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L’EDITORIAL

Calma tensa
E ns trobem a pocs dies que el Tribunal Su-

prem faci pública una sentència que, sen-
se dubte, es convertirà en un dels capítols 
més importants des de la recuperació de 

la democràcia. És lògic que, a mida que s’acosta 
el moment, s’evidenciï a tot arreu una certa calma 
tensa, començant per les institucions. Aquests dies, 
proliferen les crides a la 
serenor una vegada es 
conegui el resultat de 
les deliberacions dels 
magistrats del Suprem. 
Òbviament, que hi hagi 
serenor no implica ne-
cessàriament que el po-
ble no pugui expressar la 
seva opinió.
Els ciutadans tenen el 
dret d’expressar-se lliu-
rement i pacíficament 
en cas que es produeixin manifestacions després 
que es conegui la sentència, tal i com garanteix la 
pròpia Constitució. És evident que s’acosten unes 
dies en els quals, molt previsiblement, es produiran 
concentracions i mostres clares de rebuig -també 
de connivència- amb el què digui la màxima insti-
tució jurídica de l’Estat. 

Des de l’ANC i Òmnium, en el seu darrer mani-
fest, exposen davant convocatòria imminent de les 
Marxes per la Llibertat, una de les quals travessarà 
l’Anoia, que creuen que l’autodeterminació és un 
dret tan legítim com qualsevol altre, i que el seu 
exercici no pot ser mai considerat un delicte. Te-
nen raó. Ni la pròpia Espanya tindria raó de ser 

si, en el seu moment, 
el seu poble no s’ha-
gués aixecat contra 
les imposicions de 
qui no volien. N’hi ha 
una pila d’exemples al 
llarg dels segles. 
Aviat serà l’hora que 
cadascú, lliurement, 
exposi de la seva ma-
nera el seu clam per 
la defensa de les lli-
bertats, omplint pla-

ces, carrers i els espais que calgui, amb la dignitat 
i l’exemple que sempre ens ha caracteritzat. No 
caiguem en les males temptacions ni les amena-
ces. No fem un favor a qui només li interessa la 
baralla, per continuar amagant les seves febleses. 
Com diu el nostre Cant a la Senyera, Llum als ulls, 
i força al braç! 

Ni Espanya tindria raó de ser si, 
en el seu moment, el seu poble 
no s’hagués aixecat contra el 

que no volia. N’hi ha una pila 
d’exemples al llarg dels segles. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jaume Asens, portaveu d’En Comú 
Podem, va contestar Miquel Iceta, 
líder del PSC, que havia qualificat 
els comuns de pagafantes dient-li  
“L’únic pagafantes a Catalunya és un 
PSC que només sap ballar al ritme 
del 155. El PSC ha quedat desdibui-
xat dins del PSOE i ha renunciat a 
parlar de federalisme, dret a decidir, 
plurinacionalitat i diàleg. Quan par-
len de Catalunya només ho fan per 
parlar del 155.” 

Pablo Casado, líder del PP, ha de-
manat al govern de Pedro Sánchez 
que “s’apliqui avui mateix la llei de 
seguretat ciutadana per prendre el 
controls dels Mossos perquè deixin 
de rebre ordres il·legals” I li demana 
que “elimini el mal anomenat cen-

tre d’intel·ligència de Catalunya, 
que s’apliqui la llei de sostenibilitat 
financera perquè la Generalitat no 
malversi diners amb l’independen-
tisme, que es faci una alta inspecció 
en l’educació contra l’adoctrina-
ment, i desenvolupi una llei audio-
visual que acabi amb la propagan-
da als mitjans de comunicació” Per 
continuar “I si el president Torra 
continua emparant la violència, el  
155 està per aplicar-se. S’ha de ca-
librar quan s’aplica perquè s’ha de 
dir el termini en què s’acaba.”

Paul Gavan, diputat irlandès al 
Consell d’Europa, ca dir a la resta 
de diputats “Companys, el silenci 
sobre aquest cas s’ha d’acabar. Jus-
tícia i drets humans per al poble 
català” 

Javier Ortega Smith, portaveu 
de Vox a l’Ajuntament de Madrid,  
va dir que les víctimes afusellades 
pel franquisme i conegudes per 
les Tretze Roses “el que feien eren 
crims brutals com torturar, violar i 
assassinar vilment.”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
ha exigit “la suspensió immediata 

de l’autonomia de Catalunya i la de-
tenció i posada a disposició judicial 
del president de la Generalitat Quim 
Torra”. També que “s’han d’il·legalit-
zar tots els partits independentistes, 
perquè a Espanya hi ha un cop d’estat 
viu i una emergència nacional abans 
que climàtica” I de Carles Puigde-
mont ha lamentat que “haguem de 
suportar aquest ridícul d’Europa ve-
ient que campa per on vol.”

Carlos Carrizosa, portaveu de Cs 
al Parlament, va quedar sol defen-
sant la moció de censura contra el 
president Quim Torra, quan deia 
que “dóna suport a la violència sepa-
ratista.” Per continuar “Tots els que 
vivim a Catalunya sabem la pressió 
que pateixen les persones que volen 
manifestar-se com catalanes i espa-
nyoles.”

Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat i que fou líder de CiU, va 
advertir que “el govern està buscant 
la manera d’il·legalitzar els partit in-
dependentistes com es va fer al País 
Basc” per seguir “no es deturaran 
fins aconseguir els seus objectius 
i per defensar-nos cal una política 
clara i unitat.”

Fans del Sol
El film Sunshine (Alerta solar) ja té bastants 
anyets, però és un film interessantíssim. Ca-
talogat com a terror espacial, té un vessant 
filosòfic molt potent. Preocupats per la pos-
sible extinció del Sol un grup de científics 
ideen un pla per reactivar la nostra estrella. 
La nau Icarus 2 és enviada després del fracàs 
inexplicat i envoltat de misteri de l’Icarus 1 
per tal de donar nova vida al sol mitjançant 
una explosió nuclear. No puc continuar més 
sense apunyalar-los amb algun espòiler in-
còmode. Millor la veuen una nit de dissabte 
que no sàpiguen què fer. Una meravella. 
La gran diferència entre la visió del Sol de 
l’home antic i el modern es veu en detalls 
com aquests. Que hi hagi un grup de perso-
nes a la NASA dedicat les 24 hores a vigilar 
l’activitat solar per por a tempestes solars 
que puguin fer malbé les comunicacions i la 
nostra fràgil tecnologia demostra que el Sol 
ens fa por i que sabem que estem lligats al 
seu destí. L’home antic el veia com un Déu, 
el donador de la vida, ja que tota l’activitat 
provenia de la seva llum i calor. El primi-
tiu donava per descomptada la mort de tot 
i assumia la fi del món amb escatològica i 
estoica resignació; s’imaginava la fi del món 
poèticament com un Ragnarok on els Déus 
i homes lluitaven plegats, o amb un Déu 
omnipotent que es preocupava pels pecats 
dels mortals, fins i tot dels més petits, amb 
la seva sapiència infinita... Tan preocupats 
que estem avui per la nostra privacitat a in-
ternet imaginin que difícil deuria saber que 
Déu era a tot arreu i ho veia TOT. Amb la 
seva visió de la vida com a miracle l’home 
primitiu es protegia d’una pregunta que ja de 
ben petits es fan molts nens i que els adults 
responen amb tremolor als llavis. I si s’apaga 
el Sol?  Tururut. 
Sembla que el Sol ja no és el que era, però 
la Lluna segueix tenint aquell romanticisme 
que ens la fa veure bonica i inspiradora, amb 
la seva cara oculta i el seu somriure etrusc, 
lletja alhora i obscura. I tanmateix, l’ho-
me modern amb la seva tècnica ha permès 
convertir la nit, terrible i font del mal per a 
l’home medieval, en un petit miracle: bars de 
copes i llums de neó,  concerts, raves tecno... 
La nit és dels insatisfets, dels qui necessiten el 
vol màgic de la fosca, va escriure Enric Vila 
ja fa uns anyets. El poeta Gabriel Ferrater ho 
va expressar també molt bé en el seu geni-
al vers: la nit no ha deixat llum sinó en els 
trossos de gel, que ens repartim i no bevem. 
Però el Sol continua sent l’astre rei, el senyor 
de tot, el “putu amo” del Sistema Solar. Si 
George Harrisson va compondre Here comes 
the Sun en un rampell de genialitat infantil 
i càndid, sobretot tenint en compte la vida 
dissipada dels Beatles, és perquè el Sol té un 
poder simbòlic evocador que cap anàlisi ci-
entífica i lògica pot superar. Els himnes al Sol 
tan presents en totes les religions del món 
mantenen avui tota la seva vigència. Here co-
mes the sun, it’s all right, it’s all right...

BERNAT ROCA
@crossroads1815
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Diuen que la curiositat és una 
virtut i en general als humans 
sempre ens agrada saber qui 
hi ha a les bambolines, al dar-

rere de qualsevol tema. Estic segur que 
som molts que ens preguntem qui dirigeix 
l’orquestra, qui escriu la partitura, el guió, 
d’aquesta campanya d’odi desfermat contra 
el que representa Catalu-
nya. No només resultaria 
interessant saber qui té el 
botó nuclear, sinó molt 
especialment com funcio-
nen els engranatges. Com 
flueixen les ordres des de 
la direcció cap als encar-
regats d’executar-les? Des 
de la X (individual o col-
legiada) que està a dalt 
de tot, com fan saber a 
Pedro Sánchez el que s’es-
pera d’ell? En privat a la 
Moncloa, converses tele-
fòniques xifrades o via in-
termediaris qualificats?... 
ves a saber. Qui ordena als 
diferents fiscals o jutges 
el resultat que convé en 
cada moment o les filtra-
cions dels “sumaris secrets” que acaben als 
mitjans de confiança? Parlant dels mitjans, 
quina font els nodreix de la -diguem- in-
formació que han de publicar?
Directament dels jutjats? Com s’ho fan per 
no trepitjar-se i tractar cadascun d’ells la 
part que els hi pertoca? perquè hauran ob-
servat que tenen els temes i el seu tracta-

ment molt ben parcel·lat. La SER fa servir 
un to doctoral i la ràdio dels bisbes -nor-
mal- un d’arrauxat. Truca la directora d’El 
País als directors de l’ABC o La Razón per 
evitar contradiccions? Dinen plegats els 
“periodistes” i tertulians per assegurar-se 
que no es deixaran cap dels arguments en 
les seves intervencions?

Com es coordinen els tres actors d’aquesta 
espectacular coreografia política, mediàti-
ca i judicial? Hi ha responsables sectorials? 
Com s’eviten els errors de sincronia? Vull 
dir, seguint un acudit del Polònia, que les 
càmeres dels mitjans no arribin abans que 
la Guàrdia Civil. Fins aquí les alçades de 
cada sector, l’elit, però baixant a un nivell 

més modest, com es convenç a un perio-
dista decent, que la mentida és justificable, 
necessària, per un bé suprem com la uni-
tat d’Espanya? És decisiu saber que pots 
mentir amb total impunitat? Com se li 
explica a un militant socialista català, que 
tot aquest vòmit purulent cuinat que veu 
i sent cada dia, forma part de la línia es-

tratègica del seu partit? Com, 
des de la direcció d’un partit 
“d’esquerres”!, se’ls hi justifi-
ca l’amenaça constant del 155 
i l’assimilació del moviment 
sobiranista amb la violència? 
S’ho creuen els militants? Hi 
queden només els més bel·li-
gerants o els que en depenen 
o esperen dependre’n laboral-
ment? Darrere pregunta, com 
se li fa entendre a un gradu-
at en dret que està estudiant 
a l’Escola Judicial, imbuït de 
nobles ideals, que fiscals o 
jutges en exercici prevariquin 
políticament una vegada dar-
rere l’altra quan es tracta de 
Catalunya?
De nou, la unitat d’Espanya 
com a veritat inqüestionable, 

molt per sobre de la democràcia. Hi ha jut-
ges i fiscals que no compren aquest relat. 
Són una minoria molt valuosa i valenta 
perquè sabent que la seva progressió en la 
carrera judicial no dependrà dels seus mè-
rits professionals sinó de la seva docilitat 
política, encara mantenen la decència per-
sonal i laboral per sobre de les pressions.  
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FÈLIX TARRIDA Qui dirigeix l’orquestra?

El barri del Rec ha de ser la prioritat urbanística 
d’Igualada?

 Sí 35,9%  No 64,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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El BLOC SOBIRANIS-
TA CATALÀ ARRIBA A 
IGUALADA!
Bloc Sobiranista

Som el Bloc Sobiranista Català (BSC), 
partit de l´independentisme de base 
transversal,nascut el 10/07/2009, ara 
fa tot just poc més de 10 anys. Ens 
adrecem a tots els igualadins i totes 

les igualadines, per fer-vos saber que 
el Bloc, el qual ja ha arribat a molts 
indrets de Catalunya, ara també hi 
és a Igualada. Som un grup de gent 
diversa,amb diferents inquietuds,i 
origens polítics, però que tenim molt 
clar un mínim comú denominador: la 
Independència de Catalunya per da-
vant de tot. Aquest mínim es basa en: 
implantar la República Catalana,con-
siderar el 1-0 com a Referèndum 

d´autodeterminació vàlid i guanyat 
amb un 90% de si a la independèn-
cia, plantar cara a la catalanofóbia i 
al neofranquisme,la defensa real dels 
drets dels catalans i catalanes, l´anti-
feixisme,l´ecologisme,no pactar mai 
amb cap partit del 155, i un seguit de 
polítiques socials i econòmiques a fa-
vor dels catalans més desafavorits. És 
per això, i per moltes més coses, que 
ens hem decidit unir sota un mateix 

paraigües, el paraigües del Bloc Sobi-
ranista Català! i és aquí on volem con-
tribuir i construir un nou país, un es-
tat català lliure, just, i democràtic. No 
volem que siguis un número més com 
en la resta de partits, nosaltres volem 
que siguis una persona important 
més,a escoltar i a tenir-te en compte 
en aquest projecte constructiu i en-
grescador. Visca Catalunya lliure !!
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JOSEP M. CARRERAS

Per dignitat

Se suposa que qui exerceix 
un càrrec públic te una 
mínima educació i  és 
elemental no faltar al res-

pecte a l’adversari i, molt menys 
acusar-lo basant-se en mentides 
o en  fets no provats.  En canvi, 

darrerament han sovintejat al Parlament de Cata-
lunya espectacles ben lamentables en què el debat 
polític s’assemblava més a una discussió tavernà-
ria que a un contrast d’opinions. 
Recomanaria al senyor Albert Rivera i a tots els 
Ciutadans que llegissin (i pensessin serenament, 
si en són capaços) un  fragment de l’evangeli de 
sant Mateu. Diu  que “no és allò que entra a la 
boca de l’home el que el contamina, sinó allò que 
en surt”. En aquest sentit, el llenguatge que em-
pren molts dels Ciutadans és contaminat i con-
taminant. Queda molt lluny de la correcció, però 
encara més de la veritat. S’ha passat del raona-
ment a l’insult, de la sospita a la mentida. Ciuta-
dans i PP són els promotors d’una degradació del 
debat polític que és molt preocupant. Com pot 
dir el senyor Rivera que als CDRs els han trobat 
goma-2 i no aporti cap prova? Podríem fer una 
llista molt llarga dels despropòsits i escarafalls 

que els diputats de Ciutadans han protagonitzat 
al Parlament de Catalunya. 
Si fem un repàs de les seves actuacions en l’àm-
bit polític català, veurem que pràcticament no hi 
ha cap proposta en positiu. Totes (o pràcticament 
totes) són fetes només per anar a la contra. Varen 
néixer per oposar-se a la immersió lingüistica. 
Primer ho varen fer reclamant dues línies educa-
tives a les escoles una en català i l’altra en caste-
llà. No deien però que això suposaria la divisió de 
la societat catalana. No hi fa res que la immersió 
lingüística hagi donat uns resultats excel·lents per 
la integració de tots els catalans (els originaris i 
els nouvinguts) en una sola comunitat. A més,  el 
català es trobaria sempre en inferioritat de condi-
cions fins a ser fagocitat per la llengua que te al 
seu abast el poder polític i quasi tots els mitjans 
de comunicació. No he vist ni una sola proposta 
en defensa del català que, ara com ara, es troba 
minoritzat i amb perill de descomposició.
L’altre tema que Ciutadans i PP han volgut explo-
tar darrerament fins a convertir-se en una obses-
sió malaltissa, és la voluntat d’assimilar indepen-
dentisme i terrorisme. Son “cecs guies de cecs” 
que han tergiversat els fets fins a presentar l’inde-
pendentisme català, pacifista a ultrança, en una 

mena de fanatisme violent. No s’han estalviat els 
insults més barroers. Qui viu fora de Catalunya 
pot creure que aquí anem a trets pels carrers. És la 
imatge que possiblement voldrien els promotors 
de campanyes de denigració sense el més mínim 
sentit ètic.
No, senyor Rivera i Cia. No tot s’hi val en aquesta 
lluita per guanyar vots. Tant els polítics com els 
responsables dels mitjans de comunicació hauri-
en de tenir un mínim de decència per no tergiver-
sar la veritat. “La veritat us farà lliures”, diu tam-
bé la Biblia. Però en el vostre cas, la veritat us fa 
mentiders perquè no convé als vostres interessos. 
Heu perdut la dignitat. No us interessa la veritat 
ni els drets de les persones sinó la victòria, el tri-
omf sobre l’adversari encara que l’hàgiu de tenir 
sotmès imposant-vos per la força bruta. 

Qui viu fora de Catalunya pot creure 
que aquí anem a trets pels carrers. És 

la imatge que possiblement voldrien els 
promotors de campanyes de denigració 

sense el més mínim sentit ètic.
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VEHICLES
D’OCASIÓ

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

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

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

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

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 138€/MES 

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

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

TOYOTA AURIS TS 140H ACTIVE HIBRID. KM0 
ANY: 2018  PREU: 17.900€

TOYOTA YARIS 100 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2015   PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

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

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

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



Quan l’anterior cap 
d’estat va prendre 
possessió del càrrec 
a títol de Rei, per 

decisió del dictador Franco, 
Espanya tenia presos polítics. 
Una bona colla dels quals eren 

bascos o catalans. Juan Carlos I va inaugurar la 
reposició borbònica amb presos polítics a les 
presons espanyoles. Això va passar el novembre 
del 1975.
Entre els presos polítics hi havia, entre molts 
d’altres, en Marcelino Camacho, sindicalista 
històric fundador del sindicat obrer Comisio-
nes Obreras, o Lluís Maria Xirinacs, sacerdot 
pacifista i catalanista, que mai va renunciar a 
veure una Catalunya independent. Ho va fer 
sempre al marge dels partits instal·lats en el sis-
tema.
Tots els presos polítics havien estat jutjats pel 
TOP (Tribunal de Orden Público) que era un 
tribunal especial creat per la dictadura per a 
jutjar els delictes de caire –i opinió- política. 
Caure en mans del TOP era garantia de patir 
tortures a mans de la policia i rebre dures sen-
tències pel delicte d’oposar-se a la dictadura.
El règim feixista segrestava revistes, prohibia 
llibres i cançons, obres de teatre i perseguia a 
artistes de qualsevol ram que no combregués 
amb la doctrina oficial del “régimen”. Molts ar-
tistes s’hagueren d’exiliar o retirar-se de la seva 
carrera.
La policia de l’època reprimia durament qual-
sevol manifestació reivindicativa. I quan en 
disparar amb foc real mataven a algú –i en fo-
ren desenes- sempre deien que havien disparat 
a l’aire. Els ferits en manifestació que anaven a 
l’hospital, si no trobaven un metge comprensiu, 
acabaven detinguts “por resistència a la autori-
dad”.
El procés de transició del franquisme al que ens 
pensàvem era democràcia, va acabar formal-
ment amb el TOP. L’endemà de donar per dis-
solt el tribunal especial del TOP, es creava amb 
els mateixos jutges, el mateix personal judicial i 
el mateix edifici, la Audiencia Nacional. Tribu-
nal que fa dos anys va ordenar l’empresonament 
de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i allà segueixen.
Franco va ser Jefe del Estado, sense que fos ele-
git per ningú. Juan Carlos I, en canvi va tenir un 
vot: el del general Franco. Felipe VI va arribar al 
tron, sense que ningú l’elegís. És a dir, Espanya 
porta més de vuitanta anys sense poder elegir el 
seu Cap d’Estat... i, en ser una monarquia, això 
es pot perllongar per sempre, si els ciutadans no 
hi posem remei. 
Quaranta-quatre anys després de la reposició 
borbònica hem tornat al punt de partida: la 
dictadura. Hi tornen a haver presos polítics, 
delictes d’opinió, judicis sumaríssims per de-
lictes d’opinió i exiliats. També hi ha persones 
empresonades sense judici, persones amb greus 
seqüeles de la repressió policial i, sobretot, hi 
ha una gran impunitat per als partidaris de la 
“unidad de España”.
Com va dir Marx –Grouxo Marx- sortint del 
no res, hem arribat a les meé altes cotes de la 
misèria.  

PAU AYMERICH MONTRABETA

Viatge a enlloc Un Ateneu més plural

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

En els darrers anys, el movi-
ment per a reconèixer l’es-
cola pública i reclamar-la 
com a model necessari 

per a un país just i sense desigual-
tats ha crescut notablement a Ca-
talunya, i per sort, Igualada no se 

n’ha escapat. En aquest context, el pas de les escoles 
de l’Ateneu Igualadí a la xarxa de centres públics po-
dria ser una realitat el pròxim curs 2020-2021. Per 
tant, la llavor sembrada ja fa més de 2 anys per les 
AMPAs de les 5 escoles públiques continua donant 
fruit. Unides amb cap altre objectiu que compartir 
realitats, idees i esforços per a millorar la ciutat que 
albirem més justa, diversa i inclusiva. I pensant-la 
des d’una visió global i no cadascú des de la seva 
escola com si es tractés d’una empresa que ha de ser 
millor que la competència. Un canvi de paradigma 
que era necessari, però que s’ha d’agrair, especial-
ment per les hores de feina i maldecaps que els ha 
comportat.
Així doncs, seguint aquesta dinàmica, fa un any la 
CUP Igualada (actualment dins de Poble Actiu) ja 
va presentar un diagnòstic de la situació de la ciu-
tat, i quines eren les accions més necessàries a curt 
termini per a disposar d’un sistema més equitatiu i 
accessible per a tothom. En aquest sentit, es va po-
sar sobre paper la necessitat de disposar d’una esco-
la pública al centre de la ciutat, ja que la majoria es 
troben en zones perifèriques i això dificulta l’accés 
a centres públics a alguns barris de la ciutat. Així 
mateix, durant la primera meitat d’aquest any el de-
partament d’Educació ja va informar de la voluntat 
de treballar per incloure centres concertats en situa-
cions complicades a la xarxa pública. I des de llavors 
que ERC Igualada també es va afegir a demanar un 
nou centre públic, sempre que fos de traspàs d’un 
concertat. Altres, s’hi han afegit més tard buscant 
protagonisme, però bé, això ja no cal entrar a va-
lorar-ho. Tanmateix, aquesta opció reclamava que 
un centre concertat fes la demanda, i per tant això 
estava en mans dels 9 centres concertats de la ciutat.
És en aquest context on a finals del curs escolar pas-

sat vam saber que l’Ateneu estava considerant aques-
ta opció a causa de problemes financers de l’escola, 
i bàsicament amb la voluntat d’assegurar que seguís 
al servei de la ciutat les pròximes dècades. L’Ateneu, 
com algunes altres escoles concertades van sorgir 
en un moment polític complicat, just després de la 
transició, on algunes famílies volien assegurar una 
escolarització laica, catalana i moderna. Tanmateix, 
aquest context ja va canviar fa força anys, tot i que és 
ben comú sentir persones dient “és que ara la públi-
ca ja és igual de bona que la concertada”. Però si ens 
posem a analitzar la necessitat actual de l’existència 
d’escoles finançades amb diner públic però on un 
privat pot lucrar-se’n, no hi ha cap raó que justifiqui 
encara l’existència d’aquestes. I menys quan aquestes 
escoles no asseguren el lliure accés a l’educació, ja 
que cal pagar quotes mensuals molt importants per 
a poder-hi accedir.
En el cas de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, 
en la meva opinió, el problema s’agreuja si vol se-
guir fent honor al seu nom. Què hi pot haver més 
obrer actualment que un servei públic? Què pensa-
rien els fundadors de l’any 1863 de veure com ara 
els infants més desafavorits econòmicament no hi 
van perquè no poden pagar les quotes? És per això, 
que cal honrar i agrair el pas endavant de la junta 
actual, i en especial de la Mireia Claret, presidenta 
de l’entitat, sent de les primeres escoles concertades 
a demanar el traspàs a la xarxa pública. Ara és el 
moment, i penso que per dos motius prou impor-
tants. D’una banda, per ajudar a la ciutat a disposar 
d’una millor xarxa d’escola pública, més ben distri-
buïda i amb major oferta de places. D’altra banda, 
per assegurar que l’edifici noucentista de les escoles 
de l’Ateneu, que l’any vinent farà 100 anys, segueixi 
oferint aquell servei pel qual fou construït, segura-
ment amb molt esforç per part dels socis de princi-
pis del segle XX. Així doncs, ara només falta que les 
paraules i el decret del conseller Bargalló siguin ple-
nament efectius, i entenguin la rellevància d’aquest 
pas en una de les ciutats mitjanes amb menys oferta 
d’escola pública de Catalunya. Benvinguda escola 
pública de l’Ateneu!. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Per a coneixement general, es fa saber que la Junta General de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, en data 9 d’octubre de 2019, ha aprovat l’acord  
la part dispositiva del qual diu el següent:

Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena”, redactat per Pere Massó Suaz, arqui-
tecte, de Massórimblaslasegla, el qual consta de dues fases, amb un termini d’execució de 4 MESOS cadascuna, i el pressupost següent:

Segon. Constatar que l’aprovació de�nitiva del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial. Riera d’Òdena”, comporta la decla-
ració implícita de la seva utilitat pública, així com la necessitat d'ocupació dels béns que s’han d’ocupar i expropiar per trobar-se afectats com a sistema 
viari, la relació concreta i individualitzada dels quals, en tots els seus aspectes materials i jurídics, i també la seva valoració, consta en l’annex 10 del 
projecte. 

Tercer. Sotmetre el projecte de referència, així com la relació concreta i individualitzada dels béns que s’han d’ocupar i expropiar, a informació pública 
per un termini de trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí O�cial de la Província, en un diari dels de major circulació de la província, la premsa local 
i el taulell d’anuncis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Simultàniament, sol·licitar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i del  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i, noti�car indivi-
dualment aquest acord a les persones directament afectades que �guren en l’esmentada relació de béns i drets que s’hagin d’ocupar i d’expropiar.

Quart. Les reclamacions que es presentin seran resoltes per la Junta General i, de no haver-n’hi, s’entendrà aprovat de�nitivament l’esmentat projecte 
i la relació concreta i individualitzada dels béns que s’han d’ocupar i expropiar, sense necessitat de nou acord.

L’aprovació de�nitiva es publicarà en el Butlletí O�cial de la Província i el Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, i s’inserirà en el tauler d’anuncis de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d’un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat 
el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.

RELACIÓ DE PROPIETARIS, TITULARS DE DRETS INDEMNITZABLES,  FINQUES I DRETS AFECTATS PEL “PROJECTE EXECUTIU PER A 
LA MILLORA I LA CONNECTIVITAT DEL PARC FLUVIAL. RIERA D’ÒDENA”

Igualada, 9 d’octubre de 2019
EL PRESIDENT

Marc Castells i Berzosa

EDICTE

 

FASE I LOT 
1 

FASE I LOT 
2 FASE 2 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL  27.120,44 € 306.102,70 € 308.433,22 € 
PRESSUPOST PER CONTRACTE  32.273,32 € 364.262,21 € 367.035,53 € 

                                     21% IVA 6.777,39 € 76.495,06 77.077,46 € 
TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTE  
(IVA inclòs) 39.050,72 € 440.757,28 € 

444.112,99 € 
 

479.808,00 € 



Taula rodona a l’Ateneu, dissabte passat a la tarda. / JOAN GUASCH/REVOLTATS

Moltes activitats a Igualada i comarca a l’entorn del record a 
l’1-0 i a l’espera de la sentència del procés
REDACCIÓ / LA VEU 

E l record a l’1 d’octu-
bre de 2017 i el procés 
sobiranista continua 

en la memòria de moltíssima 
gent. Així es va notar dissabte, 
en l’acte que el col.lectiu “Re-
voltats!” va organitzar a l’Ate-
neu Igualadí durant tot el dia, 
ple de gom a gom, i en altres 
punts de l’Anoia. 
Unes 400 persones van om-
plir el Teatre Municipal l’Ate-
neu dissabte al vespre en l’acte 
principal de la jornada reivin-
dicativa que el col·lectiu @re-
voltats havia organitzat durant 
tota la tarda. L’acte va comptar 
amb la presència de la perio-
dista Bea Talegón, la profes-
sora en Dret Constitucional 
Mar Aguilera i el periodista 
Francesc Canosa que sota la 
batuta del també periodista 
Pere Martí, van parlar sobre 

Igualada

la situació política i judicial 
actual del nostre país, a pocs 
dies de la sentència del Tribu-
nal Suprem sobre els presos 
polítics i amb el rerefons de les 
darreres detencions de CDR 
als quals s’intentarà acusar de 
terrorisme. L’activista social i 
polític Albano-Dante Fachín 
finalment no va poder assistir 
a l’acte per motius personals 
però va intervenir-hi mitjan-
çant un vídeo. Posteriorment 
al debat el públic assistent va 
poder intervenir a l’acte ex-
pressant els seus dubtes, les 
seves conclusions o preguntes 
als ponents.
Abans, des de les 4 de la tarda, 
es van dur a terme altres ac-
tivitats que també van comp-
tar amb una bona assistència 
d’igualadins que es van acos-
tar als diferents espais de l’Ate-
neu per participar-hi.  Per co-
mençar, amb una Sala de Socis 

totalment plena, es va projec-
tar un interessant documental 
sobre la lluita no violenta i la 
desobediència civil  que va ser 
seguit d’un debat ric i intens 
entre els assistents, que podi-
en fer les seves aportacions, 
preguntes i dubtes a un tema 
que està en boca de molts 
aquests dies. A continuació, 
a la pista exterior de l’Ateneu, 
Rafael Pous i Aurora Madaula 
van explicar als assistents per 
què cal inscriure’s al Consell 
per la República i quin és el 
paper que aquest ens jugarà en 
la política catalana en un futur 
no massa llunyà. Qui va voler 
va poder inscriure’s al Consell 
en una carpa informativa que 

hi havia instal·lada a la pista 
de l’Ateneu.
L’acte va ser organitzat pel 
col·lectiu @revoltats, conjun-

tament amb l’ANC Igualada, 
Òmnium Anoia i el Casal Po-
pular el Foment amb el suport 
de l’Ateneu Igualadí.

Espectacular mural sobre la cultura popular, a la Pobla
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Comitè de Defensa de 
la República (CDR) de 
la Pobla de Claramunt 

va construir dissabte un nou 
mural de grans dimensions 
que promou la cultura popu-
lar, tot mostrant un grup de 
diables durant un correfoc de 
Festa Major. 
La imatge, d’uns 25 metres de 
llargada amb una altura màxi-
ma de 7 metres, està situada a 
la baixada de l’aparcament de 
l’Estrassa, i ha estat una crea-
ció del conegut pintor i grati-
fer sabadellenc Werens. 
Durant la jornada de caire rei-
vindicatiu, força poblatans de 

totes les edats van acompanyar 
l’artista i els membres del CDR 
en la confecció del mural, que 
es converteix en un dels més 
grans d’aquestes característi-
ques que hi ha a l’Anoia.

El segon mural 
en el municipi
Aquest és el segon mural que 
el Comitè Republicà poblatà 
construeix en el seu municipi, 
després del que es va fer l’any 
passat, obra de l’artista iguala-
dí Jordi Sanahuja, i que recrea 
la força col.lectiva del país du-
rant el referèndum de l’1 d’oc-
tubre de 2017.
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Una de les “Marxes per la Llibertat” de l’ANC 
passarà per la Panadella i farà nit a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U na de les “Marxes per 
la Llibertat” que ha 
organitzat l’Assem-

blea Nacional de Catalunya 
(ANC) passarà per la Pana-
della, a on es dinarà, i seguirà 
el curs de l’autovia A-2 fins a 
Martorell, fent nit a Igualada 
al final del primer dels tres 
dies que durarà.
L’ANC i Òmnium Cultural han 
anunciat les primeres accions 
unitàries per a respondre a la 
sentència del Tribunal Suprem 
espanyol. El dia que es publiqui 
la sentència contra el procés, la 
presidenta de l’ANC, Elisen-
da Paluzie, i el vicepresident 
d’Òmnium, Marcel Mauri, 
explicaran quan començaran 
les cinc marxes multitudinàri-
es, anomenades Marxes per la 
Llibertat, que sortiran de cinc 
ciutats diferents –Girona, Vic, 
Berga, Tàrrega i Tarragona– i 
que aniran passant poble a po-
ble fins a arribar a Barcelona. 
És la marxa que sortirà de Tàr-
rega la que afectarà a l’Anoia, 

i que comportarà, probable-
ment, importants problemes 
de trànsit a l’A-2.
Durant tres dies, es recorre-
ran 100 quilòmetres, dividits 
en cinc etapes. El primer dia i 
el segon, hi haurà dues etapes 
(una al matí i una a la tarda) 
i el tercer dia només una, per-
què s’arribarà a Barcelona al 
migdia. Cada etapa tindrà uns 
20 quilòmetres, aproximada-
ment. L’ANC té previst de con-
vocar les marxes en dimecres, 
dijous i divendres en funció 
del dia que es faci pública la 
sentència.

