el Dentetes, 
que lluitaran per no ser re-
emplaçats pels jocs digitals. 
El film, d’origen sud-coreà i 
doblat al català, es projecta-
rà a l’Auditori del Museu de 
la Pell d’Igualada, al Cinema 
Ateneu Igualadí i a l’Auditori 
de Can Papasseït a Vilanova 
del Camí, els dies 26, 27, 28 i 
29 de novembre.
Amb Zoom Kids, el Festival 
Internacional de continguts 
audiovisuals vol apropar-se 
al públic infantil i juvenil del 
territori, difonent la cultu-
ra i professions del cinema, 
amb continguts que promo-
guin la reflexió, el debat i la 
crítica. La secció ja compta 
amb més de 600 inscrits no-
més a Igualada.

El festival canvia de for-
mat i incorpora altres 
gèneres i temàtiques 
més enllà de la ficció 

televisiva

Imatge, so, llum i 
moviment: els quatre 
conceptes que engloba 
la imatge gràfica del 

Zoom

Presentació del Festival Zoom d’enguany / 

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)



Un dibuix que ja és història

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

És el que va fer Sebastià Borràs, 
per a la portada del llibre dels 
“15 anys d’AUGA”. És ja histò-

ric donat que l’edifici que representa  
ha estat modificat per passar a ser 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, deixant 
enrere els seus temps d’Escuela Sindi-
cal Superior de Teneria.
D’aquesta començà ha parlar-se’n en 
1942, quan els adobers creien que ha-
via d’existir una escola per formar les 
noves generacions de blanquers. Però 
fins el 1958, no obrí les seves portes, 
a la plaça del Rei, després de ser inau-
gurada pel ministre franquista, José 
Solís Ruiz. A la façana existí, escul-
pida, una àguila imperial, símbol del 

règim dictatorial, que fou suprimida, 
no fa pas massa anys, per l’Ajunta-
ment democràtic d’Igualada.
El 1970 el Ministerio de Educación 
implantà la Técnica Industrial de 
Química para la Indústria. En 1979 
passà a ser Escola Universitària d’En-
gineria Tècnica de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya El 18 de se-
tembre de 2014 s’inaugurà l’edifici al 
pla de la Massa pel conseller, Andreu 
Mas Collell i el 2018 passà a la Uni-
versitat de Lleida. Dissabte passat, 
el President de la Generalitat, Quim 
Torra, visità l’antic edifici, convertit ja 
en l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i  Es-
cola d’Idiomes. 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

L’equip de Fons Gràfic, 
que pertany a l’associació 
disseny=igualada, ha or-

ganitzat una exposició de l’obra 
del dissenyador, fotògraf i ar-
tista Pep Ribera (1948 – 2017) 
a La Sala Municipal d’Exposi-
cions. La mostra es podrà veu-
re del 3 al 20 d’octubre.

El primer dissenyador
Pep Ribera Mussons va ser un 
dels primers dissenyadors grà-
fics d’Igualada i, possiblement, 
un dels més  importants. Va 
exercir també una gran activi-
tat com a pintor i fotògraf, si 
bé fou en el disseny gràfic on 
tingué l’oportunitat de desen-
volupar més la seva creativitat.
Les seves influències en el 
camp del disseny gràfic van des 
del racionalisme de la Bauhaus 
a l’escola tipogràfica interna-
cional. Va desenvolupar du-
rant molt de temps un disseny 
metòdic basat en la comuni-
cació clara i una composició 
rigorosa orientada a una bona 
llegibilitat. Va treballar en un 
moment en què el concepte de 
disseny gràfic era gairebé igno-
rat al nostre país.
El marcà profundament l’obra 
del dissenyador argentí Améri-
ca Sánchez amb qui va treba-
llar durant un temps al seu es-
tudi de Barcelona.
Un dels seus treballs més cone-
guts fou l’encàrrec de la imatge 
corporativa d’Igualada per part 

del primer ajuntament demo-
cràtic el 1979. El disseny es va 
aplicar als impresos, fullets, re-
tolació, etc. de l’Ajuntament. La 
part més coneguda i visible va 
ser la retolació i numeració dels 
carrers, dissenys de papereres i 
altre mobiliari de la ciutat. 
Els primers passos cap el món 
artístic van ser en l’estudi de 
Joan Graells i va formar part 
del «Grup 03 Color» que alum-
nes d’aquella escola d’art van 
crear i del qual en va realitzar 
el logotip.
Després del servei militar va fer 
una estada a Barcelona on va 
treballar per l’empresa Llambès 
de la qual  en va crear la imatge 
corporativa. Va ser en aquesta 
època que tingué l’oportunitat 
de treballar a l’estudi d’América 
Sánchez.
El 1976, a Igualada, va entrar 
a treballar a Impresora, SA –
empresa filial de Jorba, SA– es-
pecialitzada en impressions i 

acabats de qualitat. L’any 1984 
va convertir-se en soci de l’em-
presa d’arts gràfiques Unigraf 
Anoia, SA on va ser el respon-
sable de tota l’àrea de disseny. 
De 2002 a 2007 va formar part 
de l’empresa Grafibox, SL.
Va ser un apassionat de la seva 
feina, amb una gran curiositat i 
interès per totes les variants del 
disseny. El coneixement adqui-
rit en molts d’aquests àmbits, 
així com el rigor i el mètode 
aplicats, van permetre que les 
seves creacions fossin atracti-
ves estèticament i formalment, 
al mateix temps que comuni-
caven un missatge clar. El seu 
lema era: “Un disseny que no 
funciona no és un disseny”.
Alguns del seus treballs han 
estat publicats en prestigioses 
publicacions estrangeres espe-
cialitzades.

L’exposició
La retrospectiva s’inicia amb 
una sèrie de pintures de la pri-

mera època, i d’altres dels anys 
80. Tot i que els seus inicis cre-
atius van ser dins del món de 
la pintura, aviat va decidir-se 
pel disseny però va continuar 
pintant de manera esporàdica. 
La mostra continua amb obres 
dels seus inicis com a dissenya-
dor amb cartells, logos. Tam-
bé hi ha mostres d’alguns dels 
seus packagings. 
A l’exposició hi ha un apartat 
amb treballs que va fer per a les 
institucions. S’ha donat èmfasi 
a la creació de la imatge corpo-
rativa de la ciutat d’Igualada. 
L’any 1979 el primer ajunta-

ment democràtic i, en concret 
el Regidor d’Urbanisme, Carles 
Solsona, li va fer l’encàrrec. Era 
una època de canvis i de il·lu-
sions i aquesta va ser una fei-
na molt interessant i de molta 
envergadura. Dins del context 
dels anys 70, en el que les ins-
titucions no estaven massa in-
teressades per la seva imatge, 
la tasca de Pep Ribera va ser 
pionera. 
Encara que el Pep Ribera molt 
aviat es va interessar per les 
noves tecnologies i des de feia 
molts anys dissenyava digi-
talment, s’han trobat moltes 
feines de quan encara es dibui-
xava a mà.  
L’audiovisual presenta un apar-
tat de fotografies i un petit re-
cull de l’obra gràfica: cartells, 
logos, imatges corporatives etc. 
Està pensat com a un comple-
ment a l’obra exposada que aju-
da a entendre el personatge.
La família ha col·laborat de 
manera molt estreta i el fill, Ro-
ger Ribera és l’autor del disseny 
gràfic i de l’audiovisual.
El dia 6 d’octubre s’oferirà una 
visita guiada de l’exposició.

Exposició de l’obra gràfica de Pep Ribera 
a La Sala Municipal d’Igualada
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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

CULTURA / LA VEU 

David Vila, acompa-
nyat de la seva amiga 
Laia Vila, van pre-

sentar, en cinquanta minuts, 
trenta-quatre contes utilit-
zant la veu, la música, els mo-
viments... i sobretot, sobretot,  
la dansa interpretada per la 
Laia.

Un format molt nou i molt 
interessant per apropar-nos 
al gènere literari dels contes... 
I potser una mica difícil de 
pair al principi.
I el proper dilluns Mireia 
Gil ens parlarà dels avenços 
en educació a la perifèria de 
Dakar. Es tracta d’una xerra-
da que coorganitza la Funda-
ció Educació Solidària.

David Vila va repetir a 
AUGA

MÚSICA / LA VEU 

Roger Argemí presen-
tava aquest 27 de se-
tembre un nou disc 

que inclou 11 històries com-
postes i interpretades per ell 
mateix. Aquest jove de 21 
anys ja suma més de 730.000 
escoltes a Spotify amb el tema 
Can I call you home al costat 
del suec guanyador d’Euro-
visió, Måns Zelmerlöw. Ara, 
en aquest nou àlbum, torna 
a compartir un duet, aquest 
cop amb l’artista Manu Guix.
La Mala Sort és el títol de la 
cançó que interpreten els dos 
cantants, una peça que mes-
cla R&B i Soul amb una tor-
nada explosiva i un missatge 
que anima a lluitar pels som-
nis.  
Aquest recull de cançons que 
es poden escoltar a totes les 
plataformes digitals, està edi-
tat per la discogràfica Crea 
Music i produït per Ramon 
Margarett, i inclou diferents 
històries honestes i carrega-

des de sentiment que van des 
del pop més fresc, passant per 
la balada, però també l’R&B. 
Algunes d’elles, de fet, ja han 
format part de les radiofór-
mules més importants del 
país. És el cas del vitalista Per 
Sempre, el colpidor Aire o els 
electritzants sons de la cançó 
i el videoclip La Fina Línia.
Recentment, Roger Argemí 
ha aparegut amb la seva can-

Roger Argemí estrena 
el seu nou disc “Gravetat”

çó Ara te’n vas a la sèrie Les 
de l’hoquei, emesa per TV3 
i Netflix. A més, ha compost 
Loco por sentir, la BSO ofi-
cial de la sèrie de GolTV La 
empresa más loca del mundo. 
Paral·lelament, el composi-
tor i productor ha fet les se-
ves primeres incursions en el 
món de la composició com-
ponent amb autors nacionals 
i internacionals.

Més instantànies que documenten la Memòria 
Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys abans de 
la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.

EL CARRER NOU, ALTRAMENT ANOMENAT “NOU SOBIRÀ”, 
EN LA SEVA NUMERACIÓ MÉS ALTA; ON LES CASES DEL FONS 
PERTANYIEN A LA ZONA DE L’ACTUAL PLAÇA DEL PILAR.

El portal de primer terme correspon a l’entrada de l’actual “Munich”, 
amb la placa dedicada a Sor Rita Mercader, la casa on va néixer (1847). 
En aquest carrer també hi va morir el rei Ferran d’Antequera (1416). 

Val a apuntar que el carrer Nou naixia, en el seu número, 1, a tocar 
del carrer de l’Argent (als peus de la Capella de la Mare de Déu de la 
Guia), i acabava -com ara- a la plaça del Pilar.

Fotografia d’autor desconegut, de les primeres dècades 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.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

2019 - 1929, noranta anys per a seguir reconeixent els passos 
previs a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, de 
la mà de: Procopi Llucià, Josep M. Lladó, Celestí Riba, Josep 
Pomés, Ramon Godó i Josep Castelltort

E ncara no ha transcorregut un segle que, Igua-
lada despertava a un extraordinari univers 
fotogràfic en què, des d’un cert domini tècnic 

i una presumible orientació estètica, es farien visibles 
les inquietuds d’alguns joves ciutadans en sentir-se 
perseguits per la possessió i el maneig d’una càmera 
fotogràfica. Es tracta d’uns primers afeccionats que, 
amb la càmera a la mà i amb l’ull ben atent, estaven 
disposats a fotografiar no només 
el paisatge urbà o rural més pro-
pers sinó qualsevol seqüència, ob-
jecte o subjecte susceptibles de ser 
capturats i perpetuats en el temps, 
ja fossin actes públics, efemèrides 
culturals i socials diverses, tradi-
cions carregades de tipisme, edifi-
cis i monuments o bé personatges 
diversos. És a dir, aquells primers 
entusiastes de l’art fotogràfic van 
contribuir amb escreix a construir 
un formidable documental que, 
en el transcórrer dels anys, cons-
tituiria un fabulós arxiu per a la 
història de la fotografia local.
Des d’un modest propòsit de pre-
sentar una relació aproximada 
dels –per dir-ho d’alguna manera- 
pioners en el camp de la fotografia 
o, per què no, primers fotògrafs, 
caldria posar en relleu a noms d’aquests igualadins:  
Joan Bas i Jordi, Joan Prat, Antoni Roset, Ramon 
Poncell, Ernest Vila, Pere Botet, Antoni Miserachs, 
Pere Mussons, Josep Oriol, Pere Riba, Marià Vives, 
Josep Lladó, Ramón Miserachs, Agustí Mata i Pere 
Borràs. A tots ells, els van seguir aquells que esde-
vindrien, a partir de 1929, els veritables antecessors 
de l’Agrupació Fotogràfica de la nostra ciutat; en de-
finitiva, els autèntics fundadors d’aquesta prestigiosa 
entitat, com ho són: Procopi Llucià, Josep M. Lladó, 