Les marxes, inspirades en al-
tres marxes pacífiques histò-
riques, pretenen ser una res-
posta de país en favor de la 
llibertat dels presos polítics, 
els exiliats, en contra de la re-
pressió i per reivindicar el dret 
d’autodeterminació. La volun-
tat és implicar-hi tot el terri-
tori, de manera transversal i 
plural, i retornar a la ciutada-
nia el paper protagonista de les 
mobilitzacions.
Tothom qui hi vulgui parti-
cipar només caldrà que s’hi 
uneixi, sense limitacions ni 
l’obligatorietat de completar 

etapes senceres. Cada etapa 
començarà i acabarà en un 
nucli urbà, des d’on s’oferirà a 
preu simbòlic esmorzar, dinar 
i sopar populars. També s’hi 
podrà pernoctar de franc i 
prosseguir la marxa l’endemà, 
prèvia reserva a la web www.
marxesperlallibertat.cat. L’or-
ganització té preparats equips 
de suport logístic si alguns dels 
participants no poden con-
tinuar caminant per motius 
físics. També hi haurà equips 
d’assistència mèdica per auxi-
liar qualsevol persona que ho 
necessiti.

Suport dels CDR
La coordinadora nacional dels 
CDR ha anunciat el suport a 
les Marxes per la Llibertat. En 
un vídeo, demanen que les 
marxes es converteixin en ‘un 
clam unànime que ressoni ar-
reu’ i que tothom s’inscrigui 
als trams més pròxims al seu 
territori.

Concentracions 
El mateix dia que el Tribunal 
Suprem espanyol faci pública 
la sentència, ANC i Òmnium 
també convocaran concentra-
cions a les 8 del vespre a di-
versos punts del Principat. Els 
detalls d’aquesta acció es con-
cretaran pels canals oficials de 
les entitats.
Però hi ha moltes més mobi-
litzacions programades per 
reaccionar a la sentència. La 
Intersindical ha fet un pre-avís 
de vaga general per al 18 d’oc-
tubre. I Tsunami Democràtic 
convoca la ciutadania a estar 
atenta a possibles mobilitzaci-
ons. De tot plegat se n’informa-
rà a www.veuanoia.cat
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El Consorci Sanitari 
de l’Anoia té un 

pressupost de 67 mi-
lions, tants com l’Ajun-

tament d’Igualada

Baixa el nombre de pacients en llista d’espera per 
intervencions quirúrgiques a l’Hospital d’Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a llista d’espera per a 
intervencions quirúr-
giques va disminuir en 

gairebé dues-centes persones 
l’any passat. Aquest és un dels 
resultats més destacats de la 
Memòria del Consorci Sanita-
ri de l’Anoia, que s’ha fet pú-
blica fa pocs dies. Recordem 
que el CSA és l’entitat que ges-
tiona, principalment, l’Hos-
pital i el CAP Igualada Nord. 
Així, hi havia 2.145 persones 
en llista d’espera en acabar 
2018, quan un any abans eren 
2.333. En el quadre adjunt po-
deu veure com en els primers 
sis mesos de l’any es va pro-
duir un descens significatiu de 
la llista, per incrementar-se en 
els mesos de vacances, i tornar 
a baixar posteriorment.
La Memòria també permet 
conèixer dades interessants 
sobre l’activitat que es du a 
terme, sobretot, a l’Hospital. 
Així, en un dia, de mitjana, es 
produeixen 32 intervencions 
quirúrgiques, 167 visites a Ur-
gències, 90 sessions de diàlisi, 
146 de rehabilitació, es dis-
pensen 1.923 medicaments, o 
es preparen 20 persones per a 
quimioteràpia.

154.798 consultes externes
En total, es produeixen 
114.056 visites al CSA, la ma-
jor part de medicina de fa-
mília (38.931) o d’infermeria 
(26.371), totes elles al CAP 
Igualada Nord. Durant l’any es 
fan unes sis mil intervencions 
quirúrgiques, i a l’hospital hi 
entren unes dotze mil perso-

VISITES PRESENCIALS
Medicina de família  38.931
Infermeria  26.371
Urgències  17.632
Pediatria  12.502
Anàlisis clíniques  9.700
Odontologia  4.136
Residències  2.492
Psiquiatria  380
Assistència social  456
Psicòleg  246
Podologia  60
Referents de Pediatria i Adults 1.150
TOTAL  114.056 
ACTIVITAT QUIRÚRGICA ANUAL
Intervencions convencionals  2.855
Cirurgia major ambulatòria (UCSI)  3.225
Cirurgia menor ambulatòria  3.736
TOTAL  9.816

EVOLUCIÓ ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2.014 2015 2016 2017 2018
Altes (hospitalització + CMA) 11.673 11.579 11.650 11.833 12.018
Intervencions (no inclou cirurgia menor) 6.392 6.378 6.031 6.057 6.080
Parts 980 904 873 886 830
Total Consultes externes 146.884 150.099 154.509 155.243 154.798
Urgències 59.805 60.403 63.017 61.542 61.014
Hospital de Dia 10.136 10.295 10.810 11.305 11.858

SERVEIS DEL SEM (AMBULÀNCIES) 2.014 2015 2016 2017 2018
Activacions 1.467 1.556 1.582 1.385 1.774
Mitjana diària 4 4.3 4.3 3.8 4.9

QUÈ PASSA EN UN DIA AL CONSORCI SANITARI?
Altes Intervencions quirúrgiques 32
Medicació dispensada en unidosi 1.923
Nutricions parenterals 3
Pacients/dia a l’àrea  ambulatòria 41
Preparacions quimioteràpia 20
Sessions diàlisi 90
Sessions rehabilitació 146
Urgències 167
Visites At. Primària 342
Visites CEXT 622
Visites Salut Mental 99

ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL
Salut Mental:
. Visites al centre 17.704
. Visites a l’AP 8.099
Centre de Dia:
. Visites 1.043
. Grup teràpia 3.583
Hospital de Dia Infantojuvenil:
. Visites 1.060
. Sessions 1.277
Atenció Addiccions:
. Visites (inclou dosi metadona) 6.653
. Visites (no inclou dosi metadona) 5.495

2017 2018
INGRESSOS TOTALS 66.210.275,38 € 67.680.259,82 €
Assistencials 63.890.994,00 € 66.183.312,44 €
No assistencials 2.319.281,38 € 1.496.947,38 €
DESPESES TOTALS 65.333.886,27 € 67.238.031,50 €
Consums 21.041.813,82 € 21.752.841,47 €
Personal 38.888.123,73 € 41.010.082,82 €
Altres despeses 2.432.744,17 € 2.502.345,69 €
Despesa financera 858.541,66 € 750.716,83 €
Amortitzacions 2.112.662,89 € 1.222.044,69 €
RESULTAT 876.389,11 € 442.228,32 €

Altes d’intervencions quirúrgiques 32
Medicaments dispensats 1.923
Pacients a l’àrea ambulatòria 41
Preparacions de quimioteràpia 20
Sessions de diàlisi 90
Sessions de rehabilitació 146
Urgències 167 

Què passa en un 
dia a l’Hospital?

PRESSUPOST DEL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (2017-2018)

EVOLUCIÓ DE LA LLISTA  D’ESPERA D’OPERACIONS QUIRÚRGIQUES (2017-2018)

nes. De consultes externes se’n 
van fer 154.798 l’any passat, 
una xifra que ha augmentat en 
vuit mil persones en els dar-
rers 4 anys. Pel que fa a les Ur-
gències, se’n van comptabilit-
zar 61.014. Es van atendre 830 
parts, i per l’Hospital de Dia hi 
van passar 11.858 persones.
Pel que fa a serveis del SEM 
(Ambulàncies), se’n van acti-
var des de l’Hospital 1.774, la 
qual cosa dona una mitjana 
diària de gairebé cinc serveis. 
Destaquen també els serveis 
efectuats en atenció a la salut 
mental: 17.704 visites. També 
l’atenció a les addicions, amb 
6.653 visites que incloïen una 
dosi de metadona.
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La tortosina Matilde Villarroya, directora gral. d’Indústria. / ARXIU

Matilde Villarroya serà 
la primera convidada a 
les xerrades de bizCon-
verses de Jove Cambra, 

que tindran lloc a 
l’Adoberia Bella

La Veu i Jove Cambra organitzen dimarts una xerrada amb la 
Directora General d’Indústria de la Generalitat
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Veu de l’Anoia i Jove 
Cambra d’Igualada or-
ganitzen, el proper di-

marts 15 d’octubre, la prime-
ra de les xerrades de la nova 
edició de les bizConverses, un 
espai de debat i reflexió sobre 
assumptes d’actualitat. 
En aquesta primera edició, 
que es farà a partir de les 
19.30 hores a l’Adoberia Bella 
(carrer del Rec 21) i oberta a 
tothom, el Director de Redac-
ció de La Veu, Jordi Puiggròs, 
conversarà amb Matilde Vi-
llarroya, directora general 
d’Indústria del departament 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a formació municipal 
impulsada per la CUP, 
Poble Actiu, va presen-

tar al darrer ple una moció 
que demanava exigir la con-
donació, per part d’Endesa i 
les empreses subministrado-
res, del deute acumulat per 
les famílies i persones prote-
gides per la Llei 24/2015, tam-
bé coneguda com la Llei de 
l’Habitatge des de l’any 2015. 
Segons explicava la moció, 
“Endesa i altres companyies 
elèctriques han enviat cartes 
a alguns ajuntaments catalans 
on amenacen amb la inten-
ció d’incomplir amb la Llei 
24/2015 si les administracions 
públiques no paguen el 50% 
del cost d’aquest deute abans 
de l’1 d’octubre”, essent un dels 
seus efectes el tall del submi-
nistrament a les persones i 
famílies en vulnerabilitat que 
tinguin deutes de consum. 
Davant d’aquesta situació, 
la candidatura municipal ha 
presentat la moció “per frenar 
l’amenaça dels talls elèctrics a 
les persones i famílies vulne-
rables perquè no es pot privar 
a ningú d’un dret bàsic” i asse-

d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta d’un convidat de 
primer nivell per a tractar te-
mes d’interès en una comarca 
industrial com la nostra, i en 
ple moment de debat sobre 
assumptes com la recerca de 
nous àmbits econòmics de 
desenvolupament, els estudis 

universitaris i les necessi-
tats de les empreses, la man-
ca de sòl industrial de grans 
proporcions, o la polèmica a 
l’entorn del macropolígon de 
Can Morera, entre d’altres te-
mes. 
Matilde Villarroya és engi-
nyera industrial per la Uni-
versitat Politècnica de Cata-
lunya i doctora en Economia 
i Empresa per la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. 
Des de l’any 2003 és professo-
ra titular del Departament de 
Gestió d’Empreses, especia-
litzada en Recursos Humans. 
Ha compaginat aquesta tasca 
amb diferents projectes de 

transferència de coneixement 
amb empreses i institucions 
públiques i privades. Prèvia-
ment, havia desenvolupat la 
seva carrera en diferents em-
preses del sector privat.

Nascuda a Tortosa l’any 1968, 
va ser tinent d’alcalde i regi-
dora d’Economia, d’Hisenda 
i de Personal de l’ajuntament 
de la ciutat entre els anys 
2007 i 2015.

Som-hi demana que Castells 
“rectifiqui” i faci un POUM 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) demana al go-
vern de la ciutat que rectifiqui 
i afronti el debat del Pla Urba-
nístic per a tota la ciutat i no 
només pel barri del Rec, tal 
i com Marc Castells va pre-
sentar la setmana passada. El 
regidor portaveu de la forma-
ció, Jordi Cuadras, afirma que 
“aquesta proposta d’un Pla 
Director pel Rec endarrereix, 
de nou, el gran debat pendent 
que té la ciutat. No podem 
entendre que es renunciï, de 
nou, a planificar la Igualada 
del segle XXI i que el govern 
continuï acceptant com a và-
lid un document que data de 
l’any 1986”.
Per Igualada Som-hi, el que 
passi al barri del Rec afecta-
rà la resta de la ciutat i, fins 
i tot, la Conca d’Òdena. Per 
això demanen actuar en glo-
bal amb l’eina urbanística que 
serveix, justament, per això: 
un nou Pla d’Ordenació Ur-
banística (POUM). Cuadras 
recorda que “la Igualada del 
86 no té res a veure amb la 
Igualada d’avui ni amb la que 
hem de fer per la propera ge-
neració. I és incomprensible 
que puguem seguir acceptant 
això. El Pla Urbanístic del 86 
ens frena, ens encotilla, ens 
impedeix avançar, ens fa petits 
i no afronta els grans reptes 
de la ciutat com el de l’accés 
a l’habitatge. A més, evitaria 
que es continués practicant 

guren que “farem el que calgui 
per obligar a les empreses que 
es lucren amb serveis elemen-
tals com la llum, l’aigua o el 
gas a complir la llei que prote-
geix els drets energètics de les 
persones en situació de vulne-
rabilitat”.
La regidora de Poble Actiu, 
Neus Carles, ha recordat que 
“gràcies a aquesta llei, que va 
ser aprovada per unanimitat el 
23 de juny de 2015, s’han im-
pedit més de 63.000 talls elèc-
trics a llars de famílies amb 
informes de vulnerabilitat, 
actuant fermament per inten-
tar erradicar la pobresa ener-
gètica”. És per aquest motiu 
que la moció de Poble Actiu 
demanava a l’ajuntament, per 
una banda, “instar a totes les 
administracions competents a 
utilitzar les vies sancionadores 
de manera contundent, en cas 
que les subministradores elèc-
triques realitzin talls a llars o 
famílies”, i per una altra banda 
“recuperar el control de l’ener-
gia per tal de fomentar la so-
birania energètica amb criteris 
ecològics, socials, econòmics i 
culturals”. Aquest darrer punt, 
ha assenyalat Neus Carles, “és 
un horitzó necessari per prio-
ritzar la vida de les persones 
davant dels interessos econò-
mics privats”. Tot i que la mo-
ció va ser finalment aprovada, 
“la recuperació de la sobirania 
energètica va fer que Junts 
per Igualada s’abstingués, no 
rebent la moció el suport del 
govern de l’Ajuntament”.

Poble Actiu vol que 
Endesa acati la llei amb 
les famílies vulnerables

una política d’urbanisme a 
la carta amb requalificacions 
com les que s’han fet a mida 
dels grans supermercats”.
D’altra banda, Igualada Som-
hi considera que el Pla Direc-
tor plantejat per la Generalitat 
al Rec és un intervencionisme 
absolut per part d’una admi-
nistració superior sobre una 
matèria, com és l’urbanisme, 
que depèn de l’Ajuntament. 
La regidora d’Igualada Som-
hi Montse Montaña explica 
que “veiem amb preocupació 
que la figura del Pla Director 
que es vol fer servir no neces-
siti els vots del Ple Municipal 
i, per tant, se salti el major òr-
gan de representació pública 
que té la ciutat com és el seu 
Ple”.
Pel que fa al barri del Rec, Jor-
di Cuadras recorda que “Igua-
lada Som-hi sempre hem de-
fensat que és una oportunitat 
per a reinventar la ciutat dins 

la ciutat. Cap ciutat de la 
nostra mida té un barri per 
on reinventar-se. Ni més ni 
menys que 40 hectàrees a dis-
posició del present i el futur 
de la ciutat. Transformant el 
Rec, transformarem Iguala-
da. Una nova Igualada que ha 
d’encomanar una nova ener-
gia i dinamisme a la resta de 
la ciutat. Per això demanem 
que s’actuï amb aquesta visió 
de conjunt incloent-hi la resta 
de la trama urbana i no amb 
la mirada curta sobre un sol 
punt”. La formació d’esquer-
res i progressista recorda que 
“dins el nostre model de ciu-
tat, volem que el Rec del fu-
tur sigui un barri molt euro-
peu: verd, creatiu, tecnològic 
i pacificat. Un barri amb ha-
bitatges, comerços, indústria 
i una connexió directa amb 
el Parc Fluvial dfel riu Anoia 
i la Ronda Sud. Amb aquests 
objectius treballarem”.
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Els regidors d’ERC van comparèixer dilluns per fer balanç dels 100 dies del govern municipal./ LV

Per a Enric Conill, por-
taveu dels republicans, 
“Igualada és un cromo 

del pacte de Convergèn-
cia i el PSC al Consell 

Comarcal”

Dimarts a la tarda, 
acte institucional en 
memòria del President 
Lluís Companys

ERC insisteix en què Igualada paga l’IBI més car 
del país pel “pa i circ” del govern municipal

El proper dimarts 15 d’octubre 
a les 7 de la tarda tindrà lloc, 
com cada any, l’Acte Instituci-
onal amb motiu del 79è Ani-
versari de la mort del que fou 
President de la Generalitat de 
Catalunya, M. Hble. Sr. Lluís 
Companys. 
L’acte es farà davant del monu-
ment que recorda la seva me-
mòria, ubicat al carrer Presi-
dent Lluís Companys, al barri 
residencial Les Comes II.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls republicans han fet 
el balanç dels 100 pri-
mers dies del govern 

municipal de Marc Castells 
marcat per la demanda d’ERC 
per reduir l’IBI a Igualada. 
Des d’ERC apunten que “el 
govern segueix sense encarar 
els reptes de ciutat com l’habi-
tatge, els impostos, el POUM, 
l’educació o la neteja de la ciu-
tat”. Des d’ERC asseguren que 
“el pacte entre Convergència i 
el PSC a Igualada és una con-
trapartida per l’acord de la di-
putació, Consell Comarcal i 
Vilanova del Camí” 
Després de 100 dies de govern 
el cap de l’oposició i cap de fi-
les dels republicans Enric Co-
nill va fer un balanç d’aquests 
primers mesos del govern 
municipal. Conill va asse-
gurar que “el govern segueix 
apostant per fer polítiques de 
pa i circ, festes i festetes però 
no es veu cap mena d’inte-
rès en afrontar els reptes que 
té Igualada”. En aquest sentit 
Conill va recalcar l’oferiment 
que va mostrar ERC al govern 
municipal “fins a 6 vegades” es 
van mostrar disposats a apro-
var els pressupostos a canvi 
d’una rebaixa de l’IBI però el 
govern de Castells va negar-se 
a rebaixar la càrrega fiscal dels 
igualadins. 

A voltes amb els ingressos 
per IBI a l’Ajuntament
La fiscalitat ha estat un àm-
bit on ERC ha centrat bona 
part d’aquests 100 dies ja que, 
destaquen, “la premsa local 
i nacional es va fer ressò de 
l’elevadíssim IBI que patim 
els igualadins sent la 10a ciu-
tat de tot l’estat espanyol amb 

l’IBI més car i la ciutat mitjana 
de Catalunya amb l’IBI més 
car”. Per això “ERC només 
aprovarà els pressupostos si 
es compensa aquesta situació 
de desigualtat i injustícia que 
patim els igualadins. Paguem 
molt més que ciutats com 
Vilafranca o Vic, superem a 
Barcelona i a totes les capitals 
de província menys  Madrid 
amb l’IBI. Amb què es gasta 
els diners que paguem de més 
els igualadins?” es preguntava 
Conill, que va assegurar que 
“el govern es gasta els diners 
amb polítiques de pa i circ, 
amb festes i festetes com per 
exemple inauguracions de 3 
hores que costen 35.000€ o 
una aplicació que en va cos-
tar 78.000€ i que no fa servir 

ningú, un curs de la pau amb 0 
inscrits que va costar 70.000€ 
o un concurs d’idees al barri 
del Rec que va costar a tots els 
igualadins 125.000€ que no ha 
servit per res”. 

El repte de l’habitatge
Sobre els altres reptes que el 
govern no afronta Enric Conill 
va posar l’exemple de l’habitat-
ge, explicant que “calen políti-
ques de rehabilitació de pisos 
buits i que es posin en lloguer 
social. Així aconseguim reha-
bilitar un parc envellit i alhora 
facilitem l’accés a l’habitatge 
a la gent”. També va demanar 
encarar el POUM, que l’actu-
al data del 1986, afrontar la 
neteja de la ciutat, augmentar 
la dotació per a les escoles de 
la ciutat o oferir més places 
de centre de dia per a la gent 
gran.
Finalment Conill va assegu-
rar que “el pacte entre Con-
vergència i el PSC no respon 
als interessos dels igualadins 
sinó a una conseqüència del 
pacte a la Diputació de Barce-

lona entre aquestes dues for-
macions, el pacte del Consell 
Comarcal i el pacte a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
Igualada és un cromo més en 
aquest pacte”. En tots aquests 
municipis Convergència va 
pactar amb el PSC malgrat 
poder-ho fer amb ERC i, per 
tant, els republicans relaten 
que “a Igualada estem pagant 
el pacte entre Convergència i 
el PSC en d’altres institucions” 
i això permet al govern mu-
nicipal “no afrontar els reptes 
que té Igualada”.

“El govern es gasta els 
diners amb polítiques 
de pa i circ, amb fes-
tes i festetes com per 

exemple inauguracions 
de 3 hores que costen 
35.000€ o una aplica-

ció que en va costar 
78.000€ i que no fa 

servir ningú”

El capelladí Aleix 
Auber serà el número 
4 de la CUP a les 
eleccions del 10-N

L’exalcalde de Capellades, 
Aleix Auber, serà el número 4 
a les llistes de Barcelona per la 
CUP a les eleccions espanyo-
les del proper 10 de novembre. 
Auber, que va estar al capda-
vant del consistori capelladí 
entre 2015 i 2019, anirà dar-
rere de la cap de llista Mireia 
Vehí, Albert Botran i Eulàlia 
Reguant. Segons una enques-
ta feta per El Periódico aquest 
passat cap de setmana, el partit 
municipalista obtindria entre 
3 i 5 escons al Congrés espa-
nyol, així que l’anoienc tindria 
possibilitats d’entrar-hi.
Mariona Quadrada, Non Ca-
sadevall i Francesc Gabarrell 
seran els caps de llista de la 
CUP per Tarragona, Girona i 
Lleida respectivament. 



Oneja l’Estelada a Igualada després dels 
“fets d’Octubre” i s’inaugura la piscina del Molí Nou
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Foto de Procopi Llucià amb l’Estelada onejant 
al balcó de l’Ajuntament, el 6 d’octubre de 1934.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1934 es van pro-
duir els anomenats “fets 
d’Octubre”, que per a 

molts són gairebé calcats als 
produïts l’any 2017. Efectiva-
ment, el 6 d’octubre d’aquell 
any es va proclamar la inde-
pendència de Catalunya i l’Es-
telada va arribar a onejar, tam-
bé, a l’Ajuntament d’Igualada. 
Convé recordar què va passar 
aquell any, quines en foren les 
causes, i ja us avisem que qual-
sevol coincidència amb la rea-
litat actual és pura coincidèn-
cia... o no.
Els fets del sis d’octubre va ser 
un moviment insurreccional 
del govern autònom de Cata-
lunya contra la involució con-
servadora del règim republicà, 
el 6 d’octubre de 1934, quan 
el president Lluís Companys 
proclamava l’Estat Català de la 
República Federal Espanyola. 
Aquest intent secessionista de-
sembocà en l’empresonament 
dels membres del Govern de 
Catalunya i la suspensió de 
l’Estatut de Núria per part de 
l’Estat espanyol. A Astúries, 
en el que s’anomenà la Revolta 
d’Astúries, els fets foren molt 
més sagnants amb centenars 
de morts per l’enfrontament 
entre la Guàrdia Civil i l’exèrcit 
contra l’Aliança Obrera.

1934 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

Conflictes 
Madrid-Barcelona
Les diferències polítiques entre 
el govern d’esquerra de la Ge-
neralitat i els governs de cen-
tredreta de Madrid dificulta-
ven les relacions entre ambdós 
poders i l’exercici normal de 
l’autonomia. 
Tot plegat va obrir una greu 
crisi política entre Madrid i 
Barcelona i una exacerbació 
nacionalista considerable que 
afavorí les activitats parami-
litars i les propagandes inde-
pendentistes de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana-Es-
tat Català, dirigides per Josep 
Dencàs. En aquells moments, 
després de la mort de Macià, 
dins el si d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya hi havia 
una gran conflictivitat entre 
els sectors clarament indepen-

dentistes representats per la 
gent d’Estat Català, i la resta 
de sectors més autonomistes 
representats per la gent del sec-
tor del Partit Republicà Català 
(Lluís Companys, etc.) i la del 
grup de l’Opinió (Lluhí i Va-
llescà, Josep Tarradellas, etc.).  
Entre les 20:10 i les 20:20 Lluís 
Companys apareix al balcó de 
la Generalitat acompanyat dels 
consellers i proclama l’Estat 
Català dins de la República Fe-
deral Espanyola:
“En aquesta hora solemne, en 
nom del poble i del Parlament, 
el Govern que presideixo as-
sumeix totes les facultats del 
Poder a Catalunya, proclama 
l’Estat Català de la República 
Federal Espanyola i en restablir 
i fortificar la relació amb els 
dirigents de la protesta general 
contra el feixisme, els invita a 
establir a Catalunya el Govern 
Provisional de la República, 
que trobarà en el nostre poble 
català el més generós impuls 
de fraternitat en el comú anhel 
d’edificar una República Fede-
ral lliure i magnífica”.

Repressió de l’Estat
Poques hores després el govern 
espanyol va nomenar a dit el 
coronel Francisco Jiménez 
Arenas com a governador de 
Catalunya i també president 
accidental de la Generalitat, 
mentre que l’alcaldia accidental 
de Barcelona fou encarregada 
a un tinent coronel, i el Parla-
ment de Catalunya fou ocupat 
per l’exèrcit. Naturalment l’Es-
tatut de Catalunya del 1932 
també fou suspès, així que les 
institucions catalanes roman-
gueren en un estat d’excepció.
Durant els Fets del sis d’octubre 
els actes de violència a Barcelo-
na i a la resta de Catalunya va-
ren causar 74 morts i 252 ferits.

No content amb haver empre-
sonat els protagonistes prin-
cipals de l’episodi, durant les 
setmanes següents el govern es-
panyol va estendre la repressió 
a tots els municipis de Catalu-
nya, fins al punt que dos mesos 
després, el desembre de 1934, 
hi havia uns 3.400 empresonats 
polítics. Lluís Companys i els 
membres del seu govern foren 
empresonats i jutjats pel Tri-
bunal de Garanties, que els va 
condemnar 30 anys de presó, i 
foren enviats als penals de Car-
tagena i de Santa María. Den-
càs, però, que havia fugit, va 
marxar a l’exili. Es van prohibir 
diverses publicacions, entre les 
quals destacaren: els diaris La 
Publicitat, L’Opinió, La Huma-
nitat, El Diluvio, Solidaridad 
Obrera i la publicació setmanal 
La Rambla. El govern espa-
nyol va suspendre l’autonomia 
catalana indefinidament, i va 
sostreure-li les competències 
d’ordre públic, justícia i en-
senyament. Des del mateix 7 
d’octubre la Generalitat havia 
quedat intervinguda per l’auto-
ritat militar nomenant gover-
nador de Catalunya i president 
accidental de la Generalitat 
el coronel Francisco Jiménez 
Arenas. 129 ajuntaments go-
vernats majoritàriament per 
ERC foren dissolts. 

La pisicna del Molí Nou, poc després d’inaugurar-se, el juny de 1934.

La repressió fou generalitzada: 
Es va imposar el castellà com a 
llengua de la Generalitat, l’edi-
fici que ocupava el Parlament 
va esdevenir caserna militar, es 
dissolgué el patronat de la Uni-
versitat Autònoma, es prohi-
biren les activitats dels partits, 
els sindicats i les associacions 
catalanistes i d’esquerres i es 
tancaren els seus locals.

Inauguració 
de la piscina del  Molí Nou
L’any 1932 l’associació espor-
tiva igualadina “Palestra” va 
convidar als campions del Club 
Atlètic Barceloneta, Ramon 
Artigas i Josep Cairol, per a que 
vinguessin a fer una exhibició 
de natació als tolls de “Can 
Cansalada”, situats al darrera 
de l’ermita de La Sala, entre els 
termes d’Igualada i Jorba. Fruit 
d’aquesta demostració espor-
tiva fou el nomenament d’una 
comissió mixta pro-piscina. Al 
cap de 2 anys, concretament el 
dia 28 de juny del 1934 va tenir 
lloc a Igualada la inauguració 
oficial de la coneguda coma 
piscina del Molí Nou. El dia 23 
d’Agost durant un festival de 
natació celebrat en aquesta els 
esportistes locals que van com-
petir en les proves de natació 
lliure ho van fer sota el nom de 
Club Natació Igualada. 



En relació amb l’anunci dels EUA d’aplicar nous #aranzels a Europa:
Des d’ @empresacat  a través d’  @accio_cat  estem fent un seguiment ex-
haustiu d’aquest tema, tant des de les oficines de Barcelona com a través de 
les oficines d’ACCIÓ als Estats Units. @govern

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La empresa tecnológica americana Mixpanel escoge BCN para 
instalar su sede europea. Para Mixpanel, BCN es uno de los po-
los tecnológicos y de innovación más importantes de Europa.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Molts experts venen advertint d’una 
nova i severa crisi econòmica mundial

economia i empresa Espai patrocinat per
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Xavier Morales
Economista 
@xm300

GREEN NEW DEAL:
 L’OU KINDER DE LA  GRETA THUNBERG

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

El talent s’ha de veure com 
l’ingredient més indispensable per l’èxit

Laura Ravés
Economista i coach. Fundadora de HiHapiness

Unes 20 grans empreses van traslladar el domicili social fora de 
Catalunya. Aquesta investigació evidencia com en la majoria 
dels casos la sortida va ser cosmètica, fet que els experts advertei-
xen que es pot considerar un frau de llei.

LA GESTIÓ DEL TALENT

“El talent s’ha de veure com 
l’ingredient més indispensable 
per l’èxit, però també depèn de 
com es gestiona aquest talent”. 

Allan Schweyer (pioner en les noves 
disciplines de la gestió del talent i au-
tor de «Talent Management Systems: 
Best Practices in Technology Solutions 
for Recruitment, Retention and Work-
force Planning» (Wiley & Sons, 2004).

El talent és el factor clau de les empre-
ses, així com la capacitat de ser disrup-
tius i avançar-se a les necessitats del 
mercat. La tecnologia i el capital són 
factors claus, és clar, però no seran els 
aspectes que ens faran diferenciar.

Per això la gestió del talent, esdevé una 
necessitat primordial per una empresa.
I per què cal gestionar-lo? Ens podem 
preguntar. Doncs perquè el talent és de 
cadascú, i cadascú pot decidir si quan 
arriba el dilluns i va a treballar, el posa 
a disposició de l’organització o el dei-
xa ben protegit a la recepció. Dit d’una 
altra manera, les organitzacions neces-
siten talent però el talent no necessita 
organitzacions.

Estem en un moment excepcional en 
quan a la gestió del talent. Les gene-
racions que accedeixen i accediran a 
llocs de treball i de responsabilitat de-
safien les formes de gestió que conei-
xíem.

Hem passat d’un treball de per vida 
a un treball per un propòsit, de prio-
ritzar una bona posició econòmica i 
trajectòria a voler canviar el món i a 
buscar valors afins a l’hora de triar una 
empresa per treballar. De ser digital 
adopters a digital innates i a ser capa-
ços de treballar amb cinc pantalles al 
mateix temps. De “l’ordeno y mando” a 
esperar una actitud oberta i participa-
tiva i a percebre la feina com una part 
integral de la vida.

Segons Linkedin hi ha 4 tendències que 
estan canviant els llocs de treball:

• Les soft skills: la creativitat, la comu-
nicació, la col.laboració, etc.

• La flexibilitat laboral: poder treballar 
on i quan vulguis.

• Les polítiques anti-assetjament: crear 
una cultura de respecte per tal de ga-
rantir un lloc de treball segur.

• La transparència en salaris: de ser un 
tabú parlar de salaris a ser completa-
ment transparent. El que a priori ens 
xoca, ofereix moltes avantatges: ajuda a 
assegurar que no hi ha discriminacions 
per gènere, raça o qualsevol tret demo-
gràfic i ajuda a crear una relació de més 
confiança amb l’empresa.

Tots aquests canvis fan que tinguem que 
veure amb un altre prisma:

• La motivació: afavorint l’autonomia i la 
llibertat.

• El feedback: constant per tal de sen-
tir-nos valorats.

• La figura del líder: el líder coach.

• La comunicació i l’escolta activa: trans-
versal i sentir-nos part l’organització.

• El fomentar les relacions humanes: fei-
na i vida privada es barregen.

• El salari emocional: els diners són im-
portants però no el més important.

• Les estratègies d’employer branding: 
tant per crear-nos una bona reputació 
com a empresa que contracta talent com 
per mostrar el sentit de permanència, en-
tre d’altres.

Sabent que l’únic que roman és el canvi, 
som-hi! No em direu que no és apassionant? 

Probablement som a les por-
tes, com molts experts ve-
nen advertint, d’una nova 
i severa crisi econòmica 

mundial. No ajuden a l’optimisme 
la guerra comercial encetada per 
Trump, l’esgotament de les eines 
en política monetària, el volum del 
deute públic i privat o les incerte-
ses geopolítiques.