Celestí Riba, Josep Pomés, Ramon Godó i Josep Cas-
telltort.
Això és, al decurs de l’any 1929 van fer-se habitu-
als les trobades d’un grup d’amants de la fotografia, 
al bar anomenat “Els caçadors”, que estava ubicat a 
la primera planta de la noble casa Padró Serrals (en 
aquella època, el número 6, del carrer Sant Jaume; 
una finca que més tard va  passar a pertànyer a la 

plaça de Sant Miquel, i avui és la seu del Consell Co-
marcal de l’Anoia. Definitivament, cap a finals d’any, 
arran d’aquestes reunions periòdiques i de comú 
acord, tots junts convindrien a cercar la fórmula 
per a donar solidesa a un incipient teixit associatiu, 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. I, com a conse-
qüència de la gran passió per la fotografia d’aquells 
igualadins, des d’una decidida voluntat de concedir 
autoritat i exemplaritat a l’art de la fotografia, a més 
de posar en valor la qualitat estètica i testimonial de 

tot un material que ja constituïa un bon fitxer d’imat-
ges; la principal motivació d’unes reunions cada cop 
més freqüents era activar els passos legals previs a 
la imminent constitució del que havia de ser una 
entitat de la categoria d’una Agrupació Fotogràfica. 
Acte seguit era l’hora, doncs, de redactar uns estatuts 
que veiessin possible la seva aprovació i constituïssin 
aquella societat d’incondicionals amants de la foto-

grafia en base a les disposicions 
legals; una realitat que va veure la 
llum a l’any següent, en data de 12 
d’octubre de 1930, en el marc d’un 
acte honorífic que va comptar amb 
la presència de l’aleshores Con-
seller de Governació, Lluís Com-
panys; més endavant, President de 
la Generalitat de Catalunya. 
Seguint el modèlic referent de 
l’Agrupació Fotogràfica de Cata-
lunya (Barcelona, 1923), des de la 
primera assemblea de socis, la re-
cent fundada Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada es convertia en la 
segona entitat d’aquest tipus que hi 
havia a Catalunya i la primera de 
tot l’Estat, no localitzada en una 
capital de província. A resultes del 
categòric reconeixement que se li 
dispensava, a partir d’aquell acte 

fundacional la seu de la nova entitat, i a cessió de 
l’Ajuntament, va ocupar tot una planta de la casa Pa-
dró Serrals, on hi va romandre fins a la primavera de 
1998;  quan es va traslladar a les actuals dependènci-
es dels baixos de l’emblemàtic edifici de “Cal Maco” , 
a la Plaça de la Creu, número 18.

A la fotografia, d’esquerra a dreta: Procopi Llucià, Jo-
sep M. Lladó,  Celestí Riba, Josep Pomés, Ramon Godó 
i Josep Castelltort
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PEP RIBERA - 
OBRA GRÀFICA
Mostra de pintures, fotografies i 
sobretot de l’extensa obra que va 
dur a terme en l’àmbit del disseny 
gràfic, aplicat a diferents camps. 
Des de la imatge corporativa,dis-
seny de l’envàs, editorial, publici-
tari, etc. 
Del 3 al 20 d’octubre a la Sala 
Municipal d’Exposicions

PROJECTES I OBRES 
FINALS
Mostra dels treballs que han pre-
sentat els alumnes que ja han com-
pletat el cicle formatiu de grau su-
perior de Gràfica Publicitària i de 
grau mitjà d’Assistència al Produc-

te Gràfic Imprès
De l’1 al 31 d’octubre a la sala d’ex-
posicions 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

L’1-O EN IMATGES. 
HO TORNAREM A FER
Exposició amb imatges cedides pels 
fotògrafs Joan Solé, Pau Corcelles, 

Joan Guasch, Marc Vila i Xavi Cal-
vet, que presenta moments viscuts 
durant l’1 d’octubre de 2017 a l’Ano-
ia. 
De l’1 a l’11 d’octubre a l’Empremta 
de Gràfiques Vilanova

JOAN BROSSA: 
ESCOLTEU AQUEST 
SILENCI
Mostra sobre l’obra polièdrica de 
Joan Brossa partint de tres eixos: el 
compromís, la transformació i la mi-
rada reflexiva. 
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell

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

ARTIKA
Exposició col.lectiva de joves ar-
tistes. Pintura, escultura, dibuix, 
fotografia, disseny, poesia, video-
art . 
Del 5 al 12 d’octubre a l’Escorxador

EXPOSICIONS



PRESENTACIÓ 
Igualada 

Presentació del Treball de Final de Grau 
del músic i historiador Àngel Vallverdú 
Rom. El projecte porta per títol “Igualada: 
festa, conflicte i discursos sobre patrimo-
ni”.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell.

FESTA SOLIDÀRIA 
Piera 

3a Festa Holi-Dària Càncer Infantil. Festa 
solidària per recaptar fons per a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, amb música, ball, 
maquillatge infantil, jocs per a tothom...
Diumenge de les 10 del matí a les 2 del 
migdia a la pista del Gall Mullat

MÚSICA 
Piera 

II Festival Internacional de Música. Con-
cert del Quintet ‘La truita’ format per 
Antoni Besses, Victoria Fernández, Lito 
Iglesias, Keizo Mizori i Alberto Reguera 
interprentant obres de Mizoiri, Mompou, 
Besses, Rossini i Schubert..
Diumenge a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist

TEATRE 
Capellades 

“Una altra estrena”., teatre musical.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
la Lliga

DILLUNS 7

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Mireia Gil. “Ser jove a Thiaroye: reptes, 
somnis i perspectives de futur al Senegal”.
L’educació al Senegal ha fet grans passos 
des del 2000, on s’ha arribat al gairebé 90 
% d’escolarització a primària. Organitza 
AUGA i Fundació Educació Solidària
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CLUB MANGA JOVE 
Sta. Margarida de Montbui 