Sembla que ens queda lluny però 
en l’epicentre de la darrera crisi, 
el mateix 2008, el president fran-
cès Nicolas Sarkozy parlava de la 
refundació del capitalisme i de la 
necessitat d’afrontar els creixents 
desequilibris socials i els riscos 
ambientals. Si el lector em permet 
la digressió, el mateix Sarkozy va 
arribar a afirmar “le laissez faire, 
c’est fini” (el lliure mercat s’ha aca-
bat), un tresor per les hemerote-
ques.

A les variables econòmic-finan-
ceres i socials de les cícliques cri-
sis del capitalisme s’hi afegeixen, 
aquest cop sí, els riscos ambientals 
i el canvi climàtic. Finalment el 
consens de la comunitat científica i 

la difusió per part d’activistes me-
diàtiques com la Greta Thunberg 
han obligat a incloure el problema 
ecològic en l’agenda política.

... però i si fóssim davant d’una 
oportunitat per afrontar aquesta 
triple crisi ecològica, econòmic-
financera i de redistribució de la 
riquesa? Vindria a ser com l’ou 
kinder de la Greta Thunberg, que 
satisfaria tres desitjos alhora. Així 
ho veuen els promotors del Gre-
en New Deal (Nou Pacte Verd), 
una iniciativa abanderada pel 
nou referent ètic dels demòcrates 
americans, l’Alexandria Ocasio-
Cortez. Aquesta iniciativa pretén 
renovar el New Deal -resposta de 
F.D.Roosvelt al crack del 29 i la 
gran depressió- incorporant-hi 
l’eix ecològic. Mes específicament 
es tracta d’un pla a 10 anys que, 
entre d’altres mesures, suposaria 
la inversió a gran escala en infra-
estructures i industria sostenibles, 
garantir l’accés a aigua i aire nets 
i aliments saludables per a tota la 
població i la creació de milions de 
nous llocs de treballs associats a 
aquest model econòmic i ecològic .  



P #latevaveu

Xesca Oliver   @xescaoliver

Diana Gómez  @dianagmz7

Natàlia Mas Guix   @nataliamasguix

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Àngel Soteras Largo  @angelsoteras

Xavier Bermúdez  @xavibermudez

La Trucha  @osozampon

Anoia Turisme  @Anoia_Turisme

Consell Comarcal de l’Anoia  @ConsellAnoia

EscolaAteneuIgualadI  @EscolaAteneuIG

La prohibició de paraules és pròpia d’un estat de 
dret? El silenci dels constitucionalistes és propi de 
persones demòcrates? #llibertatdexpressió #lliber-
tatdinformació

Ara que la majoria es posa al llit, confessaré que es-
tic enamorada de ‘Les estrelles’ del @GrupManel. La 
lletra és una delícia i emociona que dóna gust. És 
rodona i bonica i s’ha convertit en una de les meves 
cançons preferides.

(5) Clima empresarial: malgrat els missatges (en al-
guns casos) alarmistes o catastrofistes, la confiança 
empresarial de les empreses catalanes és superior al 
de les empreses espanyoles.

Si @rickyrubio9AGUANTA... tu també pots! 
#aguantasensefumar 8 de cada 10 persones comen-
cen a fumar abans dels 20 anys, mil gràcies Ricky 
per ajudar-nos a fer arribar el missatge AGUANTA 
SENSE FUMAR Gràcies @jordibaste per ser-hi. 
Tens un repte, tu també pots

Catxondo el @xgraset al #Més324 repetint una i 
altra vegada paraules com #presospolítics, #exili, 
#assemblea de Càrrecs Electes, etc. per dir que les 
ha prohibit la Junta Electoral.

Tinc antics companys de promoció fent equilibris 
entre la passió per la recerca i la docència i la pre-
carietat laboral. La universitat és una màquina de 
trinxar talent.

Coneixeu l’Abat Oliba? Sabeu per què va fer-se 
monjo i com va arribar a ser abat de 3 monestirs?
Un trosset de la seva història la trobareu explicada a 
l’App #AnoiaTerradeCastells i el desenllaç d’aquesta 
el trobareu al castell de Boixadors.!

El conseller de projectes europeus  @daniguties par-
ticipa a la #EURegionsWeek per conèixer les liníes 
estratègiques d’Europa 2027 que ens podran ajudar 
a prosperar plegats

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#98  Lleonard del Rio Campmajó

Els infants de C. Mitjà de l’@EscolaAteneuIG han 
iniciat el treball sobre el #riuAnoia. Per aquest mo-
tiu avui han anat a veure el seu naixement, al Molí 
de la Roda.
#lemociódaprendre #escolesambvida #cuidemel-
nostreentorn #projecterius

FOTO: Cesc Sales

En serio??. A eso que PSC, ERC y CUP quieren un 
POUM. Juntsxigualada NO. Entonces a qué espe-
ran? A qué juegan? Nos están tomando el pelo???

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 L’Hospital d’Igualada, el 
millor d’Espanya en l’aparell 
respiratori 

L’exalcalde de Capellades, 
Aleix Auber, serà el número 
4 de les llistes de la CUP a 
les eleccions espanyoles

Detingut un home a 
Calaf per agredir-ne un 
altre amb una falç al cap 

Instants de La Veu            @veuanoia

El CDR de la Pobla promou la cultura 
popular amb un espectacular mural

#lapobladeclaramunt
#Anoia @cdr_anoia #presospolitics 
#llibertatpresespolítiques #veuanoia 

#premsacomarcal @iquiosc

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

Nascut a Igualada el 1942. Pioner dels programes en llengua catalana en una emissora oficial 
(Ràdio Joventut d’Igualada). Des del 1961 escriu al desaparegut Igualada, periòdic de l’Anoia, 
del qual és director en el període 1972-1978. Fundador i president de Gràfiques Anoia S.A. Ha 
estat corresponsal informatiu de diverses agències i mitjans de comunicació (premsa, ràdio i 
televisió). Autor i director de la col·lecció Anuari Igualadí (1978-1995). Actualment dirigeix la 
revista El Trumfo, portaveu de la Coral de Santa Maria de la qual és cantaire i president. Des 
de 1996 s’ha dedicat a la composició poètica, havent publicat nou poemaris i altres publicaci-
ons. És mestre en gai saber. Ha aconseguit més de 200 premis literaris. Com a rapsode ha ofert 
múltiples recitals. També ha enregistrat cassets, cedés i devedés. Fundador i promotor d’entitats 
culturals i artístiques, actes socials i concursos de rapsòdia. L’any 2009 setze entitats artístiques 
li van dedicar un gran festival d’homenatge ciutadà.
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Que Igualada compta amb un 
Hospital que és model i refe-
rència de tot el país, amb sufi-
cients facultatius i amb totes 
les especialitats cobertes, per 
atendre sense demora les con-
tingències sanitàries que es 
presentin, amb promptitud i 
eficàcia.
I en un altre ordre de coses, 
que el nostre Ajuntament 
s’ha esforçat en tenir més 
cura de la neteja dels nostres 
carrers i places. Actualment 
la imatge de la ciutat, es veu 
denigrada per la desídia i la 
descurança urbanística. Ve-
geu p.e. com les males herbes 
ocupen bona part de les vo-
reres d’algunes vies.

xarxes Espai patrocinat per
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La regidora Patricia Ila, amb l’alcalde Marc Castells, 
a l’Estadi Atlètic, dimecres. / JP

Els tres guanyadors es 
donaran a conèixer en 
una cerimònia especial 
de lliurament de premis 

el 21 de novembre a 
Brussel·les

Un projecte igualadí que enalteix 
futbol i valors, finalista a Europa

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 28 al 31 d’octubre 
tindrà lloc una nova 
edició del Prepa-

ra’t, la Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada. Un projecte im-
pulsat per la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada per donar eines i 
propostes per a la recerca de 
feina a les persones que estan 
en situació d’atur o volen fer 
un canvi professional.
Enguany, el Prepara’t arriba a 
la seva vuitena edició i girarà al 
voltant dels canvis que està ex-
perimentant el mercat laboral, 
atès que aquest ha evolucionat 
ràpidament i ha entrat en l’era 
digital. La incorporació de les 
noves tecnologies i la digitalit-
zació tenen un impacte en els 
perfils professionals demanats 
per les empreses i en l’aparició 
de noves professions que fins 
ara no existien. En aquest sen-
tit, l’edició d’enguany tractarà 
sobre la transformació digital, 
però a la vegada també es ba-
sarà en la importància de l’au-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina Florenti-
na González Cumplido 
ha celebrat els seus 100 

anys amb tota la família. L’al-
calde, Mac Castells, i la regi-
dora d’Acció Social i Habitat-
ge, Carme Riera, l’han visitat 
i  felicitat per aquest aniversari 
tan especial en nom de tot el 
consistori.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana vinent, pre-
visiblement el 18 d’oc-
tubre, finalitzaran les 

obres de millora de l’Estadi 
Atlètic Municipal, que han 
consistit, sobretot, en la subs-
titució de la superfície de tar-
tà. Es dóna la circumstància 
que aquesta estava en molt 
mal estat, completat amb es-
creix el seu temps de vida útil, 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Futbol i Va-
lors d’Igualada és un 
dels nou finalistes se-

leccionats per a ser la con-
cessió dels premis esportius 
#BeInclusive, concedits per la 
Comissió Europea per reco-
nèixer aquelles organitzacions 
que utilitzen el poder de l’es-
port per promoure la inclusió 
social dels col·lectius més des-
afavorits. En l’edició d’enguany 
s’han rebut 144 propostes. Un 
grup d’experts independents 
va avaluar els projectes i van 
poder escollir els 9 més des-
tacats: Ginástica com Tots 
(Portugal); Inclusió bascu-
lant! (Alemanya); Objectius 
laborals: Educació a través del 
futbol (Àustria); Valors i fut-
bol (Igualada); HandiFly Euro 
Challenge (França)
Etnoliga (Polònia); Programa 
d’entrenaments esportius co-
munitaris (Irlanda); Bàsquet 
Zona Inclusiva per a persones 
amb discapacitat (Bèlgica); i 
The Sanctuary Runners (Ir-
landa).
El projecte igualadí és l’únic 
finalista provinent de l’estat 
espanyol i també és l’únic que 
ha estat elaborat per una Ciu-
tat Europea de l’Esport.
Els tres guanyadors es dona-
ran a conèixer en una cerimò-
nia especial de lliurament de 
premis que tindrà lloc el 21 de 
novembre a Brussel·les, en què 
els impulsors tindran l’opor-
tunitat de presentar els seus 
projectes davant d’un públic 
d’experts en inclusió esporti-
va. Cadascun dels finalistes re-
brà 2.500 €, i els 3 guanyadors 
s’enduran 10.000€.

Una iniciativa d’integració a 
través de l’esport
Futbol i Valors va néixer ja fa 
sis anys, donant continuïtat 
al programa FutbolNet, que 

havia iniciat la Fundació FC 
Barcelona en diferents muni-
cipis catalans durant el curs 
2012/2013. Després de l’ex-
cel·lent valoració d’aquella ex-
periència, el departament mu-
nicipal d’Esports va apostar 
per seguir treballant amb els 
joves amb una metodologia 
semblant. L’objectiu de Futbol 
i Valors passa per afavorir la 
integració social a través de 
l’esport, estimulant en aquells 
que hi prenen part la incor-
poració de valors com la su-
peració, l’esforç, les relacions 
interpersonals, la participació, 
la igualtat de gènere, el treball 
en equip o el respecte als com-
panys
Futbol i Valors ofereix als par-
ticipants, nois i noies d’entre 
12 i 16 anys, la possibilitat de 
participar en activitats espor-
tives extraescolars que, per 
diferents raons, no podrien 
realitzar. S’hi empra el futbol 

com a eina d’educació i refle-
xió al voltant dels valors, se’ls 
transmeten hàbits saludables, 
s’hi promou la igualtat de gè-
nere i s’hi fomenta la cohesió 
i la integració social. Futbol i 
Valors suposa també, doncs, 
una eina útil per a les organit-
zacions locals i per als educa-
dors dels centres escolars de la 
ciutat.
Durant l’anunci de l’elecció del 
projecte igualadí com a finalis-
ta dels premis de la Comissió 
Europea, l’alcalde Marc Cas-
tells ha volgut destacar que “es 
tracta d’una molt bona notícia 
que, d’alguna manera, ens aju-
da a culminar el gran balanç 
del projecte de Ciutat Europea 
de l’Esport. Més enllà que el 
dia 2 de novembre s’aconse-
gueixi un dels tres premis, cal 
posar en valor el fet que aquest 
projecte de Futbol i valors ha 
estat escollit entre 144 propos-
tes procedents de tot Europa. 
És un fet molt meritori i que 
demostra que Igualada, més 
enllà del vessant competitiu 
que és pràcticament inherent 
a l’esport, també entén la pràc-
tica esportiva com una eina 
d’inclusió. Igualada és una 
ciutat europea també en el 
vessant més social de l’esport”.

Florentina González, àvia centenària

La setmana vinent 
acaben les obres del 
tartà de l’estadi atlètic

amb la qual cosa la Federació 
Catalana d’Atletisme ja no hi 
podia autoritzar competicions 
de nivell federat. 
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat que “ara el tartà tornarà 
a estar homologat, i s’hi po-
dran fer competicions, com és 
la nostra intenció i especial-
ment la del Club Atlètic Igua-
lada. En un futur també es fa-
ran millores a les instal·lacions 
del gimnàs de l’estadi.

toconeixement per orientar la 
vida professional.
La novetat destacada d’aques-
ta edició és l’espai “Connecta”, 
una activitat relacional entre 
empreses i persones que bus-
quen feina. Es tracta d’una 
oportunitat única per con-
tactar amb empreses de dife-
rents sectors econòmics de la 
comarca que cerquen perso-
nal per a les seves plantilles. 
Cadascuna de les empreses 
atendrà a totes les persones in-
teressades en conèixer la seva 
proposta laboral.
La Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada tindrà lloc a Ig-No-
va Empresa (Av. Mestre Mun-
taner, 86) de 09:30h a 13h, 
a excepció del dimecres dia 
30 d’octubre finalitzarà a les 
16:30h i dijous dia 31 a les 14h.
Les inscripcions al Prepara’t 
s’han de realitzar a través de la 
pàgina web de la UEA i om-
plir un formulari, especificant 
el dia i activitat a la qual es vol 
assistir, o bé a uea@uea.cat o 
per telèfon al 938052292. 
Més info a la propera edició.

A final de mes, torna el 
Prepara’t, la Setmana 
de l’Ocupació



El local del carrer del 
Roser s’ha fet un lloc en-
tre les pastisseries més 

prestigioses del país

Demà dissabte, 2a Fira 
de la Cervesa Artesana, 
a les Cotxeres dels 
Moixiganguers

L’emblemàtica Pastisseria Targarona 
celebra divendres vinent el 90è aniversari
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Demà dissabte 12 d’octubre 
de 12.00 a 24.00 h tindrà lloc 
a Les Cotxeres dels Moixigan-
guers la 2a edició de la Fira de 
Cervesa Artesana a Igualada. 
Podeu apropar-vos a tastar les 
diferents cerveses dels cerve-
sers Ales Agullons, Bripau, La 
Calavera, Casa Dalmases, Es-
pina de Ferro, La Lenta, Mà-
ger, Els Minairons, La Mont-
buien-K, Rec Brew, Segarreta 
i Tous d’Anoia. 

Xerrades i sessions de 
punxadiscos, i plat especial
D’1 a 3 del migdia es farà una 
xerrada/vermut sobre la “Re-
volució cervesera a Montbui” 
a càrrec de Josep Fortuny. Hi 
haurà sessions de punxadiscos 
de 17 a 19h a càrrec de David 
Dàmaso i de 19.30 a 24.00 h 
amb PD EFA. Cuina variada 
durant tota la jornada a càr-
rec del bar Les Cotxeres i plat 
especial a base de botifarra: 
perquè no tenim RES A CELE-
BRAR.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ‘emblemàtica Pastis-
seria Targarona, del 
carrer del Roser, cele-

bra el proper divendres, 18 
d’octubre, el seu 90è aniver-
sari. Serà amb un acte a les 7 
de la tarda, al que està previs-
ta l’assistència de reconeguts 
pastissers a nivell internacio-
nal, i també d’autoritats polí-
tiques. Recentment, va visitar 
la pastisseria el president de la 
Generalitat, Quim Torra.

Des de 1929
Aquest conegut local, que avui 
regenta Josep Maria Guasch 
amb les seves germanes, va 
obrir les seves portes el 1929. 
El fundador, un pastisser de 
la Garrotxa, d’Olot,  va agafar 
el negoci després de veure un 
anunci a “la Vanguardia”, en el 
que es traspassava una confi-
teria.
En el portal especialitzat Pas-
teleria.com, Guasch, fill i net 
de pastissers, explicava re-
centment que “he nascut aquí. 

Sortia del col·legi i venia a aju-
dar. Després vaig estudiar a 
l’Escola de Pastisseria de Bar-
celona. I després he seguit for-

mant-me en cursos amb grans 
professionals, com Philippe 
Rigollot, Gian Luca Fusto o 
Carles Mampel, entre d’altres”.
La crisi econòmica de fa una 
desena d’anys va ser, de fet, la 
raó del canvi que ha experi-
mentat Targarona. 
La reforma del local -i la in-
novació en els productes- va 
ser clau per a convertir aques-

ta pastisseria històrica en un 
espai de prestigi, no només 
a Igualada, guanyant premis 
com el de fer el millor crois-
sant de mantega d’Espanya. 
En aquesta embranzida hi va 
tenir molt a veure el pierenc 
Miquel Guarro, que feia pràc-
tiques a la pastisseria, i avui 
professor de la Chocolate Aca-
demy of Spain.

De 12h a 14h
Campus Motor Anoia

ORDRE DEL DIA
   
Explicació de les possibles accions a ser impulsades per
l'administració local envers el foment de l'ESS (suport,
acompanyament, visualització, clàusules socials, compra
pública, etc.) a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya
Central.
      
Presentació de l’experiència de bones pràctiques: Manlleu,
impulsors de la Xarxa de Municipis per l'ESS
 
Per poder-hi assistir cal inscriure’s previament enviant un
correu a l’adreça info@anoiaproject.cat o trucant al 93.808.49.89

2a trobada anual de la Taula
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L’aeròdrom es conver-
teix per un dia en la 

festa de la discapacitat 
i l’aviació, amb la 
participació de 35 

pilots i 100 voluntaris

Més de cent persones discapacitades fan realitat el somni de 
volar a la Jornada d’Aviació Adaptada
REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte va tenir lloc la 
II Jornada d’Aviació 
Adaptada, un esdeve-

niment que ha permès que en 
un sol dia 115 persones amb 
qualsevol tipus de discapaci-
tat reconeguda hagin gaudit 
del plaer de volar a l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena. L’activitat 
ha estat possible gràcies a la 
generositat de 35 pilots, 100 
voluntaris/es i les aportacions 
d’entitats públiques i empreses 
privades del territori.
Així, a les 10 del matí, el cel co-
mençava a omplir-se d’avione-
tes que transportaven a perso-
nes felices, que per una estona 
experimentaven la llibertat de 
moviment sense barreres, una 
sensació que només al cel es 
pot experimentar.
Per  a l’ocasió es van aconseguir 
20 aeronaus, propietat de pilots, 
que a nivell personal van oferir 
les seves avionetes i les seves 
hores de vol per fer realitat 
una il·lusió: que persones amb 
qualsevol tipus de discapacitat 
física, orgànica o intel·lectual 
puguessin gaudir del plaer de 
volar, i fer així que una activitat 
de lleure com l’aviació també 
sigui accessible a tothom. 
El poder de convocatòria va fer 
que dos dies després d’obrir les 
inscripcions s’exhaurissin les 
places disponibles i 80 perso-
nes quedessin en llista d’espera. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a cadena de gimnasos 
més gran del món, Any-
time Fitness, ha obert a 

Igualada, al carrer del Clos 47, 
un espai de 507 metres qua-
drats. Aquesta cadena, amb 
més de 4.700 clubs repartits 
per més de 30 països, perme-
trà als igualadins i anoiencs 
disposar d’un gimnàs obert les 
24 hores, tots els dies de l’any. 
Un nou club al capdavant del 
qual hi és Adrián Cabrera, que 

Aquest alt nivell de demanda 
ha fet ha provocat que l’orga-
nització estigui valorant com 
ampliar l’activitat.
Pel que fa als voluntaris i vo-
luntàries cal destacar també ha 
estat un gran èxit de convoca-
tòria ja que han arribat de Ca-
talunya i d’altres punts del ter-
ritori espanyol. Grans empreses 
relacionades amb el món de la 
discapacitat i l’aviació com la 
companyia aèria Volotea  o 
l’ONCE han col·laborat amb 
la jornada i fins i tot algun dels 
seus treballadors/es  han volgut 
participar com a voluntaris/es a 
nivell personal. 
En aquest sentit, l’organització 
agraeix en tot moment la feina 
desinteressada del voluntari-
at i destaca que sense aquesta 
solidaritat la jornada no seria 
possible. El voluntariat, tant de 
persones anònimes com d’em-
preses privades, és el tret di-
ferencial de la jornada i el seu 
gran valor.  Carlos de Albert, 
president d’Aviació Adaptada, 
explicava que “aquesta soli-
daritat és la que aconsegueix 
que l’objectiu de la jornada es 

compleixi  que no és un altre 
que apropar el món de l’avia-
ció al món de la discapacitat 
i aconseguir que les persones 
amb alguna discapacitat pu-
guin gaudir del plaer de volar, 
provocant noves sensacions i 
empoderant-les per viure amb 
més plenitud enriquint les se-
ves vides quotidianes”.
Els protagonistes van ser les 
persones amb alguna discapa-
citat però també els seus acom-
panyants, familiars i públic en 
general que van poder partici-
par d’activitats durant tot el dia, 
música en directe i fins i tot el 
monòleg “Posa un discapacitat 
a la teva vida” a càrrec de Marc 
Buxaderas, una persona amb 
paràlisi cerebral tetraplègica 
espàstica.
Aquesta ha estat la segona edi-
ció d’una jornada que va enge-
gar l’any passat i que després de 
l’èxit que va tenir, se li ha volgut 
donar continuïtat i convertir-se 
en una cita en el calendari per 
al món de la discapacitat i l’avi-
ació. És una iniciativa de la fe-
deració d’entitats anomenada 
Aviació Adaptada i que està 
formada per entitats socials 
relacionades amb el món de la 
discapacitat i/o l’aviació. S’hi 
han abocat desinteressadament 
i molt activament entitats de la 
comarca com Fundació Àuria, 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Transports Masats, Gràfiques 
Pons, Iguana, entre altres.

Obre Anytime Fitness, el primer gimnàs 24 hores d’Igualada
malgrat la seva joventut comp-
ta amb una àmplia experiència 
de gestió en el món del fitness.
Barceloní de naixement, aquest 
Llicenciat en Ciències de l’Ac-
tivitat Física i l’Esport, porta 
lligat amb èxit a Anytime Fit-
ness més de 2 anys en el seu 
centre de Mataró. Al seu costat, 
un equip de 5 persones, totes 
elles residents a la comarca de 
l’Anoia treballen en aquest nou 
gimnàs per portar de la mà als 
seus socis en la seva aposta per 
un estil de vida saludable, les 

24 hores, els 365 dies , “perquè 
tothom pugui conciliar la seva 
vida personal i professional”, 
assenyala Cabrera. Sota aquest 
compromís per facilitar un estil 
de vida saludable i de fomentar 
la pràctica de l’esport a qualse-
vol edat, Anytime Fitness Igua-
lada patrocinarà les properes 
temporades un dels equips del 
Club Bàsquet Igualada. 
La inauguració va tenir lloc 
dissabte al matí, amb la presèn-
cia de l’alcalde Marc Castells, i 
regidors de l’Ajuntament.

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



La presentació del projecte es va fer al Campus Motor Anoia. / CC

El programa, que 
compta amb el suport 

de la Diputació de 
Barcelona, té l’objectiu 
prioritari d’ajudar els 
petits comerciants a 

guanyar competitivitat

Dimecres vinent arrenca “Botigues amb futur”, un ambiciós 
projecte per ajudar els petits comerços de l’Anoia
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REDACCIÓ / LA VEU 

F ortes i valentes és una 
iniciativa solidària que 
el Consorci Sanitari de 

l’Anoia (CSA) ha rebut amb 
els braços oberts. Es tracta 
d’un calendari del 2020 amb 
fotografies de senyores que 
han estat tractades a la nostra 
Unitat Funcional de Mama 
o bé que estan solidaritzades 
amb aquest tema.
Hi han col·laborat desinteres-
sadament diferents professio-
nals, particulars, entitats, etc.,  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Motor Anoia 
de Castellolí ha aco-
llit el primer Fòrum 

Anoia Comerç centrat en la 
presentació del Pla d’Impuls 
de la Transformació Digital 
del Petit Comerç a l’Anoia, 
Botigues amb futur. Hi van as-
sistir el president del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Xavier 
Boquete; el seu vicepresident 
primer i titular de l’àrea de 
Promoció Econòmica, Infra-
estructures i Comerç, Jordi 
Cuadras; la directora general 
de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya, Muntsa Vilalta; 
el diputat delegat de Comerç 
de la Diputació de Barcelona, 
Oscar Sierra; i diferents alcal-
des i tècnics d’ajuntaments del 
territori, així com membres de 
col·lectius de comerciants.

Cap a la transformació 
digital del comerç
Per part del Consell Comarcal 
de l’Anoia, que impulsa la ini-
ciativa a través del seu servei 
de Comerç, el vicepresident 
Jordi Cuadras va explicar que 
“partint d’una diagnosi prè-
via, que va permetre detectar 
la transformació digital i la 
manca d’eines per afrontar-la 
com un dels principals reptes 
del petit comerç a la comarca, 
ara iniciem aquest programa”. 
Cuadras va apuntar també 
que “els municipis amb un tei-
xit comercial potent i atractiu 
són municipis vius i, per això, 
el Consell Comarcal fa aques-
ta aposta decidida per dotar 
de més competitivitat el petit 
comerç”. 

El representant de la Diputa-
ció, Oscar Sierra, va posar en 
valor l’aposta que s’està fent 
des de diferents institucions, 
de la mà del teixit comercial de 
cada municipi, per a fomentar 
polítiques de dinamització i 
estratègies supramunicipals 
que els enforteixin en el con-
text actual. Van posar l’accent, 
especialment, en el suport al 
comerç dels petits municipis, 
que és aquell que més suport 
necessita per afrontar els des-
afiaments actuals, amb la mi-
rada posada en el futur.
Dins el mateix Fòrum Anoia 
Comerç, a banda de l’expli-
cació de la iniciativa per part 
de les administracions que la 
impulsen el Pla de Transfor-
mació Digital del Petit Co-
merç, hi va haver una xerrada 
a càrrec de Muntsa Vilalta, 
directora general de comerç 
de la Generalitat de Catalu-
nya que va analitzar els reptes, 
avantatges i desavantatges que 
viu el comerç amb el rerefons 
de la digitalització i el comerç 
electrònic i també, per part del 
consultor tecnològic, membre 
de TIC Anoia i gerent de Cei-
na, Manel López, es va abor-
dar la transformació digital 
en el comerç, exposant també 
experiències i casos d’èxit.

Quatre sessions obertes 
de formació
El Pla d’Impuls de la Trans-
formació Digital del Petit Co-
merç de l’Anoia, sota el títol 
Botigues amb futur és una ini-
ciativa del Consell Comarcal 
de l’Anoia, a través del seu Ser-
vei de Comerç i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i la col·laboració del col·lec-
tiu TIC Anoia. Els objectius 
d’aquest programa passen per 
analitzar la relació dels petits 
comerços amb la digitalització 
i el comerç electrònic, trencar 
barreres de resistència al canvi 
i donar-los suport per superar 
la barrera de coneixement i 
competències digitals.
El programa constarà de dues 
fases. La primera constarà de 
diverses sessions informa-
tives en diferents municipis 

de l’Anoia: Piera, Capellades, 
Santa Margarida de Montbui 
i Calaf. Tindran per objectiu 
generar el coneixement i la 
formació necessaris i, per fer-
ho, es comptarà amb la col-
laboració de les empreses de 
l’associació TIC Anoia.
La primera sessió se celebrarà 
el dia 16 d’octubre al Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
de Calaf (CRO); la segona tin-
drà lloc, el 17 d’octubre, a la 
Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades; el 22 d’octubre se’n 
farà la tercera, a la Sala d’Ac-
tes El Foment de Piera; i el 24 
d’octubre, a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, tindrà lloc la 
quarta i última. 
Totes aquestes formacions 
es desenvoluparan de 14:30 
a 16:30h. Les inscripcions es 

poden fer contactant amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
al telèfon 93 805 15 85 (exten-
sió 331) o al correu electrònic 
sllopart@anoia.cat, indicant el 
nom de l’empresa i el del seu 
propietari, l’adreça, la pobla-
ció i un telèfon de contacte.
A continuació, la segona part 
del programa Botigues amb 
futur consistirà a oferir asses-
sorament individualitzat a 15 
comerciants que hagin assistit 
als espais de formació. Comp-
taran amb dues hores d’avalu-
ació del comerç i de detecció 
de l’estratègia més adient, i 
dues hores més de planificació 
i de suport tècnic. L’objectiu és 
obtenir un Pla Estratègic de 
Desenvolupament Digital del 
seu negoci, amb un calendari 
i accions a desenvolupar espe-
cífics per a cadascun.

Iniciativa solidària del Consell Sanitari de l’Anoia amb 
un calendari del 2020 sobre el càncer de mama

així que els diners recaptats 
per la venda d’aquest calen-
dari aniran destinats l’Àrea 
d’Oncologia de l’Hospital 
d’Igualada, per poder millo-
rar així l’atenció a les nostres 
pacients en termes d’equipa-
ments i confortabilitat.
Tot això ha estat possible 
gràcies a la tenacitat d’alguns 
particulars i voluntaris que 
han promogut i portat a ter-
me aquesta iniciativa.
El dia 19 d’octubre és el Dia 
Internacional Del Càncer De 
Mama, així que hem volgut 

coincidir aquesta presentació 
en el marc de les diverses ac-
tivitats que es duran a terme a 
Igualada i comarca.
En aquest sentit, i com a acte 
inicial, hi haurà una presen-
tació oficial del calendari el 
divendres dia 18 d’octubre a 
les 20.15 h. al Saló de Plens 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
on hi haurà ubicada una ex-
posició fotogràfica a l’espai 
Igualdiníssim. Es posaran a la 
venda calendaris durant l’ac-
te i posteriorment a diferents 
comerços, escoles i entitats de 

la ciutat. La façana d’aquest 
l’Ajuntament romandrà il·lu-
minada de color de rosa en 
suport al Dia Internacional, 
des del divendres 18 fins el 
diumenge dia 20 d’octubre.
El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia vol donar públicament les 
gràcies per la cooperació i 
contribució a aquesta inicia-
tiva i sobretot a les senyores 
que s’hi ha prestat perquè de-
mostra, un cop més, la forta-
lesa i valentia que tenen. 
Més informació sobre les acti-
vitats, a la pàgina 22
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Una dotzena d’entitats es van trobar amb el col.lectiu “Per la Conca”. / PLC

Vol que el Govern cone-
gui i apliqui l’informe 
de l’AEMA i que, per 

tant, sigui més seriosa 
a l’hora de plantejar i 
justificar la creació un 

“bolet urbanístic al mig 
d’un sòl agroforestal 

viu i productiu”

Per la Conca espera que la Generalitat 
no faci el “bolet” de Can Morera

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.020 ja té dates: del 
dimecres 6 al dissabte 
9 de novembre el bar-

ri del Rec d’Igualada tornarà 
a convertir-se en l’epicentre 
de la moda i la venda radical 
d’estocs. Sens dubte, serà una 
edició molt especial, ja que es 
compliran deu anys des que un 
grup d’igualadins van engegar 
aquest projecte en el vell barri 
industrial del Rec d’Igualada 
per posar-lo en valor i mos-
trar-ne el gran patrimoni in-
dustrial.
Amb la celebració del 10è ani-
versari, el Rec.0 mirarà enrere 
i farà balanç d’aquesta dècada: 
què ha passat en 10 anys? S’ha 
aconseguit fer visible el valor 
patrimonial del barri del Rec, la 
ciutadania n’ha canviat la per-
cepció i actualment es conside-
ra un barri amb valor, amb una 
vintena d’empreses i projectes 
instal.lades al Rec d’Igualada 
contribuint també fer-lo visi-
ble. Queda pendent la reforma 
urbanística que permeti que el 
barri del Rec esdevingui un re-
ferent a la ciutat i, perquè no, 
al país. Avui, aquesta reforma 
s’està engegant i hauria de pos-
sibilitar que el Rec tingui vida 
tot l’any i que el projecte Rec.0 
doni per aconseguit l’objectiu 
pel qual va néixer.
Mentrestant, seguim fent vi-
sible l’extraordinari patrimoni 
de les adoberies amb aquest 
experiment de retail, que se-
guirà sent el centre del festi-
val, amb pop-up stores de les 

REDACCIÓ / LA VEU 

R epresentats d’una dot-
zena d’Entitats que 
van firmar el “Com-

promís Per la Conca” a favor 
d’un model territorial sosteni-
ble es van reunir amb les en-
titats impulsores del compro-
mís per a treballar de manera 
coordinada en la defensa del 
territori. Una aposta proacti-
va que xoca amb la pretensió 
d’urbanitzar grans extensions 
“de novo”, especialment si es-
tan aïllades de la trama urbana 
existent. 
Dilluns 30 de setembre, 
l’Agència Europea pel Medi 
Ambient publicava l’informe 
“Signals 2019 Land and soil in 
Europe” que sembla elaborat 
per resoldre el conflicte sobre 
la construcció d’un macropo-
lígon en el mosaic agrofores-
tal de la zona de Can Morera. 
Amb aquest informe s’eviden-
cia que aquest conflicte de la 
conca d’Òdena es reprodueix 
arreu i que és part d’un pro-
blema d’escala europea.
L’informe indica als respon-
sables de la gestió del territori 

d’arreu d’Europa que cal can-
viar urgentment la manera 
d’utilitzar i gestionar la terra i 
els recursos que proporciona. 
Estableix la necessitat de cre-
ar ciutats compactes i de pre-
servar l’agricultura, protegint 
especialment els terrenys pro-
ductius a prop de les zones ur-
banes. Demana no reduir l’es-
pai d’hàbitats i ecosistemes no 
urbanitzats ja que proporci-
onen serveis importants com 
la regulació del balanç hídric 
i la protecció contra aiguats i 
són necessaris per a mitigar i 
adaptar-nos al canvi climàtic. 
Dissabte 28 de setembre, re-
presentants de l’Entitat “Per 
La Conca”, del Sindicat “Unió 
de Pagesos” es van reunir 
amb representats d’una dot-
zena d’entitats de les que van 
firmar, abans de les eleccions, 
el “Compromís Per la Conca”. 
Amb la firma, les entitats s’em-
plaçaven a treballar per do-
tar-nos d’un model territorial 
segons uns criteris establerts 
i que ara es constata que són 
coincidents amb els de l’in-
forme de l’Agència Europea. 
La reunió va representar un 
primer contacte a partir del 
qual assentar les bases per la 
creació de sinergies i treball 
proactiu conjunt. 
Per contra, dijous 26 de se-
tembre, l’alcalde d’Igualada 
insistia a la premsa local en 
la creació d’un macropolígon. 
Avançant-se a “l’avenç de pla-
nificació” que vol presentar 

la Generalitat anunciava la 
reconversió a can Morera de 
90.000 metres quadrats (90 
hectàrees) de sòl agrícola a 
sòl industrial. Considerava 
aquesta reconversió neces-
sària per tots els municipis i 
relativitzava l’impacte ambi-
ental apuntant que tenim més 
superfície forestal ara que en 
l’època del romans.
Des de Per la Conca i Unió de 
Pagesos esperen que la Gene-
ralitat conegui i apliqui l’in-
forme de l’AEMA i que, per 
tant, sigui més seriosa a l’ho-
ra de plantejar i justificar la 
creació un bolet urbanístic al 
mig d’un sòl agroforestal viu i 
productiu. Aposten pel treball 
coordinat, amb les entitats que 
els empenyen i les que vulguin 
sumar-s’hi a partir d’ara, a fa-
vor d’un model territorial que 
segueixi les recomanacions de 
l’Agència Europea pel Medi-
ambient, ja que és una  neces-
sitat urgent no només d’àmbit 
supramunicipal sinó també de 
País i de continent europeu.

millors marques que ocuparan 
les adoberies buides, però tam-
bé amb una aposta clara per la 
cultura en diferents formats. 
En aquesta edició, hi partici-
paran més de 80 marques i es 
transformaran 60 velles fàbri-
ques en pop-up stores de moda 
i disseny, a més d’una amplia 
oferta gastronòmica i un gran 
nombre de propostes culturals 
al llarg de tot el circuit. També 
serà en aquest proper Rec.0, 
on és voldrà mostrar al visitant 
el barri del Rec més autèntic i 
real, no tan sols les velles fàbri-
ques transformades, sinó tam-
bé l’essència i la tradició indus-
trial d’aquest barri.
Amb aquest escenari industri-
al, i durant els darrers deu anys, 
Rec.0 Experimental Stores, ha 
transformat dos cops l’any, les 
velles fàbriques del barri del 
Rec en desús en pop-up sto-
res de moda i disseny. Una 
transformació efímera de tan 
sols 4 dies, però que ha per-
mès mostrar tot el potencial 
del barri. Rec.0|Experimental 
Stores s’ha convertit en la con-
centració més gran de vendes 
especials de marques i disse-
nyadors de moda que es fa a 
Europa, s’ha consolidat amb 
deu anys com un nou format 
de retail atractiu i innovador 
per a les marques i els consu-
midors. El que va néixer com 
un experiment per donar a 
conèixer un vell barri amena-
çat s’ha convertit en un gran  
esdeveniment que va rebre, en 
la passada edició de primave-
ra, 100.000 visitants.

El Rec.0 tornarà a inicis del mes vinent. / MARC VILA

El Rec.0, a punt per a 
celebrar el 10è aniversari 
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El nou Banc de Queviures està situat al número 7 del carrer Vic. / AI

La regidora Carme 
Riera fa una crida a 

empreses i comerços que 
tinguin excedents d’ali-
ments perquè els facin 
arribar a aquest equi-

pament solidari

El Banc de Queviures es trasllada al carrer Vic i deixa lliure 
l’antic Hospital pel futur Campus Universitari
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a plataforma Aigua és 
vida ha criticat que els 
pressupostos de l’Ajun-

tament d’Igualada finalment no 
contemplen la gestió pública de 
l’aigua, una demanda que la pla-
taforma havia transmès als par-
tits de l’oposició i que els havia 
demanat no acceptar els pres-
supostos si aquests no aposta-
ven de forma clara i evident per 
la gestió pública de l’aigua a la 
capital de l’Anoia. Segons han 
explicat els membres d’Aigua 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls darrers dies s’ha fet 
efectiu el trasllat del 
Banc de Queviures, 

que a partir d’ara està ubicat al 
C/ Vic, 7. El nou local té dos 
espais diferenciats i perfecta-
ment comunicats entre ells. 
El primer és un espai de 
supermercat, al qual s’acce-
deix directament des del car-
rer, d’accés fàcil per als usuaris 
i que s’ha adequat com a lloc 
de lliurament. I el segon espai 
és un gran magatzem, al qual 
s’accedeix pel carrer de Sant 
Carles, 80, que facilita l’accés 
als proveïdors. En conjunt, es 
disposa de 677 m2 de superfí-
cie destinats a magatzem.
La tinenta d’alcalde i regido-
ra d’Acció Social i Habitatge, 
Carme Riera, ha destacat pre-
cisament que la principal no-
vetat d’aquest nou local és que 
ara es d’un espai d’un espai 
d’emmagatzematge molt més 
gran i amb molt millors con-
dicions, la quals cosa permet 
rebre més quantitat de pro-
ductes. 
En aquest sentit, ha fet una 
crida a la col·laboració d’em-
preses i ciutadans: “per sort, 

no tothom és usuari del Banc 
de Queviures, però en canvi sí 
que, d’una manera o altra, tot-
hom hi pot col·laborar. Ani-
mem, doncs, els comerços i 
les empreses que tinguin exce-
dents d’aliments o d’altres ele-
ments higiènics que estiguin 
en bones condicions ens els 
facin arribar perquè nosaltres 
els farem arribar a aquelles fa-
mílies que més ho necessiten”. 
Riera també posa en valor la 
tasca del tots els voluntaris 
i de totes les persones que hi 
col·laboren, així com la feina 
dels tècnics que fan possible 
el bon funcionament d’aquest 
equipament.

En funcionament 
des del 2009
El Banc de Queviures d’Igua-
lada, que es va posar en mar-

L’any 2018 el Banc de 
Queviures va distribuir 
144 tones d’aliments, el 
70% de les quals prove-

nia de donatius

xar l’any 2009 en un espai de 
l’edifici de l’antic hospital, 
proporciona aliments i altres 
productes d’higiene als nuclis 
familiars del municipi d’Igua-
lada que estan en situació de 
precarietat econòmica i que 
tenen dificultats per cobrir 
adequadament les seves ne-
cessitats. El seu funcionament 
és possible gràcies a un con-
veni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament d’Igualada, 
Creu Roja Anoia i Càritas. Re-
cordem que l’antic Hospital es 
destinarà en un futur pròxim 

a Campus Universitari de les 
titulacions relacionades amb 
la sanitat, doncs tindran molt 
proper el 4D Health i la resi-
dència universitària que es 
farà a tocar dels carrers Car-
denal Vives i St. Carles.
Els productes que es lliuren a 
les famílies usuàries provenen 
de diferents fonts: el Progra-
ma Operatiu dels Fons d’Aju-
da Europea per a les persones 
més desafavorides (FEAD), la 
Fundació Banc d’Aliments de 
Barcelona, compres fetes di-
rectament per l’Ajuntament i 
aportacions i recollides solidà-
ries de particulars o organitza-
des per empreses i entitats.
L’any 2018 el Banc de Que-
viures va distribuir 144 tones 
d’aliments, el 70% de les quals 
provenia de donatius, que van 
incloure 12.000 Kg procedents 

de la solidaritat local, a través 
d’entitats, comerços, escoles, 
empreses, horts socials...
Un dels objectius de Banc de 
Queviures, a banda de repartir 
aliments entre les famílies que 
pateixen precarietat alimen-
tària, és recuperar excedents 
d’aliments de proximitats ap-
tes per al consum humà. En 
aquest sentit, l’any passat va 
repartir 1.800 Kg de produc-
tes provinents d’excedents 
generats per la indústria ali-
mentària, un reaprofitament 
que també afavoreix la reduc-
ció de l’impacte mediambien-
tal que provoca la destrucció 
d’aquests productes sobrants.
Tothom qui vulgui posar-se 
en contacte amb el Banc de 
Queviures ho pot fer a través 
del correu electrònic bancde-
queviures@aj-igualada.net.

Aigua és Vida critica que els pressupostos d’Igualada 
no contemplen la gestió pública de l’aigua

és vida “tot i que en principi és 
una bona notícia que l’Ajunta-
ment pressuposti diners per a 
la regularització del servei, no 
podem acceptar aquesta me-
sura com un èxit” perquè, han 
volgut recordar els membres de 
la plataforma, “ja fa més d’un 
any que aquest procés hauria 
d’haver finalitzat”.
En aquest sentit, els membres 
d’Aigua és vida han recordat 
que “l’antic regidor d’urbanisme 
del govern Castells i el mateix 
Castells van assegurar al 2016 
que ja havien iniciat els tràmits 

per a la regularització del servei 
i que en dos anys aquest procés 
hauria d’estar acabat”. A banda, 
la plataforma també ha volgut 
recordar que “la regularització 
del servei és una obligació le-
gal que ha de fer l’Ajuntament 
i si avui aquest procés continua 
obert és perquè el govern Cas-
tells no ha tingut cap interès en 
finalitzar-lo”. És per aquest mo-
tiu que els membres d’Aigua és 
vida han criticat als partits que 
han tramitat els pressupostos i 
exigeixen que “comenci el debat 
sobre el model de gestió, que 

s’ha de realitzar en paral·lel a la 
regularització del servei”.
La plataforma d’Aigua és vida 
ha volgut recordar les deman-
des específiques que els hi van 
transmetre als grups de l’oposi-
ció d’Igualada, demandes que 
necessiten d’una previsió pres-
supostària i que no que estan 
incloses en els pressupostos: 
apostar per la gestió pública a 
partir de la creació de la Taula 
de l’Aigua i l’adhesió a l’AMAP 
(Associació de Municipis i En-
titats per l’Aigua Pública). En 
aquest sentit, Aigua és vida 

considera que “els partits de 
l’oposició que defensen la gestió 
pública i que tenen majoria al 
ple de l’Ajuntament, hauran de 
buscar la manera de solucionar 
aquest problema”.
No obstant, Aigua és vida as-
segura que “malgrat les nostres 
demandes no han estat inclo-
ses als pressupostos, no volem 
que es perdi un any més en el 
camí cap a la gestió pública del 
servei, motiu pel qual no ens 
hi estarem de braços plegats”, i 
han anunciat que tornaran a re-
unir-se amb l’oposició.
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La Kaserneta és una al-
tre conjunt d’activitats 

que s’ofereixen de forma 
gratuïta i dirigida a 
joves d’11 a 15 anys

La Kaserna presenta un ampli ventall d’activitats 
per als joves fins al mes de març

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Punt Comarcal de 
l’Anoia de l’AECC-Ca-
talunya contra el Càn-

cer organitza, pel dissabte 19 
d’octubre, un vol captiu amb 
globus aerostàtic solidari, amb 
el qual es recolliran fons en la 
lluita contra el càncer.
El vol captiu es realitzarà a la 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Equipament Juvenil 
la Kaserna del Depar-
tament de Joventut de 

l’Ajuntament d’Igualada ha 
publicat la seva nova progra-
mació d’activitats #tardorhi-
vernjove per als mesos d’octu-
bre a març. 
Com a novetats, hi destaca la 
gestió emocional en l’aprenen-
tatge dins del programa de re-
cursos acadèmics per a joves: 
“l’Espai de deures amb com-
petències emocionals i l’Espai 
de tècniques d’estudi, “Empo-
dera’t i millora les teves tècni-
ques” amb l’objectiu de millo-
rar l’empoderament personal 
per aprendre a ser conscients 
de les pròpies potencialitats i 
habilitats a l’hora de l’estudi.
La Kaserneta és una altre 
conjunt d’activitats que s’ofe-
reixen de forma gratuïta i di-
rigida a joves d’11 a 15 anys. 
El dibuixa Manga, Rebosteria 
creativa, Robòtica educativa, 
Caracterització de personat-
ges fantàstics són exemples 
de l’oferta ludoformativa que 
continua potenciant l’equi-

El Mercat Ambulant de 
la Masuca estarà obert 
demà dissabte, 
12 d’octubre

Demà dissabte 12 d’octubre, 
el mercat ambulant de la pla-
ça de la Masuca estarà obert, 
malgrat ser el dia festiu de la 
Hispanitat.
Ho van sol·licitar els para-
distes i és va acordar autorit-
za-ho, ja que és un dels dies 
que la Generalitat preveu que 
els comerços puguin obrir. 

Mostra Solidària de 
Mans Unides

El passat dia 2  d’octubre i 
dins el  marc  de l’Octubre 
Solidari  organitzat per Igua-
lada Solidaria,  Mans Unides 
d’Igualada  va inaugurar un 
any més la  mostra solidaria,  
on hi podem trobar productes 
provinents de països del tercer 
món i manualitats  realitzades 
per voluntaris.
Es va comptar amb la presèn-
cia del Regidor  de Coopera-
ció Fermí Capdevila, del cap 
de cooperació  Joan Godó, de 
Mn. Eduard  rector de la Par-
ròquia de Santa Maria i  de la 
Coordinadora d’Igualada Do-
lors Mateu, juntament amb 
socis, col·laboradors i amics.
“Gràcies a tots per la vostra 
solidaritat, i per totes les fa-
cilitats que ens heu donat per 
poder dur a terme de nou 
aquesta exposició”, expliquen 
des de l’entitat. 
L’exposició segueix oberta  als  
locals de la Parròquia de San-
ta Maria,  (C. Santa Maria, 8) 
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 ajuda 
continuaren finançant projec-
tes  al Tercer Món.

pament juvenil. 
Altres activitats com el Taller 
d’Eines per a la Gestió de con-

flictes i la prevenció de la vio-
lència en infants i joves, orga-
nitzat pel Servei de Mediació 

Comunitària de l’Ajuntament 
d’Igualada, el curs de premo-
nitors/es de lleure i el curs de 
monitors de lleure organitzat 
per la Fundació Atlas formen 
part de l’oferta d’activitats en 
l’àmbit de la formació en el 
lleure per a aquesta tardor i hi-
vern 2019-2020. I, en el marc 
de la informació juvenil, tam-
bé s’hi pot trobar l’orientació 
en l’àmbit laboral i acadèmic, 
Així com tota la informació 
sobre mobilitat internacional, 
salut i gènere amb tota l’Agen-
da d’actes i accions fins al mes 
de març. 

Inscripcions
Totes les inscripcions es fan en 
línia, a www.igualadajove.cat. 
Tota la informació es pot tro-
bar al web, a les xarxes socials 
o directament a la Kaserna, a 
la Trav. Sant Jaume s/n.

Vol captiu amb globus i actes a l’entorn del Dia 
Mundial Contra el Càncer de Mama

Plaça de Cal Font, d’Igualada, 
a les 20 hores. La venda de 
tiquets, d’un cost de 5 €, co-
mençarà dues hores abans a la 
taula informativa que s’ubica-
rà a la mateixa plaça de la ca-
pital anoienca.
Tots aquells que hi participin, 
a més de gaudir d’unes vistes 
úniques de la ciutat d’Iguala-
da, posaran el seu granet de 
sorra en la lluita contra el càn-
cer. Els diners recaptats amb 
aquesta acció seran destinats 
íntegrament a la recerca on-
cològica, a la lluita contra el 
càncer i a ajudes directes als 
malalts i a les seves famílies.
L’activitat, que compta amb 
la col·laboració de Globus 
Kon-Tiki, s’emmarca dins la 

campanya organitzada per 
l’AECC-Catalunya contra 
el Càncer en motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer de 
Mama, que se celebra el ma-
teix dissabte 19 d’octubre.
D’altra banda, el Consorci Sa-
nitari de l’Anoia també orga-
nitza activitats:
18 d’octubre
- A les 10h, a l’Hospital, tau-
la informativa AECC. Venda, 
per part de les Voluntàries 
Lluitadores, de tubulars i bo-
lígrafs amb finalitats benèfi-
ques.
- A les 20h, a l’Ajuntament, 
presentació del Calendari So-
lidari. Inauguració de l’exposi-
ció de fotografies del calenda-
ri. Il·luminació de la façana de 

color rosa.
19 d’octubre
- A partir de les 10.30h, a l’Es-
pai Cívic Centre, sessió de 
pilates amb l’Iris Bertran; es-
morzar gentilesa de Dillepasa 
amenitzat per Zach George; 
taller de maquillatge amb la 
Marga Bruch.
- A les 16h, al local social Bosc 
de l’Àliga de Piera, ball solidari 
a càrrec de Manu Reel i clas-
se de zumba; berenar popular 
gentilesa de diferents entitats 
de Piera; venda del calendari 
solidari.
20 d’octubre
- A les 18h, al Centre Unió 
Agrícola d’Òdena, obra de te-
atre, amb finalitats benèfiques, 
“Qui els va parir”, del Grup de 
Teatre de Montbui. 
Les entrades es vendran una 
setmana abans a la Unitat 
Funcional de Mama, al Punt 
d’Informació i a la Secreta-
ria de Direcció de l’Hospital 
d’Igualada, i 1h abans a la gui-
xeta del teatre. Preu 10€. Du-
rant l’obra, amb l’entrada, es 
sortejaran regals.
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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



El Dia Internacional 
de la Gent Gran a 

l’Anoia es va comme-
morar amb la jornada 

“La diversitat en 
la vellesa”

Propera xerrada 
sobre el consum de 
llum, aigua i gas 
a la llar

10 anys del Consell de la Gent Gran de l’Anoia
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El dimecres 30 d’octubre, a 
les 4 de la tarda, l’Espai Cívic 
Centre acollirà una xerrada 
sobre “Els subministraments 
bàsics a la llar (aigua, llum i 
gas)”, en què s’explicarà tot allò 
que els usuaris han de saber 
com a persones consumidores 
a la seva llar.

Entendre les factures 
i com triar l’empresa
La xerrada, que és organitza-
da pel Punt d’Informació al 
Consumidor de l’Ajuntament 
d’Igualada i compta amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona, permetrà resoldre 
preguntes com ara: quins con-
ceptes em cobren a la factura 
de la llum? Quina diferència 
hi ha entre el mercat lliure i 
el mercat regulat? També es 
comentaran altres qüestions 
d’interès per als consumidors, 
com ara les estratègies que fan 
servir els comercials que ens 
truquen a casa, consells per 
estalviar en les factures o cri-
teris per escollir empresa.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a celebració del Dia In-
ternacional de la Gent 
Gran a l’Anoia, organit-

zada pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, va centrar les activi-
tats d’enguany en una jornada  
sota el títol “La diversitat en 
la vellesa” amb xerrades, tau-
les rodones,  demostració de 
bones pràctiques, teatre inclu-
siu, diàlegs intergeneracionals 
amb veu de dona i la comme-
moració del desè aniversari 
de la creació del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia. 
Al llarg del dia, tots els actes 
desenvolupats al Casal Cívic 
Igualada - Casal del Passeig 
van ser participats pel públic 
i des de l’organització valoren 
molt positivament l’assistèn-
cia d’altres col·lectius a la jor-
nada, més enllà de la pròpia 
gent gran, ja que l’obertura a 
entitats, professionals del sec-
tor, càrrecs electes i públic en 
general va ser també, un dels 
objectius d’aquest 2019, ar-
ribant gairebé a un centenar 
d’assistents.
En el marc del desè aniversari 
es va fer un reconeixement es-
pecial de la tasca de membres 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia. Les persones membres 
representants en aquest òrgan 
i reconeguts en l’acte van ser 
Enric Senserrich i Paquita 
Peña, de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada; Concepció 
Solé, de l’Associació de Gent 
Gran de Jorba; Albert Saborit 
i Gregorio Cortés, de l’Associ-
ació de Gent Gran de Mont-
serrat Parc; Salvador Martí, de 
l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí; 
Montserrat Bertran, de l’Es-
plai de Calaf; Enri Pairet i Ra-
mon Cunillera, de l’Associació 
de Gent Gran de Masquefa; 
Josefa Font i Albert Bel, de la 
Fundació Privada Àuria; Josep 
M Figueras i Julian Borrega, 
de l’entitat Federats de Jubi-
lats i Pensionistes de CCOO; 
i Sílvia Soteras i Carme Cha-
morro, de l’Espai de Vida de 
Castellolí. Finalment, a títol 
personal van rebre les respec-
tives distincions Enric Esquer, 
com a representant al Consell 
de la Gent Gran de Catalunya, 
Jordi Gifre, Antonio López i 
Joan Ribera. No obstant, tam-
bé formen part del Consell 
de la Gent Gran de l’Aonia: l’ 
Associació de Gent Gran de 
Cabrera d’Anoia, l’Associació 
de Gent Gran dels Hostalets 
de Pierola, l’Associació Cultu-
ral de la Gent Gran de Piera i 

l’Associació de Gent Gran de 
Vallbona d’Anoia.
Durant el matí, la jornada va 
girar entorn la ponència “Ve-
llesa: temps de perdre, temps 
de guanyar”, a càrrec de la 
Dra. Ana Gimeno-Bayón, on 
entre altres temes es va trac-
tar la vellesa com una etapa de 
reptes i oportunitats. La taula 
rodona “Moments: Temps de 
dones”, conduïda per Víctor 
Sastre, va presentar un diàleg 
intergeneracional després de 
veure el curtmetratge que es 
pot veure a través de Youtube 
i durant les “Experiències ex-
prés”, es van presentar quatre 
exemples de bones pràctiques 
desenvolupades per col·lec-
tius de la comarca. Aquestes 
experiències van ser: “Com-
panys de lectura” de l’Hospital 
de Dia Sant Jordi amb Funda-
ció Escola Mowgli i Biblioteca 
Central d’Igualada, “Saviesa 
compartida” del Centre de Dia 
Casa Gimferrer i l’EAIA de 
l’Anoia, “Ràdars” de l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Fundació 
Sociocultural Atlas, i “Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia: 10 
anys” del Consell Comarcal 
de l’Anoia. Segons el president 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia Xavier Boquete “l’eta-
pa de la vellesa és, alhora que 
un repte, una etapa d’oportu-
nitats”.
Durant la tarda, es va mostrar 
la diversitat funcional i cul-
tural en diferents aspectes de 
la vellesa. Usuaris i usuàries 
de la Fundació Privada Àuria 
van ser els encarregats de pro-
tagonitzar la presentació del 
vídeo teatral del clàssic Ro-
meu i Julieta, en toc d’humor, 
seleccionat com a finalista en 
un concurs nacional. L’obra va 
precedir la presentació “Enve-
llir sense fronteres”, una taula 
de diàleg on persones de dife-
rents orígens van explicar com 
es viu i de quina forma s’enve-
lleix en els seus països d’origen 
i quins contrastos viuen amb 
el procés d’envelliment d’on 
viuen actualment. 
Per cloure el desè aniversa-
ri del Dia Internacional de la 
Gent Gran, els assistents van 
gaudir d’un tast de sabors del 
món en el marc d’un desè ani-
versari que per sobre de tot va 

voler tenir un objectiu comú: 
el de treballar per assegurar 
un envelliment actiu, salu-
dable, digne, segur i obert 
a tota la ciutadania.
La jornada va ser organit-
zada pel Departament de 
Benestar Social i Atenció 

a la Ciutadania del Consell 
Comarcal de l’Anoia i va 
comptar amb el suport del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalu-
nya, i de la Diputació de 
Barcelona.
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Xavier Andrés, Zhou Mengxin i Mauricio Diaz, a Madrid. / RS

L’equip del Somiatruites recull el 
distintiu Bib Gourmand de Michelin

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU 

E nguany les festes del 
Barri de la Font Vella, 
tindran un acte desta-

cat, amb la presentació de la 
reforma que s’haurà fet a la pa-
rella de gegants, que han estat 
sotmesos a una operació de ci-
rurgia la qual  precisava fer-se.
Ha estat realitzada a la casa 
Avall, de Reus, i comporta fer 
un nou rostre per la geganta. 
Aquest, durant la guerra, se-
gons que  sembla, fou cremat. 
El gegant s’haurà polit un xic. 
Es reposen els ulls de vidre, 
que tenien antigament i els ves-
tits seran nous, fent que siguin 
més adients a la seva època. 
Tot plegat suposa un esforç de 
renovació, amb el propòsit de 
que aquesta rehabilitació sigui 
més definitiva.
És un considerable esforç que 
porten a terme els actuals 
cònsols, amarats d’entusias-
me i d’amor per les coses de 
la Font Vella, per tal de conti-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l restaurant Somia-
truites ha recollit el 
divendres 4 d’octubre 

el distintiu Bib Gourmand de 
Michelin, un reconeixement 
als restaurants que ofereixen 
una bona relació qualitat-preu 
(menys de 35 euros en els es-
tabliments d’Espanya i menys 
de 30 euros a Portugal). 
L’equip del Somiatruites, re-
presentat pel copropietari del 
restaurant, Xavier Andrés, la 
co-xef, Zhou Mengxin i el cap 
de pastisseria, Mauricio Díaz, 
ha assistit a la festa Bib Gour-
mand, celebrada a Madrid, un 
gran acte que organitza anu-
alment la Guia Michelin i on 
s’hi fa el lliurament dels dis-
tintius als establiments.
Segons la pròpia guia, aquest 
reconeixement destaca aquells 
restaurants que “ofereixen 
una cuina d’alta qualitat a un 
preu ajustat i totalment assu-
mible.” La inclusió del restau-
rant igualadí com a Bib Gour-
mand a la Guia Michelin 2019 
es va fer pública el novembre 
del 2018, però no ha estat 
fins aquest mes d’octubre que 
s’han atorgat les distincions, 
aprofitant el 22è aniversari del 
reconeixement i la publicació 
de la Guia Vermella Bib Gour-

ROTARY / LA VEU 

A la trobada de Rotary 
Club del passat di-
vendres, hi havia un 

ambient especial. Cares joves, 
contentes, nervioses,..... amb 
el seu pen/power point, havi-
en d’explicar als socis del Club, 
les seves experiències viscudes 
als Summer Camps de Rotary 
International, on participaren 
el passat estiu.
Set joves de la comarca de 
l’Anoia, van conèixer Rotary 
en positiu. Descobrint llocs 
llunyans i sumant amistats 
que perduraran en el futur. 
Dialogar, conèixer altres mo-
dels de vida, practicar angles i 
parlar amb gent diversa. Tur-
quia, Alemanya, Eslovènia, 
Itàlia, Egipte, foren destins on 
van aprendre des de cultura, 

mand, una guia editada per 
Michelin on es mostren exclu-
sivament els restaurants amb 
aquesta distinció i que compta 
amb aquest títol “Buenas me-
ses a menos de 35 euros”.
Concretament, la Guia Bib 
Gourmand de Michelin es 
refereix al Somiatruites com 
un restaurant que “ofereix 
una cuina actual i divertida, 
de base tradicional però amb 
gustos molt marcats”, afe-
geix, “gran menú de migdia i 
postres sorprenents”. La Guia 
Vermella no deixa de banda 
l’indret on s’ubica el restau-
rant “una antiga adoberia 

ubicada al costat del Museu 
de la Pell d’Igualada”, apunten 
també “un interior amb estè-
tica industrial, amb les parets 
de pedra y totxo vist, mobles 
de disseny i cridaners retalls 
de cuir al sostre, fent l’ullet a 
l’historia de l’edifici”.
El restaurant igualadí és pre-
sent a la Guia Bib Gourmand 
de Michelin des de l’any 2017. 
Aquest és, doncs, el tercer any 
consecutiu que el Somiatrui-
tes apareix a la Guia Verme-
lla, mantenint Igualada i la 
comarca de l’Anoia en aquesta 
prestigiosa guia dels millors 
restaurants. 

cuinar, arqueologia, navega-
ció, senderisme, esports, etc.
Hi havia tres joves més convi-
dats: els guanyadors dels Pre-
mis Recerca Jove organitzats 
amb la col·laboració de L’Ajun-
tament, Universitat de Llei-
da, L’Ateneu Igualadí, CECI i 
l’Associació Disseny Igualada. 
Especialitats de Ciències i Tec-
nologia, Humanitats i Ciènci-
es Socials, i modalitat d’Arts. 
Com a premi, participaran a 
Summers Camps del pròxim 
estiu.
Aquesta activitat que organit-
za el Rotary Club Igualada, 
des de 1991, és una forma de 
recolzar i estimular el jovent. 
Rebre més de 420 joves i en-
viar-ne 315, a més de connec-
tar-los amb el món i millorar 
el seu coneixement, i posant 
Igualada al mapa.

Festa de la Joventut 
del Rotary Club

Renovació estètica dels Gegants de la Font Vella
nuar mantenint viu el folklore 
i la història que, al llarg dels 
anys, s’ha anat generant a l’en-
torn de les Festes del Pilar, més 
que centenàries. És una acti-
tud digna d’admirar i de tenir 
present, per la gent que viu en 
aquells carrers i places i també 
pels igualadins en general. El 
Barri no és una illa; també for-
ma part de la ciutat!
Aquests gegants, juntament 
amb els de Capellades i els del 
barri de Sant Ignasi d’Igualada, 
formen part del catàleg de ge-
gants centenaris de Catalunya.
Aquests de la Font Vella, foren 
estrenats l’any 1857, després de 
que, un any abans ja es comen-
cés a parlar-ne pel barri, on es 
feu una recapta  entre els pro-
pietaris i comerciants i una rifa 
entre el veïnat: el resultat fou 
d’unes  200 ptes. de l’època. Se-
gons els comptes del 1857 cos-
taren 161 rals i foren construïts 
per Medardo Vilaseca, de cal 
“Medart”. Eren de cartró i guix, 
amb ulls de vidre. El gegant 

portava un plomell, punyal i 
un paper a la mà.  Anaven abi-
llats amb perruca i vestits de 
l’època.  El seu pes és de 70 Kgs.
En els anys 1909, 1923, 1933 i 
1934 es feren diverses millores 
i retocs als gegants del barri. El 
1947, en una entrevista al Sr. 
Antoni Botines, manifestà  que 
l’esquelet del gegant es guarda-
va a “Cal March” i el vestuari a 
“Cal Refilat”.
El 1953 la parella es torna a 
restaurar. El 1980 en una cer-
cavila de la Fira de Setembre, el 
gegant va caure i sofrí desper-
fectes al cap i, a Solsona, el van 
reparar. El 1981 la geganta va 
ser remodelada per Emili Mi-
ramunt, canviant-li l’estètica de 
la pitrera.
Ell mateix dissenyà nous ves-
tits, confeccionats per “Pell 
i Punt” d’Igualada, mercès a  
subvencions de l’Ajuntament i 
la Generalitat. S’estrenaren el 
1983.
Aquell mateix any els gegants 
foren batejats. Els padrins fo-

ren els nens Oscar Trull Mon-
tiel i Judit Parera Farrés. El 
gegant es diu “Sr. Botines” i la 
geganta “Sra. Pilar”, noms que 
foren escollits per votació po-
pular (515 vots - 128 i 96 vots 
respectivament).
En el 2004 es refeu el vestuari 
confeccionat per Maria Teresa 

Linares i la seva filla Ernestina 
Morera. El 2007 va celebrar-se 
el 150è aniversari de la parella. 
Els gegants de la Font Vella/ 
cada any surten a dansar/ són 
la més gentil parella / de les 
festes del Pilar (Jaume Boloix i 
Canela).
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REDACCIÓ / LA VEU 

L’informe final del Pla 
d’Informació i vigilàn-
cia (PVI) contra incen-

dis forestals de la Diputació 
de Barcelona durant els mesos 
d’estiu, constata que el nombre 
d’incendis al territori de Bar-
celona durant el període del 
14 de juny al 30 d’agost, ha es-
tat un 10% inferior respecta a 
la mitjana del darrer decenni, 
amb 134 incendis, i la super-
fície afectada ha estat un 77% 
menys que en el període 2009-
2018, amb 104,5 ha cremades. 
Entre aquestes destaca un sol 
incendi, el de Capellades, que 
va cremar el 50,5% de la su-
perfície total afectada a la de-
marcació.
Aquesta afectació contrasta en 
les altes temperatures regis-
trades aquest estiu al conjunt 
del territori i que ha estat per 
sobre de la mitjana, amb qua-
tre episodis de temperatures 
extremes, amb dues onades de 
calor consecutives entre el 24 
de juny i 7 de juliol, una altra 
la darrera setmana de juliol i 
la darrera la setmana del 5 al 
11 d’agost, afectant sobretot a 
les comarques de l’interior.
Per tipologia dels incendis, en 
l’àmbit i horari del PVI s’han 
comptabilitzat un total de 12 
incendis en entorns d’interfí-
cie urbano-forestal d’urbanit-
zacions, un 33% per sota de la 
mitjana 2009-18 en el mateix 
període; 29 incendis agrícoles, 
un 12% per sota de la mitjana 
dels darrers anys, i la resta, 79 

incendis de caràcter forestal, 
un 4,8% inferior a la mitjana.
El Pla d’informació i vigilància 
(PVI) d’aquest estiu, que es re-
alitza amb la col·laboració de 
nou Federacions i 124 Agru-
pacions de Defensa Forestal 
(ADF), i 269 ajuntaments de 
la demarcació, ha comptat 
amb un equip de 259 perso-
nes distribuïdes en el conjunt 
de 475.502 hectàrees forestals. 
Aquest equip de persones ha 
cobert diàriament un total 
de 91 rutes de vigilància per 
espais forestals, així com 20 
punts fixos de vigilància, entre 
les 12.30 h i les 19.00 h. Entre 
les tasques desenvolupades ha 
estat la d’informar a un total 
de 38.000 persones sobre ac-
tivitats i comportaments als 
boscos, especialment en les 
zones de lleure i les més fre-

qüentades per  excursionistes, 
que poden ser origen d’un in-
cendi.
D’acord amb l’informe, el per-
sonal del PVI ha detectat 233 
incidències relacionades amb 
ús de foc que podrien haver 
estat motiu d’inici d’incendi. 
La dissuasió ha estat efectiva 
en el 75% de les persones in-
formades i, en la resta de casos, 
s’han notificat a les autoritats. 
Al mateix temps, els equips 
de vigilància han detectat 805 
punts de risc i revisat més de 
4.762 punts d’abastament d’ai-
gua per detectar-ne possibles 
incidències i han revisat ex-
haustivament 181 basses i di-
pòsits d’aigua destinats a pre-
venció d’incendis forestals. La 
informació recopilada a l’ins-
tant sobre el territori també ha 
evitat la sortida dels efectius 

dels mitjans d’extinció a causa 
de falses alarmes en un mínim 
de 20 ocasions, facilitant que 
aquests estiguin disponibles 
per altres necessitats reals.
Les dades disponibles fins a la 
redacció de l’informe final de 
campanya posen de manifest 
que, com a mínim, un 55% 
dels incendis comptabilitzats 
estan causats per l’activitat hu-
mana. Tot i així, la demarcació 
de Barcelona ha sofert un rati 
de 14 incendis per cada milió 
d’habitants, un valor inferior 
en comparació a la resta de 
demarcacions, que pateixen 
un rati de entre 50 i 60 incen-
dis per cada milió habitants. 