Si ets fan del manga vine a compartir una 
estona de “Black jack” de Osamu Tezuka
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora

DIMARTS 8

ÒPERA 
Igualada 

“Don Giovanni”, de WA Mozart
Retransmissió de l’òpera en directe des de 
la Royal Opera House de Londres
Dimarts a 3/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

DIVENDRES 4

CLUB DE LITERATURA I CINEMA 
Igualada 

Cicle d’aventures èpiques: “Z. La ciutat 
perduda”. Projecció de l’adaptació de la 
novel·la de David Grann, dirigida per Ja-
mes Gray l’any 2017 i tertúlia posterior.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Igualada 

“L’illa de l’Abel”  , de William Steig
Tertúlia d’infants a partir de 8anys que 
han llegit tots el mateix llibre.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE 
Igualada 

“Rebota rebota y en tu cara explota” amb 
Agnés Mateus i Quim Tarrida. Un espec-
tacle imperdible que mira de cara el flagell 
social de la violència contra les dones.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA 
Igualada 

Visita guiada a l’exposició Joan Brossa: 
“Escolteu aquest silenci”
Coincidint amb la inauguració de l’expo-
sició, la comissària i vicepresidenta de la 
Fundació Joan Brossa, Sra. Glòria Bor-
dons,farà una visita guiada en la qual ex-
plicarà l’obra polièdrica d’aquest auto.r
Divendres a les 7 de la tarda al Museu de 
la Pell.

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

Alidé Sans. ‘Henerècla’
La compositora aranesa Alidé Sans publi-
ca el seu segon treball ‘Henerècla’, tota una 
revelació musical de ritmes i influències 
de músiques del món, cantant en occità 
(aranès). El reggae, el hip-hop i la cançó 
d’autor continuen sent presents.
Divendres a les 7 de la tarda al Museu de 
la Pell.

MÚSICA 
Òdena 

Concert a càrrec d’Abril Montmany inclòs 
dins el Cicle de concerts a les capelles.
Divendres a les 8 del vespre a la capella de 
Sant Miquel.

DOCUMENTAL 
Capellades 

Projecció del documental “Un home mi-
llor”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
petita de la Lliga.

CLUB DE LECTURA 
Vilanova del Camí 

Trobada de persones que han llegit el 

mateix llibre i es troben per comentar-lo. 
“Que tot sigui com no ha estat mai” de Jo-
achim Meyerhoff
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 de 
8 del vespre a la biblioteca.

DISSABTE 5

TEATRE 
Igualada 

“Rebota rebota y en tu cara explota” amb 
Agnés Mateus i Quim Tarrida. Un espec-
tacle imperdible que mira de cara el flagell 
social de la violència contra les dones.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Representació de l’obra “Animals de com-
panyia” a càrrec de la companyia Una Càp-
sula de Teatre d’Olot
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

DIUMENGE 6

VISITA GUIADA 
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu ofe-
reix una visita guiada gratuïta per descobrir 
la història de la tradició adobera a Igualada.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell

TEATRE 
Igualada 

“Rebota rebota y en tu cara explota” amb 
Agnés Mateus i Quim Tarrida. Un espec-
tacle imperdible que mira de cara el flagell 
social de la violència contra les dones.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA 
Igualada 

Vlll Trobada de grups de cant gregorià de 
Catalunya Imago Christi
La Capella de Música de la Tossa d’Iguala-
da acull la vuitena edició de cant gregorià 
de Catalunya amb el títol “Imago Christi” 
que es pot traduir “a través de Crist arri-
ben a Déu”.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica 
de Santa Maria.

TEATRE 
Igualada 

“Alguns neixen estrellats” amb Joan Pera
L’espectacle reflecteix la vida d’un perso-
natge ingenu,simpàtic i entranyable, que 
lluita per situar-se a la vida però, malaura-
dament, és desgraciadet... ”.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

LLEGIM! 
Piera 

“Vermell: història d’una cera de colors” de 
Michael Hall. Trobada dels nens que parti-
cipen en aquest club de lectura per comen-
tar el llibre
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

HORA DEL CONTE 
Piera 

“Paolo i la reina del mar” A càrrec de 
Jordina Biosca. Adreçada especialment a 
nens i nenes de 3 a 6 anys.
Dimarts a 1/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

TROBADA DE CLUBS DE LECTURA 
Òdena 

Trobada de Clubs de lectura de la Llacu-
na, Carme i Òdena i presentació del llibre 
“Testament” de Joaquim Carbó.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

DIMECRES 9

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
Igualada 

“Amor clandestí”, de Teresa Pàmies. Club 
per practicar la lectura en la nostra llengua 
i conèixer l’obra d’autors catalans de tots els 
temps, tant clàssics com contemporanis.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CINEMA 
Piera 

3 dies més de cine: “Dos mujeres”. Primera 
de les quatre sessions cinematogràfiques 
que es podran veure durant quatre dijous 
consecutius.
Dimecres a 2 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIJOUS 10

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Musicoteràpia”. A càrrec d’Elena Tan i 
Luisa Lema
Elena Tan, musicoterapeuta, parlarà de la 
utilitat de la música com a teràpia: una ex-
periència i una eina per acompanyar pro-
cessos terapèutics i de rehabilitació.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

XERRADA 
Capellades 

“Cicle de confitures” amb Pere Castells, 
Georgina Regàs i Verit Fruit.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga

AGENDA
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÚSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

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 �ns el 28/6/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de 
Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc 
a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors. Els guanyadors es do-
naran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes, podran recollir les entrades 
directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines i el cicle de concerts 
d’Hostalets, que s’han de passar a buscar per les oficines de La Veu *.Els guanyadors de la cistella Ca-
prabo i Caves Bohigas se’ls avisarà via telèfon a fi i efecte de poder fer-los la foto de l’entrega del regal.