Campanya “Ni fum, ni foc, 
cap cigarreta al bosc!”
Pel que fa a la campanya de di-
fusió i conscienciació, aquest 

El nombre d’incendis forestals disminueix un 10% 
respecte a la mitjana dels darrers estius 

any, i com a novetat, els infor-
madors han repartit més de 
9.000 ambientadors de vehicle 
amb el missatge “Ni fum, ni 
foc, cap cigarret al bosc!”, do-
nat que a la campanya de l’any 
anterior es va detectar una 
elevada incidència d’incendis 
causat per cigarretes.
Entre les persones informa-
des, s’ha realitzat una enques-
ta de valoració del dispositiu a 
més de 1.700 persones, resul-
tant que el 98% de les perso-
nes enquestades consideren 
que aquest dispositiu de pre-
venció dissuadeix o pot dis-
suadir conductes imprudents, 
i s’ha detectat que, en més del 
52% dels usuaris, les persones 
informades eren desconeixe-
dores d’aspectes relacionats 
amb les mesures de prevenció 
d’incendis forestals a l’estiu.

Accions de prevenció durant 
tot l’any
La Diputació de Barcelona 
està compromesa durant tot 
l’any en la prevenció dels in-
cendis forestals, facilitant 
tractaments i aprofitaments 
de les zones forestals, la re-
cuperació de zones agrícoles, 
la millora de camins i punts 
d’aigua i l’execució de franges 
de protecció perimetral en 
zones habitades, entre d’altres 
actuacions. Unes tasques que 
es fan en col·laboració amb 
els ajuntaments, les agrupa-
cions de defensa forestal, els 
bombers, els agents rurals i 
altres cossos de seguretat i 
protecció civil.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604   aperitiuscatalans@hotmail.com

comarca
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
va donar llum verda el 
passat dijous, 3 d’oc-

tubre, a l’actualització de les 
Ordenances Fiscals per a l’any 
2020. Es van aprovar amb el 
vot favorable de Fem Òdena, 
l’abstenció d’Òdena Progrés 
i el vot contrari de Òdena a 
Fons.
Segons es va explicar per 
part del govern municipal, 
aquestes són unes Ordenan-
ces Fiscals responsables, que 
inclouen les actualitzacions 
necessàries per garantir la sos-
tenibilitat dels serveis públics 
i començar a recuperar la sa-
lut financera de la institució. 
I és que la gestió econòmica 
dels darrers mandats ha dut a 
un debilitament de les arques 
municipals: n’és un bon exem-
ple el romanent de crèdit, que 
s’ha anat reduint any rere any 
i que, si el 2011 era de més de 
200.000 euros, l’estimació per 
aquest 2019, si no es prenen 
mesures de contingència, és 
que acabi sent negatiu. 
Les raons són diverses: l’in-
crement de l’IPC en les orde-
nances i preus públics no s’ha 
aplicat regularment en cada 
exercici, s’han incrementat 
les despeses en subministra-
ments, conservació i personal 
tècnic, s’ha obert un nou servei 
de biblioteca, s’arrossega un 
endeutament del Pla de Barris 
i s’ha de fer front a un exces-
siu cànon de rebuig, l’impost 
que es paga per a dipositar les 
escombraries a l’abocador. I, a 
més, la Generalitat de Catalu-
nya deu al consistori odenenc  
més de 900.000 euros. Tot ple-

gat ha dut l’Ajuntament a una 
situació que, des del govern de 
Fem Òdena, es defineix com 
a delicada i s’afirma que, en 
conseqüència, resulta impres-
cindible adoptar mesures per 
a fer-hi front que impactin el 
mínim possible sobre el con-
tribuent. Aquestes mesures 
reforçaran l’estricte exercici de 
contenció de la despesa que 
adoptarà el propi consistori a 
partir del proper any.

Actualització imprescindi-
ble de l’IBI, amb bonificaci-
ons disponibles
L’Impost de Béns Immobles 
(IBI) i la Taxa d’Escombra-
ries experimentaran un in-
crement del 5%, mentre que 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE) s’apujarà un 
3%. La resta d’impostos mu-
nicipals no tindran canvis. 
Des de l’àrea d’Hisenda mu-
nicipal, els increments apro-
vats es consideren moderats i 
assumibles per la major part 
de la ciutadania i permetran 
començar a endreçar les fi-
nances. Es preveu un incre-
ment d’uns 89.000 euros en 
els ingressos de cara al 2020, 
que ajudaran a reduir l’im-
pacte del dèficit que, fruit de 
la situació heretada, podria 
arribar als 175.000 euros.
Des del govern municipal 
s’han posat exemples de com 
es traduiran aquestes modifi-

cacions. Així, per un immo-
ble urbà que aquest any ha 
pagat 400 euros en concepte 
d’IBI, l’any vinent se’n paga-
ran 420. I, pel que fa a una 
casa, l’increment seria de 900 
a 945 euros. Malgrat aques-
ta mesura, es recorda des de 
l’Ajuntament, Òdena conti-
nua molt per sota de la mitja-
na d’IBI de Catalunya: al con-
junt del país és de 483 euros i 
Òdena passarà dels 435 euros 
actuals als 456 l’any 2020, en-
cara molt per sota d’aquesta 
mitjana. Ciutats com Iguala-
da se situen, per exemple, en 
els 683 euros de mitjana. 
A més, encara pel que fa a 
l’IBI, l’Ajuntament posa dife-
rents possibilitats de bonifi-
cació: n’hi ha per als habitat-
ges habituals de les famílies 
nombroses que compleixin 
diferents requisits i que po-
den arribar fins al 50%, i n’hi 
ha també per als habitatges 

amb instal·lacions d’energia 
solar que, en aquest cas, són 
del 20% de la quota íntegra.

El reciclatge, assignatura 
pendent
El servei de recollida d’es-
combraries és actualment 
un servei deficitari en més 
de 60.000 euros cada any. 
Hi contribueixen fets com el 
baix percentatge de reciclat-
ge en la recollida de selectiva 
-només un 19%- que fan que 
un municipi que genera més 
de 1.400 tones de residus cada 
any es vegi fortament pena-
litzat pel cànon de la fracció 
rebuig que aplica l’abocador, 
que ha pujat en més d’un 
200% els darrers cinc anys (de 
12.4 €/Tn el 2014 a 41,3 €/Tn 
el 2019). 
L’actualització del rebut, de 
6 euros per domicili, passant 
dels 124 euros actuals als 
130,20 de l’any vinent, ser-
virà per reduir també aquest 
impacte. En paral·lel, el con-
sistori ja treballa en diferents 
iniciatives i mesures per al 
foment del reciclatge i la mi-
llora i eficiència del sistema 
de recollida que, en defini-
tiva, suavitzarien l’impacte 
d’aquest cànon de rebuig a 
l’abocador.

L’Ajuntament d’Òdena aprova les Ordenances 
Fiscals per a l’any 2020 

Reducció de la despesa mu-
nicipal
El govern municipal treballa 
actualment en la confecció 
del pressupost per l’exercici 
2020, que es veurà marcat per 
una forta contenció i s’aplica-
rà un estricte pla de reducció. 
D’una banda, s’estalviaran 
uns 54.000 euros en retribu-
cions de càrrecs polítics i per-
sonal de confiança respecte 
l’anterior mandat i, de l’altra, 
es farà un important estalvi 
en la despesa ordinària, que 
es calcula que arribarà als 
46.000 euros. En total, doncs, 
l’Ajuntament preveu fer l’any 
vinent un exercici de conten-
ció de 100.000 euros, com a 
mínim, respecte l’any en curs.
L’objectiu de totes aquestes 
mesures, segons el govern 
municipal, és capgirar la 
tendència dels darrers anys 
i orientar novament la ins-
titució cap a l’equilibri pres-
supostari. Des del govern 
es considera que, el 2020, 
es començarà a actuar amb 
criteris de coherència i res-
ponsabilitat en la hisenda 
municipal i, a mig termini i 
quan la situació torni a ser 
estable, la voluntat es tendir 
novament cap a la modera-
ció fiscal. 

El govern municipal 
odenenc defineix les 
Ordenances Fiscals 

com a “responsables i 
necessàries”

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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
s’adhereix, un any més, 
al Correllengua, la mo-

bilització per la llengua i la 
cultura que la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) organitza 
des de 1996 i que enguany es 
dedica a la figura del poeta i 
escriptor Pere Calders, de qui 
es commemora el 25è ani-
versari del seu traspàs. Des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament s’organitzaran 
dues activitats: una sessió de 
l’Hora del Conte i l’exposició 
“Pere Calders: l’essència mà-
gica de les coses”.
L’Hora del Conte tindrà lloc 

el dijous 10 d’octubre, a les 6 
de la tarda a la Biblioteca Mu-
nicipal mossèn Cinto Verda-
guer. Assumpta Mercader ex-
plicarà diferents relats de Pere 

L’hora del conte i una exposició de 
Pere Calders, actes del Correllengua

Calders, com Raspall, Des del 
cel cap avall, El núvol guilla o 
Els nens voladors. Seran con-
tes tendres, màgics, de temes 
casolans, plens d’emoció. 
L’exposició es podrà visitar 
del 10 al 17 d’octubre tam-
bé a la biblioteca municipal. 
Consta d’una sèrie de plafons 
en què es recull la vida i l’obra 
d’un dels contistes més reco-
neguts de la literatura catala-
na. La mostra es podrà veure 
de dilluns a divendres, de les 
4 de la tarda a les 8 del ves-
pre. Aquestes dues activitats 
s’inclouen dins de l’Agenda 
Cultural, un ampli programa 
de propostes que es va iniciar 
el setembre i que es tancarà el 
novembre.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La vida a la Moskitia 
d’Hondures, la zona 
selvàtica situada a la 

frontera amb Nicaragua, és el 
tema de la mostra que es re-
cull fins al dissabte 19 d’oc-
tubre a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt. La inauguració 
va tenir lloc el diumenge 6 
d’octubre al migdia i va anar 
a càrrec de l’alcalde, Anto-
ni Mabras; la regidora de 
Cultura, Montse Sanou; el 
cooperant Josep Aguilà; la 
presidenta d’honor de l’ONG 
SID Moskitia, Dolors Fité, i 
la coordinadora de l’entitat, 
Judith Sánchez.  
La col·lecció mostra, a tra-
vés de diversos plafons, el 
dia a dia al municipi de 
Wampusirpi, a la regió de 

la Moskitia, i a on està tre-
ballant l’ONG Sid Moskitia, 
a través del cooperant Josep 
Aguilà, des de fa 35 anys. En 
aquesta zona només s’hi ar-
riba pel riu o amb avioneta. 
També s’explica la tasca soli-
dària que s’està duent a terme 
des de l’entitat, com l’aporta-
ció de finançament per a la 
construcció d’una biblioteca, 
un centre cultural, una pista 
de bàsquet, una escola tècni-
ca per impartir oficis o aju-

Una exposició per conèixer el dia a dia 
de la regió de la Moskitia d’Hondures

des per a urgències sanitàries 
i medicaments, entre d’altres 
aportacions.  
A més de les imatges es po-
den trobar diversos objec-
tes, que es poden adquirir, 
elaborats amb l’artesania del 
Tunu, una fibra vegetal ori-
ginària de l’escorça de l’arbre 
que porta el mateix nom. Els 
han dissenyat el Grup de Do-
nes Slilma Lakiakia. Antiga-
ment, el Tunu s’utilitzava per 
confeccionar roba i llençols. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Biblioteca Municipal mos-
sèn Cinto Verdaguer de la 
Pobla de Claramunt presen-
tarà, el dijous 17 d’octubre a 
les 8 del vespre, el nou Club 
de Lectura 2019-2020. L’acti-
vitat, oberta a tothom, estarà 
moderada per Marc Guarro i 
és gratuïta.

Els llibres que es llegiran en el 
Club de Lectura els proporci-
onarà la mateixa biblioteca. 
En cas de no poder assistir 
a la presentació i estar-hi in-
teressats o interessades, la 
preinscripció es podrà fer 
al mateix equipament, per 
telèfon al 938 088 445 o per 
e-mail a pbcl.biblio@lapobla-
declaramunt.cat. 

Inauguració del nou 
Club de Lectura

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba ha 
començat la segona fase 
de les actuacions del 

Castell de Jorba. D’una banda, 
es fan tasques d’arqueologia i 
excavacions per a recuperar 
diferents espais i veure les di-
ferents etapes i usos que ha 
tingut el castell al llarg de la 
història. I de l’altra, de cara a 
les visites guiades, també s’es-
tan adequant els espais per 
poder fer-les més completes, 
i es podrà visitar el que havia 
estat la capella. També s’està 
treballant en la consolidació 
del mur exterior de la vessant 
sud i la paret de l’església.
La Diputació de Barcelona 
està finançant aquesta sego-
na fase d’actuació al Castell 
de Jorba, amb 200.000 euros: 
155.000 euros destinats a la 
intervenció en si i 45.000 eu-
ros més per a la intervenció 
arqueològica.
Des del cap de setmana del 
5 d’octubre, el camí del cas-
tell està tancat per la represa 
de les intervencions, i també 
s’han suspès les visites guiades 
mensuals. Un cop acabades 
les actuacions es podrà visitar 
cada segon diumenge de mes.

La primera fase
L’any passat es va dur a terme 
una primera fase de les obres de 
consolidació d’urgència i recu-
peració de l’accés al castell. Els 
arranjaments van consistir en 
la fortificació de les estructures 
més malmeses i la recuperació 
de l’accés original, que partia 
des de l’església parroquial de 
Sant Pere, així com la construc-
ció d’unes escales d’accés.
El municipi de Jorba forma part 
del programa «Anoia, terra de 
castells», engegat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia en el marc 
del projecte d’Anoia Turisme i 
que té com a objectiu promo-
cionar les fortificacions de la 
comarca a través del desenvolu-
pament de campanyes promo-
cionals i elements de difusió i 
informació per als visitants.
El castell de Jorba, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal, s’eleva al turó del Puig de 
la Guàrdia i està documentat 
per primera vegada el 960. Les 
obres han permès la recupera-
ció de guixos decorats que hau-
rien format part del revestiment 
i artesanats d’alguna sala noble 
d’època moderna. Algunes de-
coracions contenen símbols 
que coincideixen amb l’actual 
escut de Jorba.

L’Ajuntament engega la 
segona fase de les actua-
cions al Castell de Jorba

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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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va finalitzar 
diumenge la 28ª 
Setmana de la Gent 

Gran amb el Dinar dels Avies i 
les Àvies de Montbui. Prop de 
500 persones es van aplegar al 
Pavelló de Mont-aQua, on es 
va organitzar aquest dinar de 
gala, que va ser un magnífic 
colofó a 10 dies d’activitats per 
a la gent gran del municipi.
Al dinar d’enguany hi van as-
sistir les autoritats municipals 
encapçalades per l’Alcalde 
Schummi Juárez, diferents 
regidors i regidores de l’equip 
de govern i també de l’oposi-
ció. També hi van ser presents 
Enric Senserrich, pel Casal 
de la Gent Gran d’Igualada, 
i Ramon Camacho en repre-
sentació de la Gent Gran de 
Vilanova del Camí. També hi 
van assistir Lluís Pujol i Lídia 
Pujol per la Fundació Sanità-
ria Sant Josep (ens que gestio-
na el Centre de Dia Montbui) 
i Vicky Gil, directora d’aquest 
mateix centre de suport diari 
als avis i àvies. De la matei-
xa manera, en representació 
del CAP montbuienc hi van 
ser presents la doctora Queta 
Díaz i el doctor-resident José 
Carlos Padial. També hi va as-
sistir el mossèn montbuienc 
Josep Maria Pujol.
A la part final del Dinar es van 
fer els diferents homenatges i 
reconeixements.
Enguany l’homenatge “Noces 
d’Or” va incloure el reconei-
xement presencial a la parella 
formada per Miguel Almen-

dros Redondo i per Matilde 
Martínez Vega, a qui se’ls va 
lliurar una placa commemo-
rativa i un ram de flors de 
mans de l’Alcalde Schummi 
Juárez, la regidora de Cultura, 
Festes i Gent Sara Bergantiño 
i el president del Casal de la 
Gent Gran, Joan Compte. 
També es va recordar a una 
parella que no va poder assis-
tir a aquest homenatge, i que 
va ser la formada per Juan 
García Pérez i per Flores Leiva 
Herrero.  
Durant la gala, l’entitat “Ar-
tesanas de Corazón” va lliurar 
un petit reconeixement a la re-
gidora Sara Bergantiño, i tam-
bé es va fer el lliurament d’un 
obsequi per part de l’Ajunta-
ment als màxims responsables 
del Casal de la Gent Gran, 
per la tasca realitzada durant 
l’organització de totes les acti-
vitats de la 28a Setmana de la 
Gent Gran. 
Va cloure l’acte amb els par-

Punt i final a una brillant 28a 
“Setmana de la gent gran”

laments del president de l’As-
sociació de la Gent Gran Joan 
Compte i amb l’alcalde Sc-
hummi Juárez. Joan Compte 
va destacar “el suport de tot-
hom qui col·labora amb les ac-
tivitats que organitza el Casal”, 
va valorar de forma molt po-
sitiva les activitats de la Gent 
Gran, va recordar els cursets i 
tallers que s’organitzen des de 
l’entitat, i va fer un agraïment 
públic al suport rebut per part 
de l’Ajuntament.
De la seva banda, l’Alcalde 
Schummi Juárez va agrair la 
tasca que realitza el Casal de la 
Gent Gran i va assenyalar que 
“treballarem perquè durant 
tot l’any hi hagi activitats per 
a la Gent Gran de Montbui. 
Estem i estarem al costat de 
l’Associació de la Gent Gran, 
perquè tenim clar que volem 
prioritzar totes aquelles ac-
cions i activitats socials, que 
siguin en benefici dels nostres 
avis i àvies”. 

MONTBUI / LA VEU 

Ja estan en marxa les 
obres de millora de Cas-
tell La Tossa de Mont-

bui, les quals van a càrrec de 
l’empresa Construccions F.X. 
Valls. Aquesta actuació supo-
sarà una inversió de 200.000 
euros, amb els quals es farà 
possible la construcció una 
nova passarel·la, amb accés 
a un nou mirador a la plan-
ta primera del castell; també 
es construirà una escala nova 
que connectarà les dues plan-
tes d’aquest espai i es dignifi-
carà i millorarà l’estructura, 
sempre amb un exhaustiu 

respecte a la identitat i l’es-
sència d’aquest emblemàtic 
castell.
L’objectiu és garantir l’acces-
sibilitat i dotar a aquest es-
pai d’un nou atractiu per als 
visitants, millorant-ne l’estat 
de conservació. El termini 
d’execució de l’obra és de sis 
mesos.
Cal destacar que aquesta 
actuació forma part d’una 
subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Montbui, i 
que té com a objectiu contri-
buir a la millora i el manteni-
ment d’equipaments i espais 
públics.

Obres de millora al 
castell de la Tossa

MONTBUI / LA VEU 

Avui divendres 11 
d’octubre a partir de 
quarts de 4 de la tar-

da tindrà lloc una trobada del 
“Club de Lectura Nucli Antic”. 
Es repassarà el llibre “El so-
par”, d’Herman Kock, amb 
motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental. Aquesta activitat 
estarà conduïda per Maria En-
rich i s’organitzarà a l’Ateneu 
del Nucli Antic de Montbui.
Del 14 al 19 d’octubre tindrà 
lloc a l’espai d’exposicions de 
la Biblioteca Mont-Àgora la 
mostra “Pere Calders: l’essèn-
cia màgica de les coses”. Es 
durà a terme una mostra amb 
aquells fets més rellevants de 
la vida i l’obra de’n Calders. 
Mostra organitzada per la 
Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana 
–CAL- en el marc del Corre-
llengua 2019.
El dimecres 16 d’octubre a 
partir de les sis de la tarda es 
durà a terme el taller-xerrada 
“Parlem de la felicitat”, activi-
tat que conduirà Ana Guinal-
do, psicòloga i psicoterapeuta. 
El taller estarà obert a tothom 

i s’organitzarà amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut Men-
tal.
El divendres 18 d’octubre a 
partir de les sis de la tarda s’or-
ganitzarà l’activitat de contes 
infantils “Raspall i altres con-
tes de Pere Calders”. Assumpta 
Mercader explicarà diferents 
contes fantàstics per conèixer 
la figura de Pere Calders. Acti-
vitat emmarcada en el Corre-
llengua 2019.
El dilluns 21 d’octubre tindrà 
lloc una trobada de fans del 
manga “Club Manga Jove”. 
L’activitat, conduïda per Dani 
Río, permetrà als afeccionats 
d’aquesta modalitat conversar 
sobre “Black jack”, d’Osamu 
Tezuka. Activitat adreçada a 
joves a partir de 12 anys. Ins-
cripcions i recollida del llibre 
a la Biblioteca.
I el dissabte 26 d’octubre a 
partir de les 11 del matí tindrà 
lloc un Taller Bibliolab “Ini-
ciació a la impressió 3D”. Els 
participants aprendran a im-
primir objectes. A càrrec d’”E-
dukem-nos” i adreçat a infants 
i joves a partir de 10 anys. Cal 
inscripció prèvia i hi haurà 
places limitades.

Properes activitats a la 
biblioteca Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat a la 
tarda va tenir lloc 
una nova edició del 

“Downhill La Tossa”, l’espec-
tacular descens amb tricicles 
de derrapatge per la carrete-
ra d’accés a l’emblemàtic cim 
montbuienc. El “Downhill 
La Tossa”, que enguany es va 
haver de suspendre al mes de 
juliol per causa de l’onada de 
calor, va poder realitzar-se fi-
nalment en unes condicions 
meteorològiques excel·lents.
Després de tancar els accessos, 

preparar les inscripcions i les 
categories, van començar de 
forma ordenada els descensos 
dels participants. Un cop més, 
la prova va deparar el màxim 
espectacle en les diferents ca-
tegories, i amb un gran nivell 
tant organitzatiu com partici-
patiu. Els afeccionats a aques-
ta modalitat esportiva van 
anar situant-se en aquells es-
pais de la carretera on podien 
immortalitzar algunes de les 
espectaculars derrapades dels 
participants.
Cal destacar que La Tossa és 
una de les proves més impor-

tants del calendari català de 
l’especialitat, i ja s’ha conver-
tit en un dels clàssics per als 
amants de la modalitat “drift 
trike”. En acabar la prova es 
va fer el lliurament de tro-
feus, amb la presència dels 
representants de l’Ajuntament 
montbuienc, encapçalats per 
l’Alcalde i també regidor de 
Joventut Schummi Juárez.
L’èxit del “Downhill La Tossa” 
i la seva gran acceptació per 
tots els participants planteja 
nous reptes organitzatius que 
es podrien concretar de cara a 
properes edicions.

El “downhill la Tossa”, una de les 
millors proves del campionat català de 
“drift trike”
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CAPELLADES / LA VEU 

El mes de setembre s’ha 
canviat la il·luminació 
de la sala Mirador del 

Museu Molí Paperer, gràcies 
a una subvenció de 20.749,08 
de la Diputació de Barcelo-
na dins la línia de suport a 
edificis singulars i elements 
patrimonials del Programa 
complementari de reforma i 
millora d’equipaments locals 
del Pla Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019.

Aquests nous llums permeten 
millorar les condicions d’ex-
posició ja que compten amb 
regletes amb focus que direc-
cionen millor la llum. 
La primera exposició que ha 
estrenat aquesta il·luminació 
ha estat la que s’ha fet per 
commemorar els 50 anys de 
l’institut Molí de la Vila, que 
es pot visitar a la Sala del Mi-
rador del Museu Molí Pape-
rer, primera seu de l‘Institut.
Segons el regidor de Cultu-
ra, Àngel Soteras, “han estat 

Es canvien els llums del Mirador del 
Museu Molí Paperer

moltes les gestions –visites a 
la Diputació amb la directora 
del Museu, la Victòria Rabal, 
incloses-, però finalment la 
feina ha donat el seu fruit i 
disposem ara d’una il·lumi-
nació pensada per especia-
listes en equipaments mu-
seístics amb la voluntat que 
l’espai expositiu del Mirador 
sigui més polivalent encara, 
però perfectament integrada 
en l’estructura d’un edifici tan 
singular com el nostre Molí 
Paperer”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest proper dimarts 
15 d’octubre es retrà 
homenatge al Presi-

dent Companys amb diferents 
activitats.
Es començarà a primeríssi-
ma hora amb les salves que es 
llancen des d’ERC recordant 
el moment en què va ser afu-
sellat, l’any 1940, al Castell de 
Montjuic.
12 hores més tard, a les 7 i al 
carrer Lluís Companys, davant 

el seu monument, es farà l’acte 
institucional i l’ofrena floral.
Seguidament, cap a les 8 del 
vespre i al Teatre La Lliga, es 
representarà l’obra “Mort a les 
cunetes” amb David Pintó i 
Joan Valentí. L’entrada és lliu-
re, amb l’aforament limitat a 
la capacitat del teatre. Aquesta 
obra és un emotiu espectacle 
basat en la història real de 8 
persones que van morir per les 
seves idees. És un homenatge a 
totes les víctimes de la repres-
sió franquista.

Dimarts, homenatge al 
President Companys

CAPELLADES / LA VEU 

Del 17 d’octubre al 19 
de desembre –dijous 
de 10 a 11:30-, es 

farà una nova edició d’aquest 
curs de formació organitza-
da des l’Oficina de Benestar 
Social de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de 
Capellades.

Les persones interessades 
a participar-hi cal només 
cal que es posin en con-
tacte amb l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Capellades, ja sigui per telè-
fon -93.801.10.01, extensió 
2030- o bé personalment a la 
primera planta de la Biblio-
teca El Safareig, els matins de 
dilluns a divendres.

Es reedita el curs de formació per a 
persones cuidadores

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 20 d’octubre de 2019
a les 19 h    

Preu: 20,18 i 15 €

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

La reina de la 
bellesa de Leenane

De Martin McDonagh
Nominada als Premis 
Butaca 2019 a Millor 
muntatge teatral, Millor 
direcció, Millor actriu 
(Marta Marco), Millor 
actor de repartiment 
(Enric Auquer), Millor 
escenografia i Millor 
espai sonor.

Venda d’entrades: 
www.teatremunicipalateneu.cat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Vilashopping nit de 
tapes va ser tot un èxit 
de públic i va omplir 

la plaça del Mercat, el passat 
dissabte. Les tapes van triom-
far i el bon ambient va estar 
marcat per una elevada aflu-
ència de públic i satisfacció a 
l’hora de degustar-les. 
La regidora de Promoció 
Econòmica, Carlota Silva, fa 
una valoració molt positiva 
de la festa i ha destacat que 
a falta, encara, del temps per 
poder fer una valoració més 
acurada amb tots els establi-
ments, les primeres impressi-
ons que ha recollit són molt 
bones. “El públic estava molt 
content pel bon ambient i 
qualitat de les tapes”, explica 
Silva qui també reconeix que 
com a membre del Jurat serà 
molt difícil triar la tapa gua-
nyadora, “per la bona presen-
tació, qualitat dels productes i 
el sabor de totes”. 
La regidora afirma que aques-
ta edició del Vilashopping 
també ha deixat bones sensa-
cions entre els comerciants i 
restauradors que han parti-
cipat, però espera poder fer 
una valoració més exhaustiva 

per conèixer els aspectes po-
sitius i negatius d’aquesta ce-
lebració. 
També ha aprofitat per do-
nar les gràcies als comerços 
i restaurants pel gran esforç 
que van realitzar, així com al 
públic que va omplir la plaça, 
tant a la tarda com a la nit. 
L’organització del Vilashop-
ping ha anat novament a càr-
rec  de la regidoria de Pro-
moció Econòmica, amb la 
col·laboració de Vilanova Co-
merç i l’Associació de Comer-
ciants del Mercat. En aquesta 
edició van participar disset 
establiments, la meitat dels 

El Vilashopping torna a deixar un 
llistó elevat en afluència de públic i 
qualitat de les tapes

quals van aprofitar per mos-
trar i vendre articles o serveis, 
mentre els restauradors oferi-
en les tapes.
Els establiments que hi han 
participat són: Sigrid Infor-
màtica, Punt Viatges, Vi-
lavet Veterinaris Vilanova, 
Kukada’s, Azabache, Aun-
tempo, Assegurances Ocaso, 
Vilaventura, Moda i Com-
plements J. Pons; així com 
la Cansaladeria i Embotiits 
J. Molina, la Carnisseria M. 
Carmen, Peixos Aurora, Gas-
trobar del Mercat, Panela & 
Coco, Frankfurt Pizarro, Pae-
llas&Co i Chepes New Peace.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La nova temporada de 
caminades saludables 
organitzada per l’Equip 

d’Atenció Primària Vilano-
va del Camí s’ha iniciat amb 
una vintena de participants. 
La primera sortida després de 
l’estiu ha començat al centre 
d’atenció primària i ha con-
tinuat amb una ruta circular 
que ha passat per la zona del 
Parc fluvial, Can Baldufa i 
Can Bernades.
L’objectiu d’aquest cicle de 
caminades és promoure l’ac-
tivitat física entre la ciutada-
nia. Cada vegada més estudis 
corroboren que fer exercici és 

beneficiós tant des del punt 
de vista físic com emocional, 
i que això contribueix a re-
duir el risc d’algunes malal-
ties i també, un 30 %, el risc 
de caigudes en persones d’edat 
avançada.
Les caminades saludables tin-
dran lloc el quart dilluns de 
cada mes, excepte en els perí-
odes d’estiu i Nadal. La sortida 
és a dos quarts de deu del matí 
davant del CAP i hi pot par-
ticipar tothom qui ho vulgui.
L’estil de vida sedentari i el 
sobrepès faran que, si no can-
via la tendència, la generació 
d’infants i joves actuals sigui 
la primera que no viurà més 
anys que els seus progenitors.

El CAP Vilanova del Camí 
inicia nova temporada de 
caminades saludables

ANOIA / LA VEU 

L’estesa de la xarxa de 
fibra òptica d’Iguana a 
la comarca de l’Anoia 

avança a bon ritme i l’ope-
rador de telecomunicacions 
ha anunciat que durant l’any 
2020 desplegarà els nuclis 
urbans d’Orpí (incloent Can 
Bou, Les Escodines i Santa 
Càndia), Veciana i Carme 
(incloent el veïnat de Les Es-
plugues de Carme). A més, 
també executarà el desplega-
ment de la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica a Montserrat 
Parc i al poble de Sant Pau de 
la Guàrdia que corresponen 
al terme municipal del Bruc, 
així com a les urbanitzacions 
de La Font del Bosc i Sant 
Elies a Mediona.
Iguana també ha anunciat 
completarà el desplegament 
de la seva xarxa de fibra òptica 
a Òdena fent arribar connexi-

ons de qualitat al nucli urbà, 
al Raval d’Aguilera, al Bosc 
Gran i a Samuntà, i també a 
l’Espelt. A dia d’avui ja ofereix 
connexió per fibra òptica a les 
Casetes de Mussons, al barri 
dels Plans d’Ódena (Sant Pere, 
Manyoses i Pla de la Masia), al 
polígon del Pla de les Gavar-
reres i a les empreses de l’Ae-
ròdrom Igualada-Òdena.
Aquesta important inversió es 
farà amb fons propis d’Igua-
na que l’operador inverteix al 
territori i també amb finan-
çament de fons FEDER de la 
Unió Europea destinats a fer 
arribar connexió d’alta quali-
tat a zones blanques, és a dir a 
indrets on hi ha greus dèficits 
de connectivitat a Internet.
Les persones que hi estiguin 
interessades ja poden inscriu-
re’s a la pàgina web d’Iguana: 
www.iguana.cat i se’ls avisarà 
personalment quan la seva 
adreça estigui en cobertura de 

fibra òptica i se’ls hi pugui tra-
mitar l’alta.

Una xarxa pròpia que creix
Tots aquests nuclis de po-
blació previstos per a l’any 
vinent, se sumen als més 
d’una vintena que ja gaudei-
xen de la fibra òptica de quali-
tat d’Iguana amb un servei de 
proximitat: Igualada, Jorba, 

Una desena de nuclis tindran fibra òptica l’any vinent 
gràcies a Iguana

Clariana, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui, 
el nucli antic de Montbui, El 
Coll del Guix, El Saió, La Ma-
llola, Castellolí, Capellades, 
Vallbona d’Anoia, Castell de 
Cabrera d’Anoia, Masquefa, 
La Torre de Claramunt, Vila-
nova d’Espoia, La Serra, Can 
Paixano, Vallbona d’Anoia, 
Casetes de Mussons, barri 

dels Plans d’Òdena i Pla de les 
Gavarreres a Òdena. 

Copons
Abans de finalitzar aquest any 
2019 Iguana també té pre-
vist iniciar el desplegament 
de Copons que també podrà 
gaudir d’amples de banda de 
fins a 1000/300 Mbps, amb un 
servei de proximitat, així com 
serveis combinats que també 
inclouen línia de telefonia fixa 
i línies mòbils.

L’operador de teleco-
municacions anoienc 

desplegarà la seva 
pròpia xarxa a Òdena, 

Orpí, Veciana, Carme, i 
als nuclis de Montserrat 

Parc i Sant Pau de la 
Guàrdia, al Bruc
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

El servei de Bibliobús 
Montserrat i l’Institut 
de Vallbona d’Anoia 

han iniciat el projecte “Esco-
la d’espectadors/es”, junt amb 
els ajuntaments de Vallbona 
d’Anoia, La Pobla de Clara-
munt i Cabrera d’Anoia, per 
fomentar l’interès per la lec-
tura i el teatre més enllà dels 
centres escolars, entre ado-
lescents, adults, famílies i 
amants del teatre.
El projecte vol promoure la 
lectura d’obres de teatre que 
estaran en cartellera aquest 
curs al Teatre Nacional de 
Catalunya, anar-les a veure i 
comentar l’experiència d’ha-
ver-les vist en directe durant 
una sessió posterior. Apun-
tar-se al curs significa també 
tenir els següents avantatges: 
rebre el llibret de cada obra 
gentilesa del TNC i anar en 
autocar de forma gratuïta 
gràcies als Ajuntaments que 
n’assumeixen el cost. El preu 

de les entrades tindrà un des-
compte que cada entitat orga-
nitzadora donarà en forma de 
codi i que permetrà aconse-
guir preus especials per a les 
entrades anticipades. 
El curs dividirà el treball so-
bre cada obra en 3 sessions: 
durant la primera es repartirà 
el llibre de l’obra que es podrà 
anar a veure, durant la sego-

na sessió s’anirà al TNC per 
assistir l’espectacle i durant 
la tercera es compartiran en 
grup les experiències de la 
posada en escena, les opcions 
escollides per la direcció, l’es-
cenografia i el vestuari, entre 
altres. L’“Escola d’especta-
dors/es” està adreçada a famí-
lies, adults i a joves entre 11 i 
18 anys, estiguin o no cursant 
Batxillerat.

Les obres de la 7ª edició de 
“Llegir el teatre”
La primera de les obres que 
formarà part del curs és “La 
Rambla de les Floristes”, de 
Josep Maria de Sagarra, diri-
gida per Jordi Prat. L’obra es 
va estrenar el 1935, “mesos 
després que Lluís Companys 
proclamés l’Estat Català” i 
està “ambientada poc abans 
de la revolució de la Gloriosa 
de 1868, amb què es posaria 
fi al regnat d’Isabel II”. L’obra 
de Sagarra es podrà veure a 
la Sala Gran del TNC del 10 
d’octubre al 24 de novembre.

A partir del 28 de novem-
bre estarà en cartell “Europa 
Bull”, la segona peça teatral 
que es comentarà al curs i 
que està dirigida per Jordi 
Oriol. L’obra és “un muntatge 
lingüísticament sorprenent a 
partir del mite d’Europa i de 
la seva ebullició actual” i es 
podrà veure a la Sala Petita 
del TNC fins el 15 de desem-
bre.
Les dues restants s’han pro-
gramat per la primavera del 
2020. La primera d’elles es 
“Les veus interiors”, d’Edu-
ardo De Filippo, dirigida per 
Xavier Alberti, una comèdia 
veïnal ambientada a la ciutat 
de Nàpols durant la post-
guerra i protagonitzada pels 
germans Saporito i la família 
Cimmaruta. A partir d’una 
“sorprenent denúncia per as-
sassinat” els personatges es 
veuran atrapats “en una crei-
xent confusió entre sospites, 
mentides i veritats”. “Les veus 
interiors” es podrà veure a la 
Sala Gran del TNC del 7 de 

maig al 14 de juny. 
Finalment, l’obra de Carles 
Batlle “Monroe-Lamarr”, di-
rigida per Sergi Belbel ficcio-
na una trobada entre l’actriu 
Marilyn Monroe i la també 
actriu i inventora Hedy La-
marr, que hauria pogut “alte-
rar el curs de la Guerra Fre-
da”. L’obra estarà en cartell a la 
Sala Petita del TNC del 14 de 
maig al 14 de juny del 2020.
“Escola d’Espectadors/es” 
s’emmarca en el projecte de 
clubs de lectura “Llegir el tea-
tre” del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalu-
nya i a on el TNC organitzarà 
la 7ª edició d’un projecte que 
al llarg de les edicions ante-
riors ha donat a conèixer 45 
obres de teatre, s’han fet 21 
sessions de formació i hi han 
participat 40.638 lectors de 
116 biblioteques públiques 
de Catalunya. El Bibliobús 
Montserrat forma part de la 
Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Bar-
celona.

El Bibliobus Montserrat i Vallbona d’Anoia promouen l’interès 
pel teatre d’adolescents i adults

“Escola d’Espectadors/
es” s’emmarca en la 7a 
edició del projecte de 

clubs de lectura “Llegir
el teatre”. Al llarg de 
les edicions anteriors 

ha donat a conèixer 45 
obres de teatre, s’han fet
21 sessions de formació 

i hi han participat 
40.638 lectors de 116 

biblioteques públiques

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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PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament ha sig·
nat, aquest divendres 
4 d’octubre, un conve·

ni de col·laboració amb els 
Amics del Pubillatge de Pie·
ra. L’acte ha comptat amb la 
presència de l’alcalde, Jordi 
Madrid, la regidora de cul·
tura, Anna Pallerols, i en re·
presentació de l’entitat la seva 
presidenta Teresa Vaqué i el 
tresorer Josep Mata.
El document estableix que el 
consistori atorgarà una sub·
venció a l’entitat destinada a 
finançar una part de les des·
peses generades aquest 2019 
amb la voluntat de promo·
cionar la figura tradicional 
de la Pubilla i l’Hereu i de 
fomentar la participació de 
la ciutadania en tots els actes 
organitzats al voltant d’aquest 
element folklòric i tradicio·
nal, tant a la nostra vila com 
en diferents poblacions d’ar·
reu de Catalunya.

Per la seva part, els Amics del 
Pubillatge de Piera duran a 
terme activitats de col·labora·
ció amb actes de la vila, com 
tallers al Saló de Infància, col·
laboració amb la Festa Ma·
jor i la Diada de Catalunya, 
visites a les residències d’avis 
per a la Setmana de la Gent 
Gran, inauguració de la Fira 

Suport de l’Ajuntament de Piera als 
Amics del Pubillatge

del Sant Crist, etc.
Els Amics del Pubillatge de 
Piera és una entitat creada 
l’any 1998. Des de llavors han 
treballat per donar a conèi·
xer les figures de l’Hereu i la 
Pubilla i fomentar els vincles 
entre les diverses poblacions 
del país que acullen aquesta 
tradició.

PIERA / LA VEU 

El departament d’Em·
presa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera, 

amb el suport de la Diputa·
ció de Barcelona, ha publi·
cat una nova convocatòria 
d’ajuts destinada a fomentar 
la creació de llocs de tre·
ball. En aquesta línia, es be·
neficiaran d’una subvenció 
aquelles empreses i persones 
autònomes que aquest 2019 
hagin donat d’alta el seu ne·
goci. Així mateix, es donarà 
un ajut a les empreses noves 
o ja establertes amb anterio·
ritat que hagin creat nous 
llocs de treball, sempre que 

aquests suposin un incre·
ment de la plantilla respecte 
de l’any anterior.
Les empreses interessades te·
nen temps fins al dia 30 d’oc·
tubre per a presentar la sol·li·
citud en format electrònic a 
través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. Abans de fer·
ho, però, cal demanar hora i 
passar pel Centre de Serveis 
la Bòbila, per a revisar la do·
cumentació abans de pre·
sentar·la. Es pot fer trucant 
al telèfon 93 776 00 76 o per 
correu electrònic a l’adreça 
cuartiellaba@ajpiera.cat.
L’Ajuntament té previst desti·
nar a aquests ajuts una parti·
da de 40.000 euros.

Ajuts a l’emprenedoria i a 
la creació d’ocupació

PIERA / LA VEU 

El passat divendres 4 
d’octubre es va con·
vocar una xerrada in·

formativa sobre el projecte 
Tracta’m bé, una iniciativa en 
la qual participen alumnes 
d’educació primària i secun·
dària i que treballa la preven·
ció dels maltractaments a les 
persones grans. El projecte, 
emmarcat en el Pla Educatiu 
d’Entorn de Piera, pretén que 
la gent gran, acompanyats de 
professionals del sector, entrin 
a les aules per crear trobades 
i, així, treballar en les diferents 
etapes educatives per fomen·
tar valors com el respecte i la 
tolerància.
La xerrada va servir per a 
exposar en què consisteix el 
projecte, quin és el paper de 
les persones involucrades, 
implicar nous col·laboradors/
ores i fer palès com poden ser 
d’enriquidores les trobades 
intergeneracionals per amb·

dues parts. Les persones grans 
desenvolupen un rol d’avis i 
àvies en aquesta societat i s’ha 
observat com això millora el 
seu benestar, la depressió o la 
mateixa motivació i autoesti·
ma. Per la seva banda, els in·
fants amplien el coneixement i 
la percepció de la vellesa.
Tots els assistents a la xerra·
da van mostrar el seu interès 
per participar en el projecte. 
Durant aquest primer trimes·
tre de curs s’organitzaran les 
primeres xerrades als centres 
educatius on aquestes perso·
nes voluntàries estaran acom·
panyades per professionals del 
sector.

Nous col·laboradors per 
al projecte Tracta’m bé

Durant el primer tri-
mestre del curs partici-
paran en unes xerrades 

als centres educatius 
que pretenen fer re-
flexionar els infants 

sobre la vellesa

PIERA / LA VEU 

En el marc de la cele·
bració del Dia Mun·
dial de la Salut Mental 

que se celebra cada any el 10 
d’octubre, les regidories de 
Sanitat i Cultura de l’Ajunta·
ment de Piera, a través de la 
biblioteca i el Centre d’Aten·
ció Primària, i de forma con·
junta amb l’entitat Dispiera, 
se sumen a aquesta celebra·
ció amb la voluntat de sen·
sibilitzar la població vers les 
malalties de salut mental.
Integrar les persones que 
pateixen aquestes malalties, 
afrontar l’estigma social que 
arrosseguen i prevenir són 
els eixos principals sobre els 
que es desenvoluparà la cam·
panya a Piera. És per això 
que la campanya treballarà 
sobre quatre eslògans per 
prendre’n consciència: “Fes 
costat! En qualsevol moment 
pots ser tu”; “La diferència 
pot sumar”; “Tots som tu” i 
“No està sol, és cosa de tots”. 
Aquests són motius per en·
tendre que les malalties de 
salut mental poden afectar 
en qualsevol moment a tota 
persona independentment 

de l’edat i el sexe. Amb la 
voluntat que la iniciativa es 
repeteixi cada any, s’ha dis·
senyat una imatge al·legòrica 
i representativa de la campa·
nya que la identifica.
Per a aquest mes d’octubre 
s’han previst un seguit d’ini·
ciatives i activitats que es 
desenvoluparan en diferents 
espais i durant tot el mes. Al 
CAP, la biblioteca i l’Ajunta·
ment s’hi ubicaran uns es·
pais de sensibilització que la 
biblioteca acompanyarà amb 

una mostra de documents 
sobre la temàtica.
Paral·lelament, la bibliote·
ca dedicarà les lectures dels 
clubs de cinema i novel·la a 
títols i trames vinculats a les 
malalties mentals. El diven·
dres 11, a les 18 hores, els 
membres del club de cinema 
comentaran i visionaran la 
pel·lícula El silencio de los 
corderos. Al seu torn, el di·
marts 15 a les 18.30 hores els 
membres del club de novel·la 
comentaran La mujer en la 
ventana d’A.J. Finn.
Amb la data per confirmar 
i també a la biblioteca es 
preveu una xerrada amb els 
membres de SPOTT·Anoia, 
Programa d’Intervenció en 
addicions a les pantalles per 
adolescents, joves i les seves 
famílies, ubicat a Piera i que 
presta servei des de primers 
d’any a la nostra vila per a 
tota la comarca. Per acabar 
els actes previstos, el diven·
dres 11 d’octubre, a les 18 
hores, al Casal per a Joves i 
Grans s’ha convocat un taller 
de memòria adreçat a la gent 
gran a càrrec d’Astrid Llo·
rens. La participació en tots 
els actes és lliure i gratuïta.

Piera per la salut mental
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LA LLACUNA / LA VEU 

Les activitats del dissab-
te començaran a partir 
de dos quarts de 7 de la 

tarda a la sala  d’Ars Llacuna, 
amb el Tast de Parellades, di-
rigida pel sommelier Xavi Vi-
les, amb places limitades (*), 
on es tastaran vins de Pare-
llada maridats amb productes 
locals. 
A partir de dos quarts de 8 
del vespre s’obrirà per a tot el 
públic el Tast a Les Voltes a la 
plaça Major, una degustació 
de vins del Celler Puig-Ro-
meu i del Celler Grapissó de 
la Llacuna, junt amb platets 
on el producte local serà el 
protagonista. El Tast a Les 
Voltes s’acompanyarà de la 
sessió musical del PD Beta 
Frankling i l’activitat s’allar-
garà fins a l’inici del sopar 
Menú d’Altura a les 9 del ves-
pre, amb la participació dels 
restauradors de Cal Joan, Els 
Porrons i Ca l’Americano. Els 
tres restaurants oferiran un 
menú-maridatge regat amb 
vins i caves dels cellers locals.
L’endemà diumenge la Mos-
tra de Vins d’Altura arrencarà 
a partir de dos quarts d’11 del 
matí a la mateixa plaça Major. 

Els cellers i caves presents en 
aquesta edició seran el Celler 
Grapissó, el Celler Puig-ro-
meu, el Celler Can Vich i les 
Caves Vilarnau com a viticul-
tors autòctons i el Celler Mas 
Rodó com a celler convidat. 
El tast de productes d’altu-
ra el signaran Embotits Can 
Travé, Mallart Artesans Xar-
cuters, Formatgeria Ancosa, 
Forn Pujó i Carquinyolis Ca 
l’Americano, els quals oferi-
ran els productes i dolços 
propis de La Llacuna. L’activi-
tat s’allargarà fins a les 2 del 
migdia, moment en què co-
mençarà el dinar Menú d’Al-
tura, el menú-maridatge ofert 
pels restauradors locals. 
Al llarg del matí hi haurà 
zona de graelles per cuinar-se 
els productes adquirits dels 
diferents productors locals, 
tallers infantils per als petits 
de la casa, intercanvi de pla-
ques de cava i dos torns per 
conèixer el passat històric de 
la vila, amb la visita guiada i 
gratuïta a la Llacuna emmu-
rallada, a les 11 i a les 12 del 
migdia (**). 
L’alcalde de la Llacuna, Josep 
Parera, manifesta l’aposta per 
esdeveniments com aquests. 
“Jornades  que posen en valor 

La Llacuna serà la capital del Vi d’Altura
Durant el cap de setmana del 12 i 13 d’octubre 
tindrà lloc la 12ª edició de la Mostra de Vins d’Al-
tura, la trobada de productors, artesans i cellers 
de La Llacuna, on s’exposen i es poden degustar 
els productes de proximitat de la vil·la anoienca

i visibilitzen els productes i el 
patrimoni del nostre munici-
pi i uneixen la gastronomia i 
el turisme generant oportu-
nitats econòmiques i turísti-
ques al territori”.
La Mostra de Vins d’Altura 
de La Llacuna és organitzada 
per l’Associació de Produc-
tors Artesans de La Llacuna.i 
l’Ajuntament de la Llacuna. 

(*) L’activitat estarà limitada 
a 30 places, tindrà un cost de 
10€ per persona i caldrà ins-
criure’s prèviament trucant al 
telèfon 659 972 602.
(**) L’activitat es farà amb re-
serva de places a l’Oficina de 
Turisme de La Llacuna.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia va proposar, 
a l’iniciar el curs escolar 

2019-2020, al Consell Comar-
cal de l’Anoia, ens responsable 
de la gestió del Transport Esco-
lar Col·lectiu, que l’autobús de 
la ruta de transport que porta 
els alumnes d’ESO que s’han 
de desplaçar obligatòriament 
del seu municipi a Vallbona, 
de tornada, servís per trans-
portar els alumnes de Batxi-
llerat de Vallbona d’Anoia, de 
Cabrera d’Anoia i de la Pobla 
de Claramunt fins a l’Institut 
Molí de la Vila de Capellades.

L’ens comarcal va veure amb 
bons ulls la proposta i van 
acordar fer una prova pilot. 
Així, des des de l’inici de curs 
que es realitza aquest nou ser-
vei, que ha estat molt ben aco-
llit per les famílies i ja s’han in-
troduit millores com els espai 
d’espera del alumnes. 
L’observació que va aportar el 
consistori vallbonenc a l’ens 
comarcal és que l’autocar que 
porta a l’Institut de Vallbo-
na els alumnes que cursen 
ESO de Vallbona, Cabrera i 
la Pobla, torna buit. D’aques-
ta manera, s’aprofita el viat-
ge de tornada del vehicle per 
als alumnes de batxillerat 

d’aquests municipis.
El Consell Comarcal té l’obli-
gatorietat de garantir el servei 
de Transport Escolar (dins els 
límits de la comarca) als alum-
nes d’ensenyament obligato-
ri de l’Anoia, sempre d’acord 
amb allò que determini el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
La normativa del Consell Co-
marcal indica que l’ens també 
pot decidir que els alumnes 
que cursin estudis d’ensenya-
ments postobligatoris (Bat-
xillerat, Grau Mitjà o Grau 
Superior) siguin usuaris del 
servei de Transport Escolar de 
l’Anoia.

Vallbona proposa que els alumnes 
de Batxillerat aprofitin el transport 
escolar obligatori dels d’ESO
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EL BRUC/PIERA / LA VEU 

El Parc Rural del Mont-
serrat, l’associació de 
municipis situats a l’en-

torn de la muntanya de Mont-
serrat per promoure noves 
iniciatives econòmiques en 
aquest territori, especialment 
en el desenvolupament agrari, 
presenta el Banc de terres, un 
projecte per recuperar i posar 
en valor terrenys agrícoles que 
estan en desús o abandonats, 
posar-los novament en acti-
vitat i facilitar el seu accés a 
nous productors. Les presen-
tacions es faran en quatre mu-
nicipis del Parc Rural durant 
aquest mes d’octubre en les 
quals estan convidats a parti-
cipar-hi tant els propietaris de 
terres com els seus potencials 
arrendataris.
La iniciativa del Banc de ter-
res forma part del projecte 
europeu BCN Smart Rural 
cofinançat per la Diputació 
de Barcelona i els fons FEDER 

(Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional), amb la 
voluntat de posar en contacte 
els propietaris de terres i per-
sones que busquen terres per 
conrear, i donar el suport tèc-
nic i jurídic que millor s’adap-
ti a les necessitats d’ambdues 

parts.
Per als propietaris de les ter-
res, els avantatges de partici-
par en un banc de terres van 
des de poder millorar i revalo-
rar el seu terreny, com també 
fer possible el lloguer de les 
terres i per tant, treure’n un 

rendiment econòmic, a banda 
també de disposar d’una terra 
ben gestionada i minimitzar el 
risc d’incendis forestals.
D’altra banda, per als pagesos 
o futurs pagesos, els avantat-
ges van des de la possibilitat 
de poder disposar d’un ter-
reny agrícola per desenvo-
lupar el seu projecte fins a la 
possibilitat d’ampliar la seva 
explotació agrària. En el cas 
dels futurs pagesos, se’ls dona 
la possibilitat de testar la seva 
activitat abans de crear el seu 
propi negoci.
La presentació del Banc de ter-
res es farà en quatre sessions 
durant aquest mes d’octubre 
en quatre dels municipis del 
Parc Rural adreçades a propi-
etaris de terres i les persones 
interessades en arrendar-les, 
en les quals s’explicaran els 
serveis que se’ls ofereix a tra-
vés del banc de terres de cara a 

Presentació del Banc de terres del Parc Rural 
del Montserrat

facilitar els acords entre amb-
dues parts, molt especialment 
en el cas que es tracti de terres 
que actualment estan abando-
nades o en desús. La primera 
trobada va ser ahir 10 d’octu-
bre a Olesa de Montserrat, per 
continuar el dia 15 al Bruc, el 
17 a Piera i el 24 a Sant Vicenç 
de Castellet.
Els municipis participants en 
el Banc de terres del Parc Ru-
ral del Montserrat, i que es re-
parteixen entre les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Baix 
Llobregat i el Vallès Occiden-
tal, són Abrera, el Bruc, Cas-
tellolí, Collbató, Esparreguera, 
els Hostalets de Pierola, Mar-
ganell, Olesa de Montserrat, 
Piera, Rellinars, Sant Vicenç 
de Castellet, Ullastrell, Vaca-
risses i Viladecavalls.
El Banc de terres del Parc 
Rural del Montserrat forma 
part del projecte BCN Smart 
Rural, projecte d’especialitza-
ció i competitivitat territorial 
(PECT) del programa FEDER, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona conjuntament amb 
el Centre de Ciència i Tecno-
logia Forestal de Catalunya 
(CTFC) i l’Associació d’Ini-
ciatives Rurals de Catalunya 
(ARCA). El projecte té com 
a finalitat donar noves opor-
tunitats de desenvolupament 
del conjunt de territori rural 
no metropolità per  frenar la 
despoblació i la desaparició 
d’un sector econòmic d’econo-
mia verda com és el l’agrosil-
vopastoral, així com facilitar 
nous recursos productius als 
sectors forestal, energètic i ali-
mentari.     

Ajudes escolars 2019 als 
Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A partir de dilluns i fins 
al 15 de novembre 
(ambdós inclosos) 

s’obre el termini per presentar 
les sol·licituds per demanar 
les ajudes a l’escolarització 
per aquest curs 2019-2010 a 
menors de 25 anys. Els im-
ports van de 50€ per a alum-
nes d’Infantil i Primària als 
325 per als universitaris.
Un any més es pública la con-
vocatòria dels ajuts escolars 
per alumnes menors de 25 
anys en fase de formació des 
d’Educació Infantil, Primària, 

Secundària, cicles formatius, 
Batxillerat i estudis universi-
taris que atorga l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola. 
Els beneficiaris s’estén a tot 
l’alumnat empadronat al mu-
nicipi, menor de 25 anys i en 
el marc d’una partida pres-
supostària que pot reduir les 
quantitats de forma propor-
cional si la demanda supera 
l’import. Les sol·licituds han 
d’aportar els justificants so-
bre les despeses i les dades 
de l’alumne així com la docu-
mentació bancària per rebre 
la compensació econòmica. 

UN CONCERT IMPERDIBLE A CÀRREC 
D'AQUEST JOVE I PREMIAT 
QUARTET DE CORDA 
AMB TRAJECTÒRIA 
INTERNACIONAL, 
INTEGRAT 
PELS CAPELLADINS
ORIOL I BERNAT PRAT.

CICLE * MÚSICA DE PRIMERA FILA

ROMAIN BOYER 
I GUILLEM MARTÍ

MÚSICA

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

Diumenge a les 19 h
Preu: 10 � / 8 �

13 OCTUBRE

PROGRAMACIÓ SETEMBRE/DESEMBRE 2019
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
6 d’octubre, amb l’afany 
de fer esport i de conèi-

xer un trosset més del munici-
pi, es va celebrar la catorzena 
caminada popular de Vecia-
na que va comptar amb més 
de vuitanta participants. En-
guany la sortida i l’arribada de 
la caminada fou al Casal dels 
Germans de La Salle, prop del 
nucli de Segur.
Així fou com a les 9 del matí 
el nombrós grup va enfilar el 
camí cap al nucli vecianenc 
de Sant Pere del Vim passant 
pel Molí de la Roda, on neix 
el riu Anoia, per sota el castell 
de Sant Salvador de Miralles i 
a tocar de masies amb segles 
i segles d’història com són el 
Lloret o Les Viudes. Una ve-
gada a Sant Pere del Vim, i 
després de gaudir de l’esmor-

zar preparat, el grup va visi-
tar l’església romànica de mà 
de l’alcalde Jordi Servitje. Tal 
i com va comentar Servitje 
l’església de Sant Pere encara 
conserva la seva estructura 
original d’una sola nau amb 
capçalera trevolada orientada 
a l’est. L’element més valuós 
que conserva el temple són, 

Èxit de participació a la catorzena caminada 
popular de Veciana

sens dubte, les pintures murals 
de la volta de quart d’esfera de 
l’absis. El conjunt pictòric, que 
va ser acabat de restaurar l’any 
2009, compta amb un seguit 
de figures geomètrico-florals 
del romànic i la figura del Sant 
Pere in catedra pintada al cen-
tre de la volta ja en període 
barroc.

MONTMANEU / LA VEU 

Demà, dissabte dia 12 
d’octubre, tindrà lloc 
a la Panadella la 9a 

edició de la fira Tot pel cavall, 
tot 2a mà. La fira començarà 
a les 10 del matí i és previst 
que finalitzi cap a les dues del 
migdia.
Vol ser un mercat d’ocasió 
amb un gran  ventall d’estris 
dedicats al món de cavall, 
com carros, tartanes, car-
ruatges de col·lecció i també 
eines del camp i un sense fi de 
guarniments per a l’enganxe i 
la muntura, tot en aquest  bell 
i recordat paratge de l’antiga 
NII, el port de la Panadella.
La fira és organitzada pels 
Amics dels Cavalls de l’Ano-
ia amb el suport de l’Ajun-
tament de Montmaneu i la 
col·laboració dels restaurants 
Bayona i Parada.

CASTELLFOLLIT / LA VEU 

La 2a edició de la Fira de 
la Mongeta de Castell-
follit del Boix esdevin-

drà de nou una plataforma 
per tal de donar a conèixer 
arreu del territori aquest lle-
gum i a la vegada dinamitzar 
el municipi de la que n’és au-
tòctona. La fira, enfocada a 
un públic familiar, pretén re-
petir així l’èxit de l’any passat.
Des de les deu del matí fins 
les dues del migdia, la mon-
geta de Castellfollit del Boix 
serà el fil conductor i l’ele-
ment aglutinador d’una fira 

que comptarà amb un mercat 
de productes agroalimentaris 
on es podran trobar monge-
tes així com tota una varietat 
de productes artesans i locals. 
A més, la fira comptarà amb 
un sistema de tasts per tal 
que els i les visitants puguin 
degustar tant la mongeta com 
tota la resta de productes.
Per tal d’arrodonir l’experièn-
cia gastronòmica, també hi 
participaran els restaurants 
del municipi i, com a novetat 
d’enguany, l’associació Els Fo-
gons Gastronòmics del Bages 
oferirà una demostració gas-
tronòmica en directe.

Per altra banda, la progra-
mació també ofereix tot un 
seguit d’activitats per tal de 
fer gaudir tota la família. El 
centre del municipi es des-
plegarà amb tot un conjunt 
de jocs gegants, la Mònica 
Torres explicarà als més me-
nuts una sèrie de contes sobre 
la vida al camp, es realitzarà 
una demostració in situ per 
veure com es batien les mon-
getes en l’antiguitat i hi hau-
rà una xerrada per conèixer 
les propietat gastronòmiques 
d’aquest llegum.
Segons l’alcalde de Castellfo-
llit del Boix, Celestí Rius, la 

fira no només “revaloritzarà 
la mongeta de Castellfollit del 
Boix a nivell gastronòmic i 
a nivell productiu”, sinó que 
també “servirà per promoci-
onar el municipi de Castell-
follit del Boix a través del seu 
producte més singular i iden-
titari: la mongeta que li dona 
nom”.
La fira, impulsada des de 
l’Ajuntament de Castellfollit 
del Boix, compta amb el su-
port econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona i la coordi-
nació tècnica per part de la 
cooperativa de treball Raiels, 
ubicada a Solsona. 

Una vegada acabades la visita 
el grup va emprendre la torna-
da cap al Casal de La Salle pas-
sant per les masies de Ca l’An-
dreu i Cal Retitell. A l’arribada 
un dinar per a tots va cloure la 
jornada lúdica i esportiva or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
Veciana amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona.

9a edició de la fira 
Tot pel cavall, tot 
2a mà

Castellfollit del Boix celebra la 2a fira de la Mongeta
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CALAF / LA VEU 

El proper dissabte 12 
d’octubre a les 18.00 
hores el fenomen tea-

tral A.K.A (Also Known As) 
encetarà la tercera edició del 
cicle Tardor de Teatre del Ca-
sino de Calaf. L’obra ens parla 
d’un període de l’adolescència 
de Carlos, interpretat per Al-
bert Salazar, en què les seves 
arrels, els seus pilars i la seva 
identitat trontollaran com mai 
ho havien fet. L’espectacle està 
dirigit per Montse Rodríguez 
i  la dramatúrgia és de Daniel 
J. Meyer. La segona obra del 
cicle serà ‘Òpera i Sarsueles’ 
el dissabte 19 d’octubre a les 
20.45 hores. L’espectacle de la 
Companyia NS Danza recor-
da en format íntim aquelles 
tardes musicals de l’Època 
Modernista. El 26 d’octubre a 
les 20.45 hores arribaran les 

sessions de Microteatre amb 
‘Happy birthday Jamie Love’, 
‘Aquest sol, hi és per a tots?’ i ‘A 
les fosques’. El mes de novem-
bre vindrà amb les piles carre-
gades i s’encetarà amb ‘Blanca 
desvelada’. L’obra arribarà l’1 
de novembre a les 18.00 ho-
res, plena de dramatisme, por, 
desesperació i desig. Dues 
històries entrellaçades, 1 ac-
triu i 12 personatges, produï-
da per Aleteo Teatro. El 16 de 
novembre  a les 20.45 hores 
comptarem amb ‘Agència ma-
trimonial. 7 d’amor’, una obra 
de la companyia M’Enredo 
Teatre i interpretada per una 
única actriu, Maria Eugènia 
Casanovas. El cicle teatral po-
sarà punt final amb ‘Vides de 
Gos’ el dissabte 30 de novem-
bre a les 20.45 hores. L’obra 
és una lectura dramatitzada a 
càrrec de Marta Angelat. 
Les entrades es poden adqui-

La GiraAKA arriba al Casino per inaugurar el cicle 
Tardor de Teatre

rir de forma anticipada a En-
trapolis.com o a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle. El preu pel públic en gene-
ral és de 15 € (anticipada 12 €) 

i pels socis de 13 € (anticipada 
10 €). A més a més, A.K.A està 
inclosa en el projecte Calaf 
Cultura Jove, que ofereix des-
comptes del 50% a les propos-

tes culturals de la vila, als joves 
calafins d’entre 12 i 35 anys. El 
descompte s’ha de sol·licitar a 
l’Ajuntament de Calaf, en ho-
rari d’atenció al públic 

CALAF / LA VEU 

Sota el títol “Vine a apren-
dre a fer reanimació car-
diopulmonar (RCP)” i 

dins del marc del Dia Mundial 
de Conscienciació de l’Atura-
da Cardíaca, dissabte 12 d’oc-
tubre a Calaf es realitzarà un 
taller teòric-pràctic sobre tèc-
niques de Suport Vital Bàsic 
(SVB) i de funcionament dels 
DEA (Desfibril·lació Externa 
Automatitzada) també hi hau-
rà habilitada una zona pels 
més petits.
El taller està pensat per totes 
les edats, i es realitzarà a pla-
ça dels Arbres d’11 a 13 hores 
per professionals del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i del Transport Sanitari 
de Catalunya (TSC).
Comptarà d’una part teòrica 
a l’inici, i posteriorment es fa-
ran tallers d’aprenentatge de 
RCP i ús del desfibril·lador.
No és necessària inscripció 
prèvia.