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

www.igualadahc.com
93 804 42 57



El pallasso violent
Estrena • Joker

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

A l’any 1981, un pallasso inquie-
tant, ressentit  i fracassat, Art-
hur Fleck,  que ha estat ignorat 

pel públic i la societat en què viu, es 
converteix en un geni del crim i del 
caos en Gotham City. Arthur és un 
home estrany que enfronta la crueltat i 
el menyspreu de la societat juntament 
amb la indiferència d’un sistema que li 
permet passar de la vulnerabilitat a la 
depravació. És un pallasso als matins 
que s’esforça per convertir-se en un 
comediant a les nits. Però descobreix 
que la broma sempre sembla ser ell. 
Està fora de sintonia amb tots els que 

l’envolten, producte de la seva rialla 
incontrolable i inapropiada que cobra 
impuls a mesura que intenta conte-
nir-la, fet que l’exposa a un major ridí-
cul i fins i tot a la violència.
Amb aquest argument de base, i en tot 
moment centrant-se en la turmenta-
da i patètica existència de l’icònic arxi 
enemic de Batman,  aquesta és una 
pel·lícula peculiar i sorprenent, fins el 
punt que ha estat guardonada amb el 
Lleó d’Or en el darrer Festival de Cine-
ma de Venècia. Ha estat realitzada per 
Todd Phillips, mentre que el paper 
protagonista recau en un certament 
extraordinari Joaquin Phoenix.
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Masterchef
Estrena •  El cocinero de los últimos deseos

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

En els darrers anys, s’han prodi-
gat les pel·lícules sobre cuines 
i cuiners, en majoria comèdies 

amables. Aquesta, que és una produc-
ció japonesa ambientada en el món 
de la gastronomia, el protagonista és 
un tal Mitsuru Sasaki. És tracta d’un 
cuiner benvolgut i admirat, de talla 
mundial, però que ara ja no sent cap 
passió pel seu ofici. Encara que pot 
cuinar qualsevol plat sense proble-
mes, ha perdut molta clientela i el seu 
restaurant ha fet fallida a causa del 

seu caràcter extremadament perfecci-
onista. Per pagar els seus deutes, el se-
nyor Sasaki pren una decisió: cuinarà 
personalment un últim menjar per a 
qui estigui disposat a pagar un milió 
de iens, Agafa d’ajudant a un jove dei-
xeble.
Amb realització de Yojiro Takita, El 
cocinero de los últimos deseos combi-
na la gastronomia amb la intriga, el 
romanticisme, el sentimentalisme i 
la crònica familiar.  És com un bufet 
lliure en el que hi tenen cabuda dis-
tints components i ingredients. Bon 
profit!

Rock in the URSS
Estrena •  Leto

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

El dijous 10 d’octubre, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta la 
producció russa del 2018 Leto, 

dirigida per Kirill Serebrennikov, en 
sessió única a les vuit del vespre en ver-
sió original amb subtítols.
Viktor Tsoï ha crescut escoltant Led 
Zeppelin, T-Rex i David Bowie i ara in-
tenta fer-se un lloc en l’escena musical 

de Leningrad. La trobada amb Mike, el 
seu ídol, i la seva esposa, la bella Na-
tasha, canviarà el seu destí. Els biopics 
sobre grups de rock dels anys vuitanta 
estan de moda des de Bohemian Rapso-
dy. La diferència és que ara estem par-
lant de la Unió Soviètica i, allà, tot era 
una mica més complicat. La tradicional 
elegància del cinema de l’Est i la força 
del gènere musical es donen la mà en 
aquest títol tan insòlit com apassionant. 



BLINDED BY THE LIGHT (CEGADO POR LA LUZ)
Regne Unit. Comèdia dramàtica. De Gurinder Chadha. 
Amb Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon  
A l’Anglaterra de 1987, durant els austers anys en què Marga-
ret Thatcher va estar en el poder, Javed, un adolescent brità-
nic d’ascendència pakistanesa, aprèn a viure i a comprendre 
la seva família a través de la música de Bruce Springsteen.

LETO
Rússia, Crònica musical. De Kirill Serebrennikov. Amb 
Teo Yoo, Irina Starshenbaum.
Leningrad, un estiu a principis dels 80: l’escena del rock de la 
ciutat està en ple apogeu. Viktor Tsoi, un jove músic que va 
créixer escoltant a Led Zeppelin, T-Rex i David Bowie, està 
tractant de fer-se un nom. La trobada amb el seu ídol Mike 
i la seva dona, la bella Natacha, canviarà el seu destí. Junts 
construiran una llegenda com a pioners del rock rus.

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.

JOKER
Estats Units. Còmic. DeTodd Phillips, Amb Joaquin Phoe-
nix, Robert De Niro, Frances Conroy.
Arthur Fleck, motivant en fer riure tothom, és un home ig-
norat per la societat.  Una sèrie de tràgics esdeveniments el 
portaran a veure el món d’una altra manera. Pel·lícula basa-
da en el popular personatge de DC Comics Joker, conegut 
com antagonista de Batman, però que en aquest film pren 
un caire més realista i obscur

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...

EL COCINERO DE LOS ULTIMOS DESEOS
Japó. Drama. De Yojiro Takita. Amb Kazunari Ninomiya, 
Gou Ayano, Yoshi Oidah
Mitsuru Sasaki és un cuiner de talla mundial que ha perdut 
la passió pel seu ofici. Pero ara el seu restaurant ha fet fallida 
a causa del seu caràcter extremadament perfeccionista. Per 
pagar els seus deutes, pren una decisió: cuinarà personal-
ment un últim menjar per a qui estigui disposat a pagar un 
milió de iens.

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 

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

LETO (Cineclub)
Dj: 20:00 (VOSE)

1/JOKER
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

2/MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Dv Dll a Dj: 18:05/20:20/22:35
Ds: 15:50/18:05/20:20/22:35
Dg: 12:30/15:50/18:05/20:20/22:35

3/ AD ASTRA  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:10/19:40/22:10
Dg: 12:10/14:40/17:10/19:40/22:10
Dm: 17:10/22:10
2/AD ASTRA (VOSE) 
Dm: 19:40

4/ JOKER
Dv a Dg: 20:15/22:45
Dll a Dj: 20:00/22:30
4/ DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dv i Ds: 17:55
Dg: 12:35/17:55
4/ TOY STORY 4
Ds i Dg: 16:00
4/ DOWTON ABBEY
Dll a Dj: 17:30

5/ JOKER
Dv Dll i Dj: 18:25/20:45
Ds: 15:45/18:15/20:45
Dg: 13:15/15:45/18:15/20:45
Dm: 18:15
5/ JOKER (VOSE)
Dm: 20:45
5/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dc: 17:45
5/ METALLICA: S&M2 (VOSE)
Dc: 20:00
5/ OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dc: 22:45