Dia mundial de la conscien-
ciació de l’aturada cardíaca
El 16 d’octubre és el Dia Mun-
dial de la Conscienciació de 

l’Aturada Cardíaca organit-
zada per l’European Resusci-
tation Council (ERC), sota el 
lema “Tots els ciutadans del 
món poden salvar una vida”. 
Enguany, s’ha proposat que 
totes les accions que es rea-
litzin siguin a peu dels DEA 
-instal·lats en diferents loca-
litzacions dels municipis- per 
tal que els ciutadans puguin 
veure, tocar, i fer simulacions 
del que han i poden fer da-
vant la sospita d’una aturada 
cardíaca (AC). Així com in-
formar del mapa de distribu-
ció dels DEA als municipis.
La mort sobtada és un impor-
tant problema de salut. Cada 
dia entre 8 i 10 persones pa-
teixen una aturada cardíaca 
a Catalunya. En el 80% dels 
casos, aquest esdeveniment 
es produeix en l’entorn més 
pròxim a la persona, fora de 
l’àmbit hospitalari, d’aquí la 
importància que siguin els 
més propers (testimonis, 
familiars, amics...) els que 
iniciïn les maniobres de re-
animació. La supervivència 
és de 2 a 3 vegades més gran 
si les maniobres s’inicien de 
forma precoç.

Calaf organitza un Taller de 
Reanimació Cardiopulmonar 
i Desfibril·lació externa 
automatitzada 

BELLPRAT / LA VEU 

Aquest dissabte dia 12 
d’octubre tindrà lloc 
a Bellprat la Diada de 

Castelleres - Memorial Na-
tividad Yarza, una jornada 
festiva i de reivindicació de la 
memòria històrica i de la llui-
ta de les dones per assolir pa-
pers de rellevància en el món 
polític, econòmic i social. 
La Diada enguany arriba a 
la desena edició després que 
el 19 de setembre de 2009, es 
celebres el 75è aniversari del 
nomenament de Natividad 
Yarza, com a primera alcal-
dessa de Bellprat, de Cata-
lunya i de l’Estat Espanyol 
durant la República, fent una 
primera exhibició castellera, 
un acte que ha quedat fixat a 
la història del municipi.
Així, el municipi de Bellprat 
cada any, escull i ret home-
natge a una dona amb es-
perit lluitador, valenta i ple-
na d’energia que apadrina la 
jornada, una dona a imatge 
i semblança dels valors que 
encarnava Yarza. En aquesta 
ocasió, Carme Ruscalleda, la 
xef catalana de més reconei-
xement internacional.

La 10a. Diada de Castelleres 
- Memorial Nativitat Yarza, 
s’iniciarà a les 11h del matí 
amb sardanes a càrrec de la 
Cobla Lluïsos de Taradell 
que interpretaran temes amb 
nom de dona. 
Seguidament, a les 12h a la 
plaça de l’Ajuntament, tin-

Carme Ruscalleda apadrinarà la 
10a Diada de Castelleres Memorial 
Nativitat Yarza de Bellprat 

drà lloc  l’exhibició castelle-
ra amb la peculiaritat que 
el tronc dels castells estarà 
format exclusivament per 
dones. A l’exhibició  hi par-
ticiparan les colles; Joves 
Xiquets de Valls, Xicots de 
Vilafranca, i els Castellers 
de Mollet. 



El CF Igualada masculí perd i suma la setena jornada sense guanyar
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FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 0
CF PERALADA 3

Els blaus rebien a un 
equip de la zona baixa, 
sent conscients que es 

tractava d’un matx important, 
per aixecar el vol. El Peralada, 
venia molt ambiciós amb ga-
nes de sumar la primera victò-
ria de la temporada.
En els primers compassos de 
l’enfrontament, el conjunt local 
es trobava molt còmode, gene-
rant arribades. Però, de nou, 
primer contracop visitant i gol 
dels gironins. Cop dur.
L’equip de Moha es va refer, 
seguint jugant al seu estil. El 
Peralada, molt replegat, sabia 
que havia de defensar-se i es-
perar la seva oportunitat. Just 
abans de la mitja part arribava 

un moment clau. Penal bas-
tant evident sobre Eric, que 
l’àrbitre no xiulava. Sembla-
va un punt d’inflexió. Amb 
aquesta situació, es va arribar 
al descans amb derrota per la 
mínima.
A la segona meitat, els blaus 
van sortir amb més energia, 
intentant capgirar el resultat. 
El minuts anaven avançant 
i al minut 75, després d’una 
pèrdua en sortida de pilota, 
els visitants van fer el segon. 
A partir d’aquell moment, el 
partit va baixar de tensió i els 
locals van fer tímides ocasions 
de gol. El panorama era to-
talment contrari a l’equip i el 
Peralada va fer el tercer gol.
L’Igualada segur que intenta-
rà sortir d’aquesta dinàmica, 
a partir de la setmana vinent, 
amb la visita al camp del CP 
San Cristóbal.

Les blaves no troben la 
seva millor versió
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 0
BALEARS FC 1

El CF Igualada femení  va 
caure per la mínima a 
casa i perden el primer 

partit de lliga de la temporada.
Les blaves es trobaven amb la 
possibilitat d’escalar fins a la 
part més alta de classificació 
si aconseguien sumar els tres 
punts contra l’equip balear. Els 
primers minuts van ser molt 
poc controlats. Les visitants 
buscaven incomodar la sorti-
da de pilota de les jugadores 
de l’Igualada, que no podien 
desenvolupar el seu joc habi-

tual. Això provocava que els 
dos equips tinguessin tímides 
ocasions.
Amb aquest panorama, al mi-
nut 32, després d’una pèrdua 
en sortida de pilota, les visi-
tants s’avançaven. El matx es 
complicava i l’equip havia de 
reaccionar. S’arribava al des-
cans amb derrota per la míni-
ma.
A la segona meitat, el conjunt 
blau va reaccionar i va comen-
çar a jugar de la manera que 
ha demostrat ens els partits 
anteriors, generant arribades 
que, malauradament no aca-
baven en gol. Així doncs, amb 
el 0-1 per les balears s’arribava 
al final del partit.

Partit molt igualat entre el CF Vilanova 
i el Rebrot que acaba en empat 
FUTBOL / LA VEU 

El camp de futbol de 
Can Titó va acollir 
aquest cap de setmana 

la tercera jornada de quarta 
catalana, categoria en la que 
milita el CF Vilanova que 
s’enfrontava a la UD Rebrot. 
Partit durant el qual no es 
van donar massa oportunitats 
de marcar i que va acabar-se 
amb un empat a zero.
Segons la crònica de Paco 
Díaz, el primer temps va ser 
molt igualat. El Vilanova va 
portar la iniciativa, però el 
Rebrot estava molt ben posi-
cionat al camp i barraven el 
pas dels locals a l’àrea rival.
El partit es va jugar amb ex-
quisida esportivitat malgrat 

que el Rebrot va haver de fer 
dues substitucions per lesió 
durant la primera meitat del 
matx.
El Vilanova i el Rebrot són 
dos equips que es coneixen 
molt bé i ambdós van intentar 
guanyar-se els tres punts en 
joc, una suma que al final va 
quedar-se en divisió, ja que el 
partit va acabar amb un em-
pat a zero.
El Vilanova ocupa la sise-
na posició a la taula, amb 5 
punts. La propera jornada es 
desplaça al camp dels Hosta-
lets, un equip, a priori, asse-
quible.

El CF La Paz perd davant 
una Pobla superior
Pel que fa al CF La Paz que 

comparteix categoria amb el 
CF Vilanova C, aquest cap de 
setmana va perdre al camp 
de La Pobla per 8 a 1. La Paz 
intentarà anotar-se els tres 
punts durant la propera jor-
nada que l’enfrontarà al Calaf, 
un equip que ocupa, com La 
Paz, la part baixa de la taula.

El CE Anoia perd amb La 
Granada i entre en zona de 
descens
El CE Anoia, que juga a ter-
cera catalana, tampoc va tenir 
una bona jornada i va perdre 
amb La Granada per 0 a 3, si-
tuant-se en zona de descens. 
El CE Anoia ha sumat 5 punts 
en 5 jornades, una tònica que 
haurà d’intentar capgirar per 
sortir de la zona de perill. 

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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Victòria i coliderat de la lliga EBA pel 
Monbus CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 78
CB QUART 67

E ls igualadins venien la 
setmana passada d’en-
dur-se un partit molt 

ajustat a una de les pistes 
més complicades de la lliga. 
Tocava rebre el Quart a casa, 
un altre partit que es presen-
tava complicat, contra un 
dels rivals que a priori han 
de ser a la part alta de la clas-
sificació.
El partit començava bé per 
als igualadins, que amb en-
cert i bon joc obrien una pe-
tita diferència al marcador. 
S’arribava al final dels pri-
mers 10 minuts amb el mar-
cador de 19 a 14 favorable als 
igualadins.
El segon quart, amb molt de 
ritme per part dels dos con-
junts seria un intercanvi de 
cistelles que afavoriria als 
blaus per poder incrementar 
la diferència a l’electrònic, 
arribant al descans amb el 

marcador de 46 a 34.
A la represa, els visitants no 
li perdrien la cara al partit i 
aconseguirien reduir dife-
rències deixant als blaus amb 
només 11 punts en aquest 
període i establint un parcial 
d’11 a 24 que significava un 
57 a 58 al límit dels 30
minuts.
A l’últim període l’Iguala-
da aconseguiria retornar el 
parcial, concedint només 9 

punts en els últims 10 mi-
nuts. Un parcial de 21 a 9 
establia un marcador final 
de 78 a 67. Tercera victòria 
en tres partits que permet 
als igualadins situar-se líders 
a la classificació empatats a 
victòries amb el CB Vic.
Aquest diumenge, el Monbus 
CB Igualada visitarà la pista 
del Patria Hispana Seguros 
Almozara, a Saragossa.

BÀSQUET / LA VEU 

ANYTIME FITNESS CB 
IGUALADA 53
CB GRUP BARNA 61

Aquest cap de setma-
na l’Anytime Fitness 
CB Igualada va dis-

putar el segon partit de la 
temporada, rebent a un gran 
contrincant, el Grup Barna. 
En els primers minuts el con-
junt igualadí es va imposar 
en el marcador amb un gran 
joc col·lectiu. No obstant en 
els últims minuts del quart 
l’equip rival va reaccionar 
deixant un marcador de 14-
11. El segon període, a di-
ferència de l’anterior, es va 
poder apreciar un enfronta-
ment molt més igualat amb 
un gran bàsquet per part dels 
dos equips.
La segona meitat va estar 
marcada pel gran inici ano-
tador del grup Barna, però 
malgrat l’espectacular encert 
rival, el sènior femení blau va 

aconseguir refer-se i empatar 
el partit. Finalment, l’enfron-
tament es va decidir en els 
últims minuts, on el CB Igua-
lada, tot i jugar un bàsquet de 
gran nivell, va cometre un pa-
rell de pèrdues determinants 
que van impedir acabar de 
culminar la remuntada, con-
cloent així amb un marcador 
de 53-61. Amb aquesta derro-
ta l’equip igualadí suma dues 
desfetes en els dos primers 
partits de campionat, això sí, 
les dues derrotes han estat 
contra dos equips que han 
guanyat els dos partits d’inici 
de lliga.
El proper cap de setmana se-
güent les igualadins es des-
plaçaran a la complicada pis-
ta del Club Basquet Lleida.

Fitxa tècnica
Compte (6), Carner (12), En-
rich (2), Guasch(0), Lamolla 
(16), Jane (13), Amatlle (0), 
Aniento (4), Casamitjana (0), 
Ojide (0), Iglesias(0).

L’Anytime Fitness 
Igualada cau en el seu 
primer partit a Les Comes

BÀSQUET / LA VEU 

Ahir divendres el pave-
lló de Les Comes es 
va omplir per la pre-

sentació de la nova tempora-
da del Club Bàsquet Igualada. 
Ja a primera hora de la tarda 
es van convocar els jugadors 
per al “Media Day”, les sessi-
ons de fotos per equips i tam-
bé els jugadors individuals. 
A les 19 s’obrien les portes i 
començava l’acte. Aquesta 
temporada seran, ni més ni 
menys, que 29 equips els que 
competiran en diferents cate-
gories. I un a un, van sortir a 
una pista il·luminada de blau, 
passant pel “túnel dels sèni-
ors”, un passadís on els ju-
gadors masculins i femenins 
dels primers equips van re-
bre, un a un, tots els jugadors 
de cada equip.
Preminis, minis, preinfan-

tils, infantils, cadets, júniors 
i sèniors van anar ocupant 
una pista, aplaudits pels as-
sistents, pares, mares, amics 
i familiars. Després va arribar 
el torn de l’escola de bàsquet, 
que aquest any ha fet rècord 
de federats ja que si habitual-
ment es tramiten 15 altes, per 
aquesta temporada n’han es-
tat 35. Els darrers en presen-
tar-se a la pista van ser els ju-
gadors i tècnics dels primers 
equips masculí i femení: el 
Monbus CB Igualada i l’Any-
time Fitness CB Igualada. El 
primer va aconseguir la mi-
llor posició a la seva història 
la darrera temporada, quan 
va disputar el play-off d’as-
cens a LEB Plata, el femení 
segueix a Copa Catalunya 
amb més força que mai, des-
prés de veure perillar la seva 
plaça. Els dos prometen hores 
de bon bàsquet en aquesta 

nova temporada.
Finalitzada l’entrada dels 
equips, va ser el torn dels 
parlaments: els capitans dels 
Sèniors A, Carlota Carner pel 
Sènior Femení i Jordi Torres 
pel Sènior Masculí que van 
animar a tothom a omplir Les 
Comes i seguir els partits del 
CBI. Seguidament, el presi-
dent del CBI, Jordi Balsells, 
va agrair a famílies, tècnics 
i patrocinadors el suport al 
club;  després  el President 
de la Federació Catalana de 
Bàsquetbol, Ferran Aril, que 
va expressar el seu suport al 
club i, per acabar, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, 
que va encoratjar al club a se-
guir creixent i treballant per 
l’esport i la ciutat.
Els patrocinadors del club 
han tingut també el seu re-
coneixement, i van rebre una 
menció de mans dels juga-

El CB Igualada exhibeix la seva bona salut en la presentació de la 
nova temporada

dors. Les empreses que donen 
suport al club són Monbus, 
Anytime Fitness, Alain Af-
flelou, Industrial Borobil , 
Mega-so, Mútua Igualadina, 
Asador Mesón del Abuelo, 
Asfalt, Curtidos Pinós, Racc 
Repris Autoescoles, Sinorcel, 
Urban Solutions, Comercial 
Godó, McDonadls, Transvi-
sa, Opel Motorcat, Toyota, 
Don Relax, Dental Marcè i 
Sagarra, Benzinera Bon Àrea 
Òdena, Evvo, ABC Leat-
her, Hyundai Anoia Motor, 
i Mútua Igualadina. Events, 
BBVA, Caldereria Dayma, 
Caprabo, Pintures Planell, 
MIPS, Toyota, Campus Uni-
versitari Igualada – Udl, Mi-
lar Martíniez, Roset Moda, 
Transports Bernadet, La Veu 
de l’Anoia, Buff, El Farolillo 
i Servisimó; a més dels que 
han ajudat a l’acte, Igualavins, 
Pastisseria Pla, Forn Alemany 

i Bar Les Comes.
Després, es van presentar 
dues novetats per aquesta 
temporada: la nova màquina 
de tir, una eina per entrenar 
que, connectada per blueto-
oth, fa seguiment de l’evolu-
ció de percentatge d’encert i 
permet analitzar el tir de cada 
jugador. I l’altra sorpresa va 
ser la banda de músics for-
mada per jugadors del club, 
que van tocar dues cançons 
durant l’acte i que van ser el 
tret de sortida d’un nou pro-
jecte “Grades i música”, que 
vol establir una aliança entre 
bàsquet i música.
L’acte va acabar amb una foto 
de família de tots els jugadors 
i tècnics del club. Al final de 
l’acte es va servir un refrigeri 
per a tothom, famílies, socis, 
amics, jugadors i tècnics, tots 
a punt per començar, ara sí, la 
nova temporada 19/20!

Aquest cap de setmana, a Les Comes,  
juguen els nostres equips de preferent, la màxima categoria!!

Dissabte 12 - 19.45h Sinorcel Cadet Femení A - CB Cerdanyola A

Diumenge 13 - 19h - Milar Martínez Júnior Femení A - Jet Blau Saniplast

Veniu a gaudir del seu joc, elles són el futur del CBI! 



Fotos: Joan Guasch
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BÀSQUET / LA VEU 

VdC BC ENDAVANT 36  
BÀSQUET OMS I PRAT 50

E l club Vilanova del 
Camí BC Endavant 
va disputar el pri-

mer partit de la competició 
a casa, amb la mateixa sort 
que el primer, desfeta, però 
diferent caliu. El partit va 
començar molt desencertat, 
com el darrer a casa del Pi-
era i això ho aprofitaren els 
manresans per distanciar-se 
en l’ electrònic. 
Mica en mica durant el se-
gon període els vilanovins 
reaccionaran, amb millor 
encert tant ofensiu com soli-
desa defensiva, la diferència 
es retallava fins al 7 punts al 
final de la primera (21-28).
Un seguit de faltes i tècni-
ques per part visitant van fer 

que el Vilanova del Camí CB 
Endavant posés un igualat 
29-30 en el minut 4 d’aquest 
quart. En aquest moment el 
locals es van desendollar del 
partit, el club manresà del 
Bàsquet Oms i Prat no des-
aprofitava l’oportunitat, amb 
un joc més sòlid i equilibrat 
tornaven a marxar al marca-
dor (32-43).
El darrer quart va ser molt 
erràtic per part dels dos 
equips, moltes pèrdues de pi-
lota, errors, faltes i baixíssim 
4-7 de parcial que donava la 
segona victòries als visitants, 
les mateixes derrotes que els 
vilanovins.  
Van jugar per part Vilanova 
del Camí BC Endavant
D. Aguirre, D. Cobos(4),  
R. Marsà(10), J. Torrens, 
M. Badal, M. García(12), 
L. Claramunt(5), O. Delga-
do(5) y O. Llopart.

Derrota en el debut a 
casa del BC Endavant

BÀSQUET / LA VEU 

Anoia Motor Hyundai, 
servei oficial SEAT y 
Hyundai a Igualada, 

ha renovat com a patrocina-
dor del CBI. Donarà suport a 
l’equip Mini Masculí B. Anoia 
Motor continua doncs amb la 
seva vinculació amb el club 
formalitzat en un acord que 
van signar el senyor Manel 
Aranda, com a representant 
de l’empresa i el president 
del CBI, Jordi Balsells.  Ano-
ia Motor ofereix una amplia 
varietat de serveis relacionats 
amb el món del motor. 
Per altra banda, Jordi Balsells 
també va ser l’encarregat de 
renovar el contracte amb el 
concessionari oficial  Toyo-
ta a Igualada. Donarà suport 
a l’equip Sènior Masculí C. 
Toyota continua doncs amb 
la seva vinculació amb el club 
formalitzat en un acord que 
van signar Albert Torras, com 
a representant de l’empresa.

Anoia Motor i Toyota segueixen com a 
patrocinadors del CB Igualada

VÒLEI / LA VEU 

E l Jorba Sola  SM gua-
nyava 3-1 al Víkings 
Volei Prat, rival direc-

te per la permanència. En 
un partit molt ajustat on els 
nois igualadins van comen-
çar molt forts i van aconse-
guir endur-se els 2 primers 
sets amb uns marcadors més 
ajustats pel que fa al marca-
dor que pel que fa a les sen-
sacions, ja que els igualadins 
van regalar molts punts amb 
errors no forçats. Quan sem-
blava que hi hauria una victò-
ria local plàcida, un tercer set 
per oblidar va posar la por al 
cos de l’equip local, que va sa-
ber refer-se i tornar a guanyar 
el 4t set i endur-se així la pri-
mera victòria de la tempora-
da i situar-se en la 3a posició 
del grup. La setmana vinent 
els igualadins es desplacen a 
Manresa per jugar el diumen-
ge a les 11.30h. 
Per la seva banda, el SFA re-
accionava a temps i salvava 
els 3 punts contra La Salle 
(1-3). El primer equip feme-
ní de l’Igualada Vòlei Club va 
aconseguir la segona victòria 
consecutiva de la tempora-
da al pavelló poliesportiu La 
Salle Bonanova per 1 set a 3. 
Amb aquest triomf, l’equip 

es situa líder del grup B de la 
3a Divisió Catalana i segueix 
mantenint intactes les aspira-
cions de classificar-se per a la 
fase d’ascens. El partit no va 
començar de la millor manera 
pel SFA, que va perdre el pri-
mer set del partit sense haver 
mostrat en cap moment el 
seu potencial i anant en tot 
moment per darrere al mar-
cador. Ja en el segon set, les 
igualadines van reaccionar i, 
poc a poc, van començar a fer 
el seu joc. L’equip va anar re-
duint les errades que l’havi-
en castigat durant el primer 
parcial i la seva superioritat 
tècnica es va veure reflectida 
amb el pas dels punts. Així, 
l’Igualada es va imposar amb 
comoditat en el segon set 
per 13 a 25. Durant el tercer 
set es va tornar a equilibrar 
el nivell de tots dos equips, 
tot i que les igualadines van 
saber reaccionar a temps per 
no perdre cap dels tres punts 
que hi havia en joc. Ja en el 
quart set, i després d’un ini-
ci amb un parcial de 0 a 10, 
l’IVC va jugar amb tota co-
moditat i va tancar el partit. 
Aquest cap de setmana, el 
sènior femení rebrà la visita 
del CN Sabadell, diumenge 
a les 6 de la tarda al Gimnàs 
de Les Comes. 

Còmodes victòries 
dels dos sèniors de 
l’Igualada VC

WATERPOLO / LA VEU 

CN IGUALADA 8
CN MONTJUÏC 11

El passat dissabte, els 
waterpolistes de la ca-
tegoria absoluta mas-

culina del CNI van jugar a la 
piscina de les Comes el pri-
mer partit de la temporada 
contra el C.N.Montjuïc B. 
Al primer quart del partit els 
igualadins van decidir jugar 
oberts en atac i fer un pres-
sing continu en defensa. La 
concentració en joc dels juga-
dors els va portar a un 5-0 a 
favor en el marcador.  
En el segon parcial el por-
ter D.Hontoria i J.Martinez, 
dos jugadors importants en 
aquell moment per l’equip es 
van lesionar. T.Mallofré, que 
fins aquell moment havia 
anotat la majoria de gols del 
club local va haver de seure a 
la banqueta per acumulació 
d’expulsions. A partir d’aquí 
els nervis i la precipitació van  
provocar una desconcentra-
ció en l’equip local que van 
arrossegar la resta de partit.
En el tercer quart els iguala-
dins van saltar a l’aigua per 
davant en el marcador, tot 
i seguir intentant evadir els 
nervis, els jugadors del Mont-

juïc B seguien aprofitant les 
jugades d’home de més cosa 
que va fer que la distància en 
el marcador disminuís. 
En el quart parcial tot era 
caos i descontrol on tot l’es-
forç realitzat en el primer 
quart es veia frustrat per er-
rors i decisions incorrectes. 
Així, el Montjuïc s’anotava un 
parcial de 0 a 5 fent possible 
la remuntada, cosa que va 
desmoralitzar a l’equip local. 
El partit va finalitzar amb un 
8-11.
Cal destacar el debut de A.
Termes i A.Garcia com a 
nous jugadors de l’alineació. 
Aquesta temporada, l’equip 

absolut conta amb nous ju-
gadors novells a l’alineació 
i amb en Nelson com a  nou 
entrenador. Toca seguir en-
trenant i fent pinya per supe-
rar aquesta derrota. El proper 
partit serà dissabte 19  d’oc-
tubre a les 18:30h contra  el 
C.N.Caldes a Caldes. 

Fitxa tècnica
Parcials: 5-0, 2-4, 1-2, 0-5 
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(2), D.
Pelejà, J.Burgues(1), R.Calaf, 
J.Soler, J.Martinez(1), T.Ma-
llofré(3), A.Termes, M.Ba-
dia(1), A.Garcia, A.Boix, 
A.López(porter).

El  Waterpolo CN Igualada engega 
temporada
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

LLEIDA LLISTA 6
IGUALADA RIGAT 8

Gran partit ofensiu de 
l’IHC RIGAT. Els ar-
lequinats no van tirar 

mai la tovallola tot i que van 
arribar a perdre de 3 gols (amb 
el 5 a 2 a l’inici de la segona 
meitat). Van seguir creient en 
el seu joc i això els va permetre 
arribar a empatar a 6. Aquest 
era el resultat que hi havia al 
marcador a falta de només 12 
segons, però l’equip igualadí 
no en va tenir prou i una ju-
gada magistral de Ton Baliu i 
una FD amb el marcador ja a 
zero li va donar als igualadins 
el 3 de 3. 9 punts que els posen 
colíders.
I això que el partit va començar 
costa amunt. Amb dos gols de 
Canelles que van avançar als 
locals. Un inspiradíssim Ton 
Baliu va reduir diferències amb 

una cullera rasa. En els últims 
dos minuts van arribar 3 gols 
més. Palazon va augmentat 
la diferència amb un remat al 
segon pal després d’una assis-
tència d’Oriol Vives. Ja a l´úl-
tim minut, Méndez amb una 
mitja volta a la frontal va tor-
nar a ajustar el marcador però 
només 9 segons després Joseph 
va fer el quart dels llistats amb 
un aixeca-pica després de recu-
perar bola a la banda.
El pitjor moment del partit 
va arribat a l’inici de la sego-
na meitat quan Oriol Vives va 
acabar una contra de 2×1 i va 
establir la màxima diferència 
del partit. El 5 a 2 semblava 
irrecuperable. Però res és im-
possible per aquest Igualada i 
Méndez, desviant un remat de 
Pla i Ton baliu amb un tir al 
pal llarg van tornar a ajustar el 
marcador.
De res els va servir als lleida-
tans el 6-4 de Vives en una ac-
ció a la mitja volta. Aleshores 

va arribar el moment Pla. Pri-
mer amb una acció marca de 
la casa sortint de la tanca, su-
perant dos rivals i clavant-la a 
la xarxa… I després marcant la 
FD de les 10 faltes d’equip.
I amb el 6 a 6 es va entrar en els 
últims 12 segons, quan Baliu va 

Setmana amb doble victòria i coliderat per l’Igualada Rigat
fotocopiar l’acció del seu amic 
Pla per avançar per primer 
cop als arlequinats. El Lleida 
va passat a jugar sense porter i 
amb el marcador ja a zero just 
quan havia de sonar la sirena… 
l’IHC va provar un tir a porta i 
hi va haver un peu que va atu-
rat el llançament. Els àrbitres 
van marcar penal. I Baliu el va 
aprofitar per signar el pòquer 
i de pas un ple de victòries en 
aquest gran inici de tempora-
da. I ara espera el Vic, aquest 
dissabte a Les Comes.
Fitxa tècnica
Elagi, Ton (4), Tety, Pla (2) i 
Méndez (2), equip inicial. Bars, 
Palau. Riba, Yeste. Del Valle. 

Dissabte passat, victòria con-
tra el Voltregà
El dissabte s’aconseguia la se-
gona victòria de la temporada 
de l’Igualada Rigat a la difícil 
pista del Voltregà. Els arlequi-
nats van dominat sempre el 
marcador davant un rival que 
va arribar al partit amb les re-
llevants baixes d’Ordeig, Mo-
las i Ballart. 
L’Igualada Rigat es va avançar 
en el marcador molt d’hora, al 

minut 4 i mig, amb un remat 
creuat de Sergi Pla. Per la seva 
banda, Jordi Méndez, va tornar 
a signar un hat-trick; la prime-
ra diana va ser 50 segons des-
prés del gol inicial agafant el 
rebot del porter a un remat seu 
des de dins de l’àrea. El següent 
gol, 15 minuts després, també 
va ser obra de Jordi Méndez. 
L’Igualada va treure una falta 
de manera ràpida i el davanter 
igualadí va enviar la bola al pri-
mer pal, entre ferro i casc. Amb 
el 0 a 3 es va acabar la primera 
meitat.
A la segona part, el Voltregà 
va aconseguir reduir diferèn-
cies amb un gol d’Armengol 
de penal. La incertesa es va 
mantenir oberta durant 11 
minuts fins que Méndez va 
tornar a ampliar diferències 
aprofitant un passi interior 
de Bars. El mateix Bars va 
fer l’1 a 5, que sentenciava 
el partit amb un llançament 
de penal. A falta de 4 minuts, 
Vargas va maquillar el resul-
tat amb una FD per blava a 
Bernat Yeste. I en l’últim mi-
nut, Pla tancava el marcador 
amb un remat al segon pal.

 
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

  CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA 
  GENERAL ORDINÀRIA

Temporada 2019-20
-Data:   30-10-2019
-Lloc:   Sala d’Actes del Pavelló de les Comes
  C/ Carles Riba s/n
-Hora:  a les 19.30 h en primera convocatòria i a 
  les 20.00 h en segona convocatòria.
Ordre del dia
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2- Informe de Presidència
3- Balanç econòmic de la temporada 2018-19
4- Pressupost per a la temporada 2019-20
5- Balanç esportiu de la temporada 2018-19
6- Convocatòria Eleccions al 2020
7- Precs i preguntes

Manel Burón Peñalba
President IHC

Martí Ollé
Secretari IHC
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L’Igualada Femení HCP 
guanya amb autoritat a 
Reus
HOQUEI PATINS / LA VEU 

REUS DEPORTIU 2
IGUALADA FEMENÍ HCP 6

Excel·lent partit el del 
Igualada Femení HCP 
el passat cap de setmana 

a Reus. En el primer minut de 
joc Carla Claramunt marcava 
el primer gol del partit en un 
xut fort i creuat. Al minut cinc 
Pati Miret marcava el segon i 
a continuació reaccionava el 
Reus al posar l’1-2 al marca-
dor. En els darrers minuts de 
la primera part les igualadines 
marcarien el tercer gràcies al 
gol de Queralt del Àguila que 
va aprofitar un refús curt de la 
portera dins l’àrea per deixar el 
marcador 1-3 al descans.
A la segona part la tònica va 
ser la mateixa, un Igualada 
potent que va minimitzar a 
un Reus mancat de recursos 
per frenar a les igualadines 
que marcaven el quart gol al 
minut vuit en una bona acció 
d’Elba Garreta. Dos minuts 
més tard marcaven les locals 
el seu segon gol. Al minut ca-
torze repetia Pati Miret per 

marcar el cinquè gol de les 
anoienques, en aprofitar una 
falta directa, i repetiria també 
Queralt del Àguila per tancar 
el marcador amb el definitiu 
2-6, a dos minuts del final.
Amb aquesta victòria les 
igualadines mantenen la se-
gona posició i es posen a un 
sol punt del CH Lloret, que va 
guanyar divendres a la pista 
del CP Vilanova que es des-
penja de les blaves quedant a 
tres punts de distància.
El proper partit serà a Les Co-
mes, i en directe per la plata-
forma streaming de La Xarxa, 
“Xala!”, a les 16:05 h d’aquest 
diumenge, contra el CH Vi-
la-sana. Les lleidatanes vin-
dran a Igualada amb nombro-
ses jugadores de l’Oklliga per 
sortir de la cua de la classifi-
cació que comparteix amb 
el Reus Deportiu. Així, el 
partit serà intens i compe-
tit des del primer segon de 
joc i no es preveu cap gole-
jada de les igualadines com 
ha estat en els darrers en-
frontaments entre ambdós 
equips, tot i ser l’equip més 
golejador del grup.

L’HL Igualada cau tot i 
una bona primera part
HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

L’HL Igualada disputa-
va la segona jornada 
del campionat. Prime-

ra part molt bona a nivell de 
joc tan en defensa com en 
atac, i s’arriba al descans amb 
l’avantatge en el marcador, 
0-1. Però en la segona part, 
una baixada de defensa en el 
tram final del partit i sobre-
tot la falta d’aprofitament de 
2 powers feia que els de St 

Andreu capgiressin el resul-
tat, 6-2. No obstant, el sènior 
està aprofitant molt les seves 
oportunitats per millorar dia 
a dia.
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

Bon inici de temporada de l’Handbol 
Igualada masculí
HANDBOL / LA VEU 

El passat dissabte 
l’Handbol Igualada va 
començar la tempora-

da de Lliga després d’un mes 
de setembre intens en partits 
de pretemporada contra di-
ferents equips de l’handbol 
català.
L’inici no va poder ser millor, 
ja que es va començar amb 
victòria davant l’Handbol Po-
blenou B de Barcelona.
El partit va ser molt intens 
i lluitat per part dels dos 
equips, essent un bon espec-
tacle esportiu pels nombrosos 
espectadors que van assistir 
al partit. Tot el partit va ser 
un frec a frec entre els dos 
contrincants. En l’inici del 
partit el Poblenou dominava 
a la pista, però ràpidament 
els igualadins es van posar 

les piles i van començar a 
recuperar-se en el marcador, 
acabant la primera part amb 
un 17 a 16 favorable a l’equip 
anoienc.
En la represa de la segona part 
el partit va seguir igual d’in-
tens amb un marcador molt 
ajustat pels dos equips, però 
l’Igualada es veia amb més 
força per arribar a guanyar el 
partit, el seu joc era més efec-
tiu i al Poblenou li comença-
ven a fallar les forces.
Els últims 5 minuts van ser 
decisius, l’Igualada va desple-
gar un joc molt intens i amb 
atacs contundents i efectius 
va aconseguir distanciar-se 
en el marcador del Poblenou 
marcant 5 gols en els últims 
minuts (a 1 gol per minut) 
acabant el partit amb 32 a 29.
Molt bon partit del conjunt 
igualadí que aquest any ha in-

corporat jugadors nous pro-
vinents de la base juvenil que 
van debutar amb molta qua-
litat i empenta i estan donant 
molt bon resultat a l’equip.
El pròxim partit serà diumen-
ge contra el Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat com a 
visitants.