6/ RAMBO: LAST BLOOD
Dv Dll a Dj: 18:35/20:40/22:45
Ds i Dg: 16:30/ 18:35/20:40/22:45
6/ MASCOTAS 2
Dg: 12:45

7/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dv Dll Dm i Dj: 18:10
Ds: 16:15/18:10
Dg: 12:15/16:15/18:10
7/ A DOS METROS DE TI
Dv a Dll i Dj: 20:10
7/ IT: CAPITULO 2
Dc: 18:30/21:45
7/ OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dv a Dj: 22:25
7/ ANGRY BIRDS 2
Dg: 14:10
7/ A 47 METROS
Dm: 20:10

8/JOKER 
Dc: 18:15/20:45
8/ IT: CAPITULO 2
Dv a Dg: 18:30/21:45
Dll Dc i Dj: 18:30
8/PLAYMOBIL. LA PELICULA
Ds i Dg: 16:20
8/EL REY LEON 
Dg: 11:55
8/ERASE UNA VEZ.... 
Dll Dm i Dj: 21:45

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT   
Ds i Dg: 18:00
EL COCINERO DE LOS ULTIMOS 
DESEOS   
Ds i Dg: 19:35
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SALA GRAN

CEGADO POR LA LUZ   
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:30/20:30
Dg: 17:00/19:15

MANOU   
Ds: 18:45

SALA PETITA

MANOU   
Dv: 18:15
Ds: 16.30
Dg: 17.15
HAST SIEMPRE, HIJO MIO   
Dv: 20:00
Ds: 19:30
Dg: 19:00
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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. Dur-la o no dur-la: vet aquí la frontera entre el ciutadà i el malfactor 
(segons el guripa) / 2. Remembrar. Quatre cotxes emmarcats corrent pel món com guillats 
/ 3. Un parell de catets. Quan no n’hi ha tothom es desespera. Transversalització del país / 
4. Hidrocarbur de setí. Si no del tot adreçada, almenys recta / 5. Corbar fins a contorsio-
nar la Carrà. S’aprèn de la manera més conservadora / 6. Típica ans indolora. La Vanessa 
hi estava tan bé que hi cantava. Mica de mica / 7. Soldre. Magistral execució de l’Iniesta: 
rasa i cap enrere / 8. Inverteixo l’ordre de les coses, que no del mot. Segon plat, el que raja 
/ 9. Immediat superior dels decurions. Ai, el cor d’en Quim! / 10. Banda sonora d’un rusc 
multitudinari. Fa que un vegetal esdevingui glumífer / 11. Un parell més. De l’ensenyament 
que sol comportar un cate en ètica / 12. Ajuntà a la facultat. Xalet rus a la Bisbal. Enimga a 
mitges / 13. Fetus deformat per la barra de sostenir bobines. Guix per escriure a la pissarra 
en la foscor.

VERTICALS: 1. Llatinòrum per suprimir de l’original. Només se sap que era inflat quan es 
desinfla / 2. Ovni matriculat. Si disseco l’angle?: encara pitjor! Llenç de baix pressupost / 3. 
Fa riure, que sigui un tebeo modern. Progressis com un historiador / 4. Cau en mala posi-
ció. Sembrava als plecs del propi cervell. Centre de totes les enveges / 5. Peresa de buscar 
la sala on veuríem l’amfibi. Galls dindi importats del sud / 6. Porgador de gra. Afaites fent 
ràpides mesures / 7. A la vençuda va la tercera. Pencaire de galera. Estan en consonància 
amb el Quebec / 8. Habilidosa, manyosa. Tant li fot tot, com que no hi ha diferència... / 9. 
L’àvia abstèmia. Feblesa de cor que no es cura amb romanços. L’únic d’avui que perviurà en 
el demà / 10. Una clarissa en una cleda?: no ben bé, un tancat militar. Primera residència / 
11. Os en honor d’Ilion, l’antiga Troia. Per culpa seva tothom considera el ferro un pesat / 
12. Ixo de qualsevol manera, com un cul de brioix. Creixement artificial, empresarialment 
situada a la capital.

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

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

Filet de gall dindi amb salsa de 
taronja i mostassa

Elaboració:
Trossejar el filet de gall dindi en peces d’un mos. 
Escalfar una mica d’oli en una paella àmplia i dau-
rar el gall dindi uns minuts. Salpebrar lleugera-
ment, retirar i reservar. Picar bé la ceba vermella i 
ofegar a la mateixa paella.

Afegir el suc i la ratlladura de la taronja, la mel-
melada de taronja amarga, la mostassa i el sucre 
moreno. Deixar coure uns 5-8 minuts a foc mig. 
Reincorporar el gall dindi a la paella, pujar el foc i 
regar amb el vi.

Afegir el brou o aigua, baixar la temperatura i 
deixar-ho coure uns 20-30 minuts tapat, vigilant 
el nivell de líquid. La carn ha d’estar tendra i la sal-
sa espessa. Si cal, destapar per als últims minuts. 
Salpebrar i afegir una mica de farigola al final de 
la cocció.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 2 persones
•Filet de gall dindi (350 g, aprox.)
•Ceba morada 1
•Taronja de suc 1
•Melmelada de taronja amarga
50 ml
•Mostassa de Dijon15 ml
•Sucre morè 10 g
•Vi negre 60 ml
•Brou de pollastre o verdures
 240 ml
•Pebre negre mòlt
•Sal
•Farigola seca o fresca al gust
•Oli d’oliva verge extra

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



Octubre
4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea.

5: Froilà; Atilà; Caritina. 
6: Bru; Emili; Fe.

7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi .  
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.

9: Dionís; Joan Leonardi; Abraham  
10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí 

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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Antoni Vidal Gabarró
en record de

Ha mort havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica el passat 
diumenge  dia 29 de setembre  a l'edat de 79 anys.

 A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Enriqueta Casanellas Solé; fills, Antoni i Flora i Josep; 
netes, Núria, Meritxell, Montserrat i Andrea i família tota,  volem agrair les 

mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns 
dia 30 de setembre a l'església de la Sagrada Família d'Igualada.

Igualada, octubre de 2019Funerària Anoia S.L.

Ha mort havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica el passat diumenge  dia 29 
de setembre  a l'edat de 79 anys.

 a.c.s.

els teus estimats: esposa, enriqueta casanellas solé; fills, antoni i flora i josep; netes, núria, 
meritxell, montserrat i andrea i família tota,  volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte 

de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 30 de setembre a l'església de la sagrada família 
d'igualada.

IGUALADA, OCTUBRE  DE 2019
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, octubre de 2019

Jordi Vives Sabaté
En record de

El dia 10 d’octubre farà un any que el Jordi ens va deixar.

La teva dona Anna Mª; els teus fills: Oriol i Vanesa, 
Carola i Toni, Núria i Víctor, David i Nuri; i els teus 

nets: Clàudia, Rut, Guim, Abril, Èric i Sara et trobem 
molt a faltar i et portem en el nostre cor. 

T’estimem molt! 
El proper dijous 10 d’octubre la missa de les 8 
del vespre a l'església de la Sagrada Família 

serà per a ell.

Aquesta ha estat una set-
mana molt trista a l’Escola 
Ramon Castelltort d’Igua-
lada.
Hem patit la pèrdua de la 
nostra companya i amiga 
Nerina Soler.
Sempre amb un somriure 
al rostre, ens ha acompa-
nyat com a mestra d’anglès 
els últims quatre anys. Ha 
estat una persona molt vin-
culada a l’escola, una gran 
companya que ha partici-

pat des de l’inici amb molta 
il·lusió, respecte i compro-
mís per la docència, fent-
se estimar per companys, 
alumnes i pares.
Des de tota la comunitat 
educativa et recordarem 
sempre. “Allò que es va es-
timar amb tota l’ànima no 
ho arrencarà cap oblit.” 

Comunitat educativa 
Escola Pare Ramon Cas-

telltort

En record teu...

BISBAT DE VIC /  

Coincidint amb l’inici 
del nou curs, el Bis-
bat de Vic ha posat en 

marxa el Sínode Diocesà, con-
vocat pel bisbe Romà Casano-
va i Casanova, per tal d’afron-
tar els nous reptes pastorals de 
l’Església i per a reflexionar 
sobre la seva missió i el que 
Déu vol per a la diòcesi de Vic. 
El Sínode es titula “Sínode per 
l’esperança”.
Un Sínode Diocesà és una 
assemblea eclesial extraordi-
nària convocada pel bisbe i 
oberta a la participació de tota 
la comunitat cristiana (laics, 
mossens i religiosos), sense 
cap exclusió, per a discernir, 
escoltant l’Esperit Sant, els 
reptes pastorals que es presen-
ten avui a l’Església. En el cas 
concret de Vic, i davant d’un 
“moment de grans transfor-
macions socials que afecten 
de ple a l’Església”, el bisbe 
Romà ha considerat conve-
nient convocar un Sínode per 
a discernir junts la voluntat de 
Déu per a la diòcesi de Vic i 
per a afrontar la transmissió 
de la fe en el moment actual. 
Cal “canviar la manera de re-

lacionar-nos i comunicar-nos 
(...) canvis profunds en la nos-
tra ment, en el nostre cor, en 
la nostra organització, per a 
ser més fidels a la vida i mis-
sió que Déu ens confia”. L’ob-
jectiu principal del Sínode 
és, per tant, “poder prendre 
les decisions pastorals més 
conformes al voler de Déu 
per a la nostra Església dio-
cesana”. Així ho explica a les 
cartes pastorals “Aixeca’t i ca-
mina” (18/09/2018) i “Esglé-
sia de Vic, sigues el que ets!” 
(14/09/2019).
El Sínode Diocesà, que se cele-
brarà en els propers tres anys, 
porta per títol “Sínode per l’es-
perança”. A més de les apor-
tacions de tots els fidels de la 
diòcesi, està previst escoltar el 
parer d’experts en els diferents 
temes i realitats, així com la 
veu de persones no creients.

Fases del Sínode
El Sínode consta de quatre 
fases principals, que es suc-
ceiran en tres anys. En la fase 
participativa de grups sinodals, 
la primera etapa que acaba de 
començar, les persones que 
vulguin participar en el Síno-
de, s’hi inscriuen i s’organitzen 

per a formar grups sinodals. 
Aquests grups, amb l’ajuda 
d’uns materials elaborats per la 
Comissió del Sínode, es troben 
periòdicament, preguen, escol-
ten i exposen les seves aporta-
cions de manera conjunta, du-
rant un període aproximat de 
12 mesos. A partir de les apor-
tacions fetes per cada grup, la 
Comissió elabora un docu-
ment de treball conjunt, ano-
menat “instrumentum laboris” 
(instrument de treball). En una 
segona fase (fase participativa 
d’Assemblea Sinodal), el bisbe 
convoca un centenar de per-
sones representatives de tota la 
realitat diocesana, l’Assemblea 
Sinodal, que es reuneix en di-
ferents sessions per a debatre 
el document de treball “instru-
mentum laboris” i elaborar un 
nou document amb les conclu-
sions. Per últim, després d’ha-
ver escoltat a tothom i valorat 
el document de conclusions, 
en la fase de declaracions i de-
crets, el bisbe discerneix i subs-
criu les directrius que prendrà 
l’Església de Vic i n’aprova la 
seva aplicació per mitjà d’un 
decret, perquè tots els cristians 
de la diòcesi les acullin i posin 
en pràctica (fase de recepció).

El Bisbat de Vic inicia el Sínode 
Diocesà per a afrontar els nous 
reptes de l’Església
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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

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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
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FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 4:    PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DISSABTE 5:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIUMENGE 6: MR SINGLA
Pujadas, 47

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 7:   JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 8:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 9 : TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIJOUS 10: ADZET
Av. Barcelona, 9



Albert Manso /  
Sous-xef del Tickets

Tot i que vaig néixer a Granollers, he viscut des de ben petit a Masquefa. Des de fa un parell d’anys, 
per tema de feina visc a Barcelona. Soc el sous-xef del Tickets, un restaurant de tapes amb una 
estrella Michelin. Recentment m’han escollit finalista per ser el millor cuiner jove del món.

Has digerit ja el fet de ser finalista del premi al millor 
cuiner jove del món?

La veritat és que va ser una sorpresa, tot i que crec que 
anàvem molt preparats i ens ho havíem treballat molt. Ara, però, 
ja hem tornat a la normalitat. Ja ho hem digerit, ja han passat les 
celebracions i ara ja tornem amb la feina del dia a dia. 

Et vas presentar tu al concurs? Com funciona?

És un concurs que organitza l’aigua de San Pellegrino, que són 
els mateixos que organitzen The Best, que és la llista dels 50 mi-
llors restaurants del món. Són tres fases, la primera en què pre-
sentes un projecte a través d’Internet. Llavors, els 10 millors plats 
de cada regió passen a una primera final i aquesta és la que vaig 
guanyar jo el passat 16 de setembre.

Què vol dir millor xef jove? Fins a quina edat es poden pre-
sentar? 

Les bases del concurs especifiquen que han de ser cuiners d’entre 
20 i 30 anys i s’han de tenir dos anys d’experiència com a xef o 
com a segon de cuina.

Amb quin plat et vas presentar?

Jo vaig fer una guatlla al vi. És una seqüència de tres plats dife-
rents que tenen aquests dos ingredients com a protagonistes. El 
primer és una terrina de guatlla escabetxada, la segona part era 
un cruixent de la pell de la guatlla, un paté del fetge de la guatlla 
i un tàrtar del pit i per últim, un consomé de guatlla amb moltes 
espècies.

A la final del premi, que es farà el 8 i 9 de maig a Milà, et pre-
sentaràs amb el mateix plat o tens pensat canviar-lo?

Les normes del concurs són que amb el plat que presentes a la 

primera fase, has d’arribar fins el final. Sí que es pot canviar una 
mica, el pots anar millorant, però l’essència del plat ha de ser la 
mateixa. 

Et trobes treballant a la cuina de casualitat o ets d’aquells que 
de ben petit ja hi somiava?

Quan jo estava a l’institut no m’agradava cuinar, més aviat el 
contrari. De fet, el màxim que et podia fer era un entrepà com 
qui diu. Però em vaig apuntar a un curs de cuina perquè m’agra-
dava menjar bé. A casa sempre hem menjat a bons llocs i tenia 
curiositat per saber com es feien aquells plats. A més, buscava fer 
una feina creativa, sempre m’ha agradat el dibuix, i buscava una 
feina artesana. Quan em vaig apuntar no sabia si m’agradaria o 
no, vaig provar-ho buscant que hi hagués sort.

I et va agradar.

Sí. Després d’un any estudiant ja vaig entrar a treballar en un 
restaurant de Barcelona, a Ca l’Isidre. Va ser entrar allà i enamo-
rar-me de la cuina definitivament. Vaig començar a veure coses 
que no havia vist mai. També he de dir que qui em va aconseguir 
la feina allí va ser la meva mare, que treballava a la Boqueria, 
així que li he d’agrair perquè haver treballat a Ca l’Isidre, després 
m’ha obert la porta a molts altres llocs.

On més has treballat?

He treballat en hotels gastronòmics com l’Hotel Do de Barcelo-
na, a Can Bonastre i finalment ja vaig passar a restaurants com 
el Disfrutar primer o el Tickets, on estic ara.

L’exigència d’estar un restaurant amb estrella Michelin imagi-
no que és més alta?

Les estrelles no és l’important, sinó que el client surti content. 

L’exigència és màxima, ha de sortir tot perfecte, i si ho fas bé les 
estrelles venen soles.

El Tickets és propietat de l’Albert Adrià, el germà del Ferran 
Adrià. Com és poder rebre consells d’ells dos?

El Ferran passa bastant pel Tickets, i també ve a sopar. Quan ve 
a sopar ens posa a tots a prova. El millor referent que es pot tenir 
és que t’avaluïn els germans Adrià. 

Si algú ve al Tickets, quina tapa no es pot perdre?

Nosaltres canviem el 75% de la carta a cada estació. D’entre els 
plats clàssics, els què no canviem mai, et diria l’oliva esfèrica. 
Però el meu favorit és la guatlla Wellington, per a mi és espec-
tacular. 

Ens hem d’esperar molt si volem venir a menjar al Tickets?

Sempre hi ha dos mesos de llista d’espera. Cada dia obrim reser-
ves per dos mesos vista fins que s’omple.

El nivell de la cuina catalana és espectacular. Els germans 
Adrià, els germans Roca. Aquí a l’Anoia tenim el David An-
drés o la Zhou Mengxin del Somiatruites... Què ho fa?

Tenim molt bones escoles de cuina, tenim molt bons restaurants 
que al mateix temps fan d’escola, com ho havia fet el Bulli o ho fa 
ara el Celler de Can Roca. 

I després, que Catalunya és una zona gastronòmicament molt 
rica, amb molt bon producte a tot arreu i històricament tam-
bé tenim molt bona cuina tradicional, amb moltes receptes que 
han anat passant amb els anys. Això ens ha permès anar evolu-
cionant els plats i tenir alguns dels millor restaurants del món. 
Estem a primera línia de la cuina mundial.

Els ciutadans tenim drets fonamentals, com el d’expressió, sense importar càrrecs i ocupacions. Però hi ha qui això no li agrada. Volen 
imposar les “seves” idees i opinions. Busquen la confrontació. La disfressen de “defensa”. Davant els que ocupen carrers, canten, pengen 
banderes, es manifesten i reivindiquen les seves idees de manera pacífica, hi ha qui embruta parets i portes amb esprai de pintura posant 
155. Cerquen una reacció de l’estat i que es torni a dissoldre el Parlament català i s’intervingui la Generalitat de manera permanent, perquè 
hi ha “accions violentes”. El mateix argument d’aquells que parlaven de mirades d’odi i de les amenaces que rebien, mentre feien la “seva 
feina”, malgrat ser els qui tenien armes i feien  l’ús legal de la força. Són moments en que molts no donen la cara i s’amaguen per fer de 
les seves, siguin pintades o cremar boscos i contenidors i, com en altres temps, van als pobles veïns a fer el que s’avergonyirien fer en el 
seu. La convivència empitjora i sembla que més ho farà. Tot fa més por, però uns diuen que en tenen i altres que ja no, encara que potser 
no ho pensin.

“L’exigència a la cuina del Tickets és 
màxima, i si ho fas bé, les Estrelles venen 
soles”

  Marc Vergés @marcverges8

Divendres, 4 d’octubre de 2019
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