Fitxa tècnica
Porters : Jordi Bermejo (10 
aturades) i Martí Méndez (11 
aturades)
Jugadors de Pista: Oscar Visa 
(3), Jordi Grado (9), Arnau 
Capitán (5), Roger Calzada 
(2), Max Segura (4), Esteban 
Lezama (1), Mark Fresnedoso 
(2), Marc Vilches (1), Xavier 
Vila (1), Josep Lluis Àlvarez 
(2), Marc Espinagosa (2)
Entrenador : Pol Cantero
Ajudant : Hilari Canales

RUGBY / LA VEU 

Els visitants, una unió 
entre l’Anoia Rugby 
i l’Esperraguera, van 

presentar-se justos d’efectius, 
amb només un canvi a la ban-
queta. Això no els va fer entrar 
al partit amb flaquesa sinó 
amb força, doncs sabien que 
seria dur.
Amb ganes de posar en pràcti-
ca allò que han estat entrenant 

durant les últimes setmanes.
Els Crancs entraven fort amb 
jugades trenades però la de-
fensa dels hipovíkings estava 
molt ben posicionada i els hi 
ho va posar difícil.
La primera part, molt disputa-
da, acabava amb el marcador 
favorable als locals de 19 a 5. 
Un inici de la segona part on 
els visitants van sortir trepit-
jant fort i per totes. Els da-
vanters es van posar forts per 

intentar remuntar i fer pujar 
el marcador a 24 - 15, però la 
falta de canvis i el cansament 
els va passar factura.
Tot i que no va fer afluixar un 
joc molt bonic per part dels 
dos equips, el partit acabava 
amb la victòria dels Crancs 
55-15.
Un partit que va fer que el 
conjunt visitant tot i el resul-
tat sortís amb la sensació d’un 
gran inici de temporada.

L’Anoia Rugby masculí perd en el seu 
desplaçament a Osona
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RUGBY / LA VEU 

Les FEM RUGBY, en-
guany agermanades 
entre 4, l’Anoia Rug-

by club, el Martorell Rugby 
Club, el Rugby Club Corne-
llà i l’universitari Cocodri-
les, iniciava aquest passat 
diumenge dia 6 el seu primer 
partit de lliga contra les Car-
boneres de Terrassa.
El matx es disputava a can 
Jofresa, a Terrassa, i les no-
ies tenien com a objectiu co-
hesionar-se dins del camp i 
comunicar-se bé per poder 
fer front a un equip jove i 
fort.
Durant els primers minuts 
les locals es posicionaven bé 

dins del camp i provaven de 
fer jugades ràpides aprofitant 
que el conjunt FEM RUGBY 
no acabava de concentrar-se 
en el matx fins a arribar la 
primera marca local.
Va ser el moment clau en el 
qual les noies de l’equip visi-
tant van començar a posicio-
nar-se amb una defensa fèr-
ria que no va permetre cap 
marca ni xut a pals més fins 
al final del partit. Van igualar 
el marcador i tot just el van 
capgirar abans del xiulet de 
final de la primera part.
A la segona part les noies 
del FEM RUGBY entraven al 
camp disposades a seguir en-
davant i no permetre cap en-
trada i provar de fer jugades 

trenades que van sortir i van 
fer delir l’afició.
Arribava la tercera i la quar-
ta marca del visitant, tot i 
els cops de càstig que feien 
retrocedir metres i metres i 
metres. No va ser suficient 
per defallir els ànims i van 
tornar a traspassar la defensa 
de les locals amb fintes fins a 
arribar a la cinquena marca i 
fi del partit.
Amb un resultat de 5-25, les 
visitants van donar joc en el 
seu primer partit de lliga.
Seguiran treballant la cohesió 
al camp i lluitant cada metre 
en el pròxim partit de lliga, 
diumenge vinent a les 12 al 
camp de Cornellà contra el 
conjunt Químics -Alella.

L’Anoia Rugby femení guanya el seu 
primer partit de la temporada

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
5 d’octubre es va ce-
lebrar el XVIIè Tor-

neig Frontennis d’Igualada 
amb pilota preolímpica, cita 
esportiva a la que hi van par-
ticipar les millors parelles de 
Catalunya.
El torneig es va jugar a les 
dues pistes, excepte les semi-
finals i finals que es van jugar 
al frontó nou.
Cal remarcar que a tots els 
jugadors els hi agrada molt 
jugar a les noves instal·laci-
ons, i que estan encantats de 
tornar a jugar a casa una altra 
vegada.
La primera semifinal la van 
jugar la parella Marc i Cues-
ta contra Julià i Ramón, gua-
nyant els primers amb una 
partida on 3 dels 4 jugadors 
eren anoiencs. Partida molt 

ajustada i física.
La segona semifinal la van 
jugar Dani i Toni contra Adri 
i Vicenç, guanyant la segona 
parella en una partida també 
molt igualada.
La final la van disputar la 
parella Marc/Cuesta con-
tra la parella Adri/Vicenç, 
guanyant els primers en una 
partida on Marc i Cuesta van 
demostrar estar en un bon 
moment de forma.
Els guanyadors van ser: Marc 
Esteve (Club Frontennis 
Igualada) i José Juan Cuesta 
(Club Frontennis Abrera).
Finalment es va fer l’acte de 
lliurament de Trofeus i obse-
quis d’aquest XVIIè torneig, el 
més antic de Catalunya, amb 
la presència del Regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada Jordi 
Marcè, que ens va mostrar el 
seu suport al nostre Club i al 
nostre esport.

El Molí Nou acull el 
XVII Torneig Frontennis 
Igualada

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Marta Segura segona 
classificada abso-
luta, Bernat Planas 

primer màster, Albert Ferrer 
segon veterà i Pepita Carner 
segona màster. Aquest va ser 
el recull de copes del Club. 
Excta. UECANOIA de diu-
menge passat a Moja (Pene-
dès), a la cursa de muntanya 
Pujada al Castell d’Olèrdola.
El recorregut de 13 km tenia 
sortida i arribada al poble de 
Moja i es desenvolupava al 
Parc d’Olèrdola, combinant 
tot tipus de terreny, pistes, 
corriols, part tècniques, amb 
la pujada al Castell d’Oler-
dola com a punt més alt del 
recorregut. El desnivell acu-
mulat total de 330m posi-
tius i els trams poc tècnics 
van propiciar que la cursa 

fos força ràpida, afavorida 
també per unes temperatu-
res relativament fresques. 
5 membres més de la secció 
de curses de muntanya van 
participar també a la prova: 
Judit Tort, David Patiño, Is-
mael Molina, Josep Sánchez i 
Txus Oliva
La cursa, organitzada pel 
Club BTT el Bressol de Moja 
(que deu el seu nom al fet 
que es considera que Olèrdo-
la és el bressol del Penedès), 
està inclosa dins del circuit 
de curses de muntanya Gran 
Penedès i que el club anoienc, 
abans d’aquesta cursa, ocupa 
el segon lloc just darrere l’Es-
portiu Penedès.
El mateix dia, Joan Almirall, 
membre també de la secció 
de curses de muntanya, va 
disputar a Gerb la GerbTrail 
en la seva modalitat de 20km 
i 900m de desnivell positiu 

acabant el dur recorregut 
amb 2:22 en 81a posició d’un 

Podis UECANOIA a la Pujada al Castell d’Olèrdola
total de 192. Aquesta pro-
va era puntuable per la Lliga 

de la Noguera de Curses de 
Muntanya.
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ATLETISME / LA VEU 

Dissabte  passat, es 
disputava a les pistes 
d’atletisme de Rubí, 

la 1a Jornada del Campionat 
de Catalunya de Tardor,  amb 
organització de la U.A. Rubí 
i de la FCA. Hi participaren 
quatre atletes del CAI Petro-
miralles/Jocnet.
Van sobresortir la victòria 

d’Elsa Alías -Sub-14- en llan-
çament de disc, amb un mi-
llor intent de 26,58 m. i el 2n 
lloc de Ferran Sagrera -Sub-
14- en llançament de martell, 
amb 33,80 m.   
Joel Giménez Rodríguez 
-Sub-12- era 4t a la final “A” 
dels 60 m.ll., amb 9”8, i Carla 
Alvarez -Sub-14- era també 
4a a la final “C” dels 150 m.ll., 
amb 22”1.

Elsa Alías (CAI), primera 
en Disc al Campionat                            
de Catalunya de Tardor 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Puntuable per al Cam-
pionat de Catalunya 
d’asfalt, Trofeu de Ca-

talunya de Ral.liSprint d’asfalt, 
Volant RACC i  diverses cate-
gories, es va disputar el dissab-
te l’onzena edició del Ral·li La 
Pineda.
Tres eren els equips de Moto 
Club Igualada que hi van par-
ticipar; Javi Carrillo i Oriol 

Cordoba amb Seat Ibiza que 
tingueren que abandonar al 
trencar un palier. Joan Mor-
ros i Carles Planell amb VW 
Golf 16V que aconseguiren 
una molt bona quarta posi-
ció absoluta a Ral·liSprint, cal 
destacar que aquest era el 50è 
ral·li del copilot d’aquest jove 
igualadí Carles Planell que a 
més de fer equip amb l’ode-
nenc Morros, ho fa amb un 
pilot lleidatà a la Focuxtrem. 

Al Volant RACC, el pilot igua-
ladí Marcel Abad copilotat per 
Pere Requena d’Alcover asso-
lien la sisena posició absoluta 
i un molt bo tercer lloc a la 
júnior.
Aquest ral·li tarragoní consta-
va de tres trams cronometrats; 
Colldejou, Serra d’Almòs i 
Coll d’Aumet que es disputa-
ven dues vegades cadascun 
d’ells en aquest ral.li organitzat 
per l’escuderia Costa Daurada. 

Bon ral·li de La Pineda dels equips 
de Moto Club Igualada

Àlex Haro guanya el 
ral·li del Marroc com a 
copilot de De Villiers

MOTOR / LA VEU 

Giniel de Villiers i el 
seu copilot Àlex Haro 
s’han endut la victò-

ria final del ral·li del Marroc, 
en una emocionant última 
jornada del raid que posava 
el final al Mundial de Cross 
Country de 2019.
De Villiers i Haro van man-
tenir una gran lluita amb la 
parella formada per Carlos 
Sainz i Lucas Cruz, tant per 

l’etapa com per la general. 
El veterà bicampió de ral·lis 
espanyol ja augurava baralla 
fins al final, sempre que es-
quivessin les avaries i els ac-
cidents.
La lluita va durar, exacta-
ment, fins que restaven 10 
quilòmetres per al final. El 
Mini de Sainz i Cruz va tenir 
problemes pels quals es van 
quedar tirats i van haver de 
ser remolcats fins a la meta 
per Jakub Przygonski.

El dia 20 d’octubre arriba la 41a Cursa 
Popular d’Igualada
CURSA POPULAR / LA VEU 

El diumenge 20 d’oc-
tubre tindrà lloc la 
41a Cursa Popular 

d’Igualada, que proposa dos 
recorreguts pels carrers de 
la ciutat El recorregut A, 
recomanat per als nascuts a 
partir de l’any 2011, proposa 
un tram de 5.000 metres amb 
sortida des del Parc Central, 
i el recorregut B, de 1.600 
metres, té sortida i arribada 
també en aquest emblemàtic 
punt de la capital de l’Anoia.
La principal novetat d’aquest 
any és el fet que, com ja es 
feia amb la cursa per a adults, 
les inscripcions per a la cur-
sa infantil també s’han de fer 
anticipadament, ja que tots 
els participants portaran el 
xip que permet gestionar la 
sortida, l’arribada i les clas-
sificacions en les diferents 
categories. La inscripció es 
pot fer en línia fins al dijous 
17 d’octubre, al web: http://
www.cursapopularigualada.
cat/
Durant la presentació de 

la cursa, que ha tingut lloc 
aquesta setmana a l’Estadi 
Atlètic, la tinenta d’alcalde i 
regidora de Promoció de la 
Ciutat i Esports, Patricia Illa, 
va voler posar en valor l’es-
port escolar: “Per a nosaltres 
és molt important promou-
re que els infants practiquin 
esports i per això ja des de 
ben petits procurem que pu-

guin fer petits tastets de les 
diferents modalitats i vagin 
comprovant quin és el que 
més els agrada. Per això, més 
enllà de l’aspecte competitiu, 
aquesta cursa té l’objectiu de 
ser una festa lúdica i famili-
ar en què els més petits s’ho 
passin bé fent un recorregut 
pensat també per afavorir 
aquest esperit”.
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TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte 5 d’oc-
tubre l’equip de 2a na-
cional del CPP IGUA-

LADA es va desplaçar fins a 
Esparreguera per disputar 
la segona jornada de la lliga 
nacional.  Era un partit con-
tra un rival directe on els dos 
equips tenien grans possibi-
litats d’endur-se l’enfronta-
ment. 
L’equip igualadí format per 
Dani Luco, José María Es-
cudero i Francesc Masip va 
caure derrotat contra l’Espar-
reguera, format per Ricard 
Martínez, Renato Pimentel i 
Èric Cintas, una de les joves 
promeses actuals catalanes, 
resident al CAR de Sant Cu-
gat.
El partit va ser una mica d’alts 
i baixos. Escudero perdia el 
primer punt contra un Cintes 
pletòric de forma, després ar-
ribava la sorpresa agradable, 
ja que Luco es desfeia d’una 
manera bastant contundent 
d’un molt bon jugador que 
la setmana anterior havia 
puntuat a 1a Nacional com 
és Pimentel per 3-0. Masip 
avançava els igualadins en el 
marcador amb una molt bona 
actuació davant de Martínez, 

també per un 3 a 0 a favor. 
Després d’aquest partit va co-
mençar la baixada... Escude-
ro en una no molt bona tarda 
de debut en el CPPI perdia 
contra un ja més entonat Pi-
mentel. Després arribava el 
gran partit de la tarda, Masip 
i Cintas van fer un partidàs, 
amb intercanvis de cops bo-
níssims i molta alternança 
en el marcador, per arribar a 
un 5è 11 on la jove perla del 
CAR es va acabar imposant. 
En l’últim partit, el que po-
dia ficar l’empat en el marca-
dor i anar als decisius dobles, 
Luco no va estar tan encertat 
i va perdre per un sorprenent 
3-0 contra Martínez, jugador 
en principi de nivell inferior 
però que sembla que li tingui 
la mida presa al jugador del 
CPPI, ja que fa unes tempora-
des, en un altre partit de lliga 
també havia derrotat a Luco.
Resumint, derrota dolorosa 
contra un rival que si segueix 
ficant jugadors d’aquest nivell 
pot estar força amunt en la 
classificació, per un ajustat 4 
a 2. Ara toca seguir entrenant 
fort i preparar el proper par-
tit contra el també difícil Sant 
Antoni de Portmany d’Eivissa 
a les Comes el proper dissabte 
a les 17:00h. 

Derrota ajustada i 
dolorosa del CPPI a la 
pista de l’Esparreguera 

PÀDEL / LA VEU 

El passat dissabte cinc 
d’octubre la Federació 
Catalana de Pàdel va 

reunir al Club  Cercle Saba-
dellés a tots els capitans dels 
equips de la província de 
Barcelona per realitzar les 
reunions amb les noves nove-
tats d’aquesta nova lliga que 
comença; que anirà d’octubre 
2019 a juny 2020.
A part també es va fer entre-
ga de 40 trofeus als campions 
de les diferents lligues; d’Ab-
soluts, Menors i Veterans, 
tant en categoria masculina i 
femenina; de la província de 
Barcelona per part del Presi-
dent de la Federació Catalana 
de Pàdel, el Sr. Pere Hernan-
dez Ripoll. D’aquests qua-
ranta trofeus, dos van anar a 
parar a mans del Club Pàdel 
Infinit d’Igualada, concre-
tament a l’equip de les Ve-
teranes Femenines que van 
quedar campiones de Segona 
categoria i aquest any juga-

ran a la màxima categoria. 
Aquest equip està compost 
per l’Eva Prades (capitana), 
Montse Diaz (subcapitana), 
Imma Vidal, Anni Ureña, 
Cristina Esteva, Guliana Eli-
as, Khaoula Arab, Lourdes 
Cabot, Maria Jose Santama-
ria, Mer Gargallo, Montse 
Carrillo, Natalia Sorolla, Yo-
landa Piñero i Yolanda Sanc-
hez. L’altre trofeu de campió 
el va rebre l’equip masculí 
Veterà, que porta tres anys 
seguits guanyant competi-
cions. La temporada 2017 
va guanyar la lliga Maxpeed 
(lliga de +45 amb equips de 
l’Anoia, Bages i Penedès), la 
temporada 2018 va quedar 
campió de Cinquena cate-
goria de la lliga de veterans 
de la Federació Catalana i el 
2019 també va quedar cam-
pió de Quarta categoria de 
la lliga de veterans de la Fe-
deració i aquest any estaran 
a la Tercera Categoria, amb 
ganes de tornar a quedar 
campions. Aquest equip està 

compost per Oriol Vinar-
dell (capità), Abdelah Zaim, 
Àngel Triviño, Carles Lladó, 
Carlos Perez, David Sabaté, 
Felix Miramunt, Paco Fer-
nandez, Jose Mari Sanchez, 

La Federació de Pàdel fa entrega dels trofeus als campions
Josep Costa, Lluís Pol, Pep 
Solé, Pepe Yebra, Pere Car-
bonell, Quim Aguilar, Raül 
Criado, Rosendo Perez i Xavi 
Linares.
La reunió de capitans va aca-

bar amb una foto de família 
amb tots els equips campi-
ons amb el President de la 
Federació Catalana de Pàdel 
i amb un piscolabis per tots 
els assistents.

FUTBOL SALA / LA VEU 

El Club Futbol Sala 
Òdena ha celebrat un 
acte de presentació en 

què ha donat a conèixer els 
11 equips amb què compta-
rà per a la temporada 2019-
2020: benjamí, aleví, aleví 
+, infantil, infantil +, cadet, 
juvenil, sènior masculí, sèni-
or femení, veterans masculí i 
veterans femení. En total són 
120 jugadors, que poden ser 
més perquè encara disposen 
de places lliures a les catego-
ries benjamí, aleví i infantil. 
Tots els entrenadors de tots 
els equips s’han format com 
a entrenadors en el propi 

club.
Les novetats d’aquesta tem-
porada són la creació dels 
equips de veterans masculí, 
que jugarà a la lliga d’AM-
PA del Consell Esportiu de 
l’Anoia, i el veterans femení, 
formats per pares i mares 
de jugadors del Club Futbol 
Sala Òdena. D’altra banda, 

el sènior femení aquest any 
no participarà a competi-
cions federatives, però dis-
putarà amistosos i tornejos 
i seguirà fent entrenaments 
setmanals, oberts a noves ju-
gadores; la intenció d’aquest 
equip és sumar noves juga-
dores de cara a tornar a fede-
rar-se la propera temporada.

El Club Futbol Sala Òdena 
comptarà amb 11 equips per a 
la temporada 19/20
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

PATRIMONI / LA VEU 

Un any més, l’Agència 
Catalana del Patrimo-
ni Cultural impulsa 

les Jornades Europees de Patri-
moni (JEP), una iniciativa del 
Consell d’Europa i la Comissió 
Europea que se celebra inin-
terrompudament a Catalunya 
des del 1991 i que és conside-
rada com l’activitat participati-
va més important d’Europa en 
relació al patrimoni cultural. 
Aquest projecte compta amb 
la col·laboració de la Federa-
ció de Municipis Catalunya, de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i de l’Institut Ramon 
Muntaner i en l’edició d’en-
guany incorpora com a nous 
col·laboradors, l’Associació 
Capital de la Cultura Catalana 
i Catalonia Sacra.
Centenars de municipis i en-
titats de tot Catalunya se su-
men a aquesta festa major 
del nostre patrimoni cultural,  
programant activitats gratu-
ïtes durant el segon cap de 
setmana d’octubre per apropar 
el seu patrimoni cultural a la 
ciutadania. Un gran ventall 
de propostes que es podran 
consultar organitzades temà-
ticament i geogràficament en 
l’agenda en línia.
Les Jornades Europees de Pa-
trimoni (JEP) se celebren a 

Europa durant un cap de set-
mana entre setembre i octu-
bre. L’edició 2019 a Catalunya 
se celebrarà els dies 11, 12 i 13 
d’octubre.
Palaus, castells, monestirs, ja-
ciments, jardins històrics i al-
tres espais patrimonials obri-
ran les seves portes perquè els 
ciutadans gaudeixin de visites 
gratuïtes i puguin conèixer en 
profunditat el seu patrimoni, 
la millor manera d’aconseguir 
la implicació social en la seva 
salvaguarda i valoració.

Visita al Gasogen de Cal Pas-
cual i a l’Electra Igualadina
Aquest any les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni brinden 
l’oportunitat de visitar el gasò-
metre de Cal Pasqual i l’em-
blemàtic edifici de l’Electra 

Igualadina, al barri del Rec. La 
visita comptarà amb un guia 
d’excepció, l’historiador Pere 
Pascual i Domènech, cate-
dràtic emèrit de la Universitat 
de Barcelona, que explicarà i 
situarà en el seu context his-
tòric aquests dos importants 
elements del patrimoni indus-
trial de la ciutat.
L’activitat, organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada-Mu-
seu de la Pell, conjuntament 
amb el Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI), 
tindrà lloc el proper 12 d’octu-
bre, a les 11 h. La visita tindrà 
una durada aproximada de 
dues hores i és gratuïta, però 
caldrà fer inscripció prèvia al 
telèfon 93 804 67 52 i les pla-
ces són limitades. El punt de 
trobada i inici del recorregut 

Igualada celebra les Jornades Europees del Patrimoni 
amb una visita guiada al Gasogen de Cal Pasqual 
i a l’Electra Igualadina
L’historiador Pere Pascual serà el guia del recorregut que explica i situa en el seu context històric aquests dos importants ele-
ments del patrimoni industrial de la ciutat

serà a l’entrada del Gasogen, 
a la cruïlla entre els carrers 
de St. Carles i dels Esquila-
dors.Pere Pascual i Domènech 
(Igualada, 1945) és catedràtic 
emèrit de la Universitat de 
Barcelona, doctor en Filoso-
fia i Lletres (secció Història) 
per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1984) i especi-
alista en història. Ha publicat 
nombrosos articles i capítols 

de llibre sobre l’explotació de 
la xarxa ferroviària catalana 
i és autor, entre altres títols, 
d’Agricultura i industrialit-
zació a la Catalunya del segle 
XIX. Formació i desestructu-
ració d’un sistema econòmic 
(1990) i publicacions com Fà-
brica i treball a la Igualada de 
la primera meitat del segle XX 
(1992).

Visites i activitats a diversos municipis 
de l’Anoia

CALAF
Visita guiada al castell
Visita guiada al castell de 
Calaf, un indret amb més de 
1000 anys d’història.
El lloc de trobada per a la 
visita serà l’Oficina de Turis-
me de Cala
Dia: 13/10
Hora: 11:30h

Pujada al campanar
Descobrir tots els indrets del 
far de la Catalunya Central, 
pujant les 225 escales d’un 
dels campanars més alts i 
amb més història de Catalu-
nya, el de Calaf.
Dia: 13/10
Hora: 12:30h

CAPELLADES

Descobriu com es fa un full 
de paper artesanal!
Us convidem a participar del 
taller de paper fet a mà. Ens 
encanta la tardor! (infantil): 
Fem paper a mà i juguem 
amb els colors i les formes 
de la tardor. Fem paper a mà 
(adults): Farem una targeta 
de paper de barba i un sobre
Dia: 13/10
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Hora: 11:00 i 12:30h

Visita guiada a l’Abric Ro-
maní - NEAN Parc Prehis-
tòric
Visita guiada al jaciment 
neandertal de l’Abric Roma-
ní per conèixer les darreres 
descobertes efectuades per 
la recerca arqueològica que 
es porta a terme en aquest 
important enclavament del 
paleolític mitjà europeu.
Reserva prèvia necessària 
(tel.: 938012850)
Dia: 13/10
Hora: 11:15 i 12:45h

CASTELLFOLLIT 
DE RIUBREGÓS
Visita guiada al Castell de 
Sant Esteve
Visita guiada al Castell de 
Sant Esteve, fortalesa del se-
gle X recentment restaurada. 
En acabar la visita hi haurà 
coca i xocolata per a tots els 
assistents. És necessari por-
tar calçat adequat.

Cal inscripció prèvia (tel. 
938693031)
Dia: 13/10
Hora: 11:00h

CALONGE DE SEGARRA
Visita guiada i caminada 
per la ruta “Calonge Patri-
moni”
Visita guiada a peu (cami-
nada) pel elements patrimo-
nials que configuren la ruta 

“Calonge Patrimoni”, un 
nou itinerari senyalitzat que 
identifica i mostra diversos 
elements turístics del patri-
moni industrial i agrícola 
del municipi del s. XVIII –
teuleries i molins fariners–.
Dia: 13/10
Hora: 10:30h des de la plaça 
del cementiri.

SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI
Concurs de  dibuix infantil
Concurs de dibuix infan-
til de les Jornades Europees 
de Patrimoni 2019. El tema 
dels dibuixos serà “El patri-
moni de Santa Margarida de 
Montbui”.
Dia: 11/10
Hora: de 9 a 13h i de 15 a 
17h.

LA POBLA DE CLARA-
MUNT
Jornada de Portes Obertes 
al castell de Claramunt
Edificat durant el segle X 

sobre un turó que domina-
va tota la Conca d’Òdena, el 
Castell de Claramunt, for-
mava part de la xarxa de cas-
tells de frontera que protegi-
en el comptat de Barcelona 
dels territoris de l’al-Ànda-
lus.
Dia: 12 i 13/10
Hora: De 9:30 h a 13:30 h i 
de 15:00 h a 16:30 h

SANT PERE 
SALLAVINERA
Visita guiada al Castell de 
Boixadors
Durant l’horari detallat es 
duran  a terme visites guia-
des de 45 minuts al Castell, 
d’origen medieval, docu-
mentat des de l’any 1085. Es 
troba situat al turó de Boi-
xadors, a 848 m d’alçada. Es 
podrà visitar el conjunt for-

mat pel castell, torre i l’esglé-
sia romànica
Dia: 11/10
Hora: De 11:00 a 13:00 h i de 
16:00 a 18:00 h

SANT MAGÍ DE 
LA BRUFAGANYA
Visita guiada al santuari de 
Sant Magí de la Brufaganya
El santuari i les fonts de Sant 
Magí de la Brufaganya han 
estat centre de culte i pere-
grinació des de temps antics. 
Durant la visita, a més d’ex-
plicar la història del santua-
ri, de les fonts i de les coves, 
es veurà l’església, el cambril 
i altres dependències, i es 
comentaran activitats de ti-
pus cultural que s’hi desen-
volupen
Dia: de l’11 al 13/10
Hora; De 12 a 14’00h

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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TEATRE / LA VEU 

El grup Xarxa Igualada 
ha programat una nova 
sessió de teatre per a 

tota la família. El proper diu-
menge dia 13 d’octubre, a ¼ 
de’1 del migdia, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu es representa-
rà Baobab. Un arbre, un bolet i 
un esquirol.   
La Pera Llimonera, amb direc-
ció de Toni Albà, ens proposa 
una obra molt esbojarrada 
per explicar els tràngols que 
passen els immigrants que 
entren amb pastera, esca-
pant de les guerres, la gana i 
la violència impune de casa 
seva. Ho fa amb una parella 
de manters que es refugien en 
un edifici en construcció, en 
un dia de tempesta. 
L’espectacle, que es va estre-
nar a La Mostra d’Igualada, 
és interpretat per Pere Roma-
gosa i Sergi Casanovas. El pú-
blic igualadí el va considerar 
el Millor espectacle de Mos-
tra Igualada 2019 i també va 
rebre el guardó impulsat per 
l’associació Xarxa Alcover, 
que consisteix en una gira pel 
territori de parla catalana. El 
jurat del Premi Xarxa Alcover 
de Mostra Igualada 2019 en 
va dir: “el tractament que es 
fa de la temàtica de la guerra 
i la immigració, la posada en 
escena, l’humor i el llenguat-

ge utilitzat”. L’escenografia i 
vestuari és d’Alfred Casas, la 
música de Tonio Santoyo i la 
il·luminació de Miki Arbizu. 
El preu de les entrades és de 
6 euros, i de 5 euros per als 
socis de La Xarxa. Les entra-

des es poden comprar al web 
www.teatremunicipalateneu.
cat i el mateix diumenge, des 
d’una hora abans, a la taquilla 
del teatre, al passatge d’en Vi-
ves. 

La Pera Llimonera
La Companyia La Pera Llimo-
nera fou creada l’any 1993 per 
Pere Casanovas i Pere Roma-
gosa. Anteriorment havien es-

tudiat junts a l’Escola “El Tim-
bal” i al “Col·legi de Teatre” 
de Barcelona, i treballat amb 
les Companyies de Teatre “El 
Llamp”, “The Village Idiots” 
(Jocs Olímpics/Barcelona’ 92) 
i en diverses col·laboracions 

amb “La Cubana”. Al gener del 
2016 s’incorpora en Sergi Ca-
sanovas com a nou actor de la 
companyia, després d’estudiar 
al Col·legi del Teatre i a l’Es-
cola de Clowns de la Merche 
Ochoa. 
Des de 1993 fins ara han ac-
tuat en nombrosos festivals 
i han realitzat més de 2.000 
actuacions arreu de Catalu-
nya, Espanya i Andorra, amb 

els seus espectacles: Rucs. La 
Maledicció del Bruixot, Quo 
No Vadis, Llorenç de l’Àvia i la 
Catifa Voladora, Grim, Grim o 
la Blancallops i els 7 porquets, 
Tortuga l’illa d’en Tresot i Plors 
de cocodril.

La Pera Llimonera s’ha carac-
teritzat, des dels seus inicis, 
per la posada en escena d’es-
pectacles de creació. Durant 
més de vint-i-cinc anys, han 
fet arribar als espectadors vi-
vències, sentiments, actituds 
i sensacions, explicant i inter-
pretant històries inventades 
que eren dins la seva imagina-
ció, agafant, a voltes personat-
ges, a voltes situacions d’altres 

“Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol”, 
de la Pera Llimonera, a l’Ateneu de la mà de Xarxa

MÚSICA / JOAN FITÓ 

La cantautora aranesa 
Alidé Sans acompa-
nyada pel seu guitar-

rista Paulin Courtial van ser 
els encarregats d’obrir el Ci-
cle de tardor de Músiques de 
Butxaca el passat divendres 
dia 4, en el mateix format i 
lloc, l’escenari  del Teatre de 
L’Ateneu Igualadí, on públic i 
artistes comparteixen prota-
gonisme.
Alidé i Courtial porten qua-
tre anys junts compartint 
escenaris i això és va fer ben 
palès en la posada en esce-
na de l’espectacle, acurat en 
harmonies i tempos, que va 
començar amb temes més 

poètics amb veu i guitarres 
per anar tot seguit a les peces 
acompanyades per l’acordió, 
presentant cada peça en ara-
nès , llengua en la que escriu 
i canta tot el seu repertori .
El duet va interpretar gairebé 
tots els temes del seu segon 
disc Henerècla enregistrat 
l’any passat i barrejant-los 
amb temes més coneguts del 
primer disc com Eth Paradís 
ei en tu del 2015 o ara Tèrra i 
Soleta  e complèta.
La música del duet barreja en 
el seu repertori  influències 
de rumba, reggae i arrels folk 
entre d’altres.  Cal estimar 
de la mà de Paulin Courtial 
el mestratge d’una posada en 

escena amplificada amb aju-
da de pedals i instrumental 
d’enregistrament, molts dels 
quals en el mateix directe, 
tot un altre joc electroacústic 
que fa que tinguem un tercer 
o quart instrument, baix , 
bateria …, en escena. 
De la natura i poesia de la 
majoria del contingut de les 
seves lletres a la reivindica-
ció de la igualtat entre homes 
i dones i de la lluita contra el 
patriarcat, llueix el tema Era 
revolucion de Conchita o Es-
claua on el públic engrescat 
per la cantautora va cantar i 
picar de mans fins el bis final 
Só jo, deixant a una part del 
públic amb ganes de escol-

tar-ne més. 
Podem trobar més informa-
ció del seu grup i altres en oc-

Alidé Sans ens descobreix La Val 
d’Aran reivindicant natura i feminitat

MÚSIQUES DE BUTXACA A L’ATENEU

cità a les adreces www.alide-
sans.com i  www.trobasons.
viasona.cat.

narracions i altres contes, però 
sempre mitjançant la improvi-
sació com a eina de treball i 
d’estimulació de la creativitat. 
A partir del joc teatral dels 
joglars, clowns i bufons, i uti-
litzant la improvisació com a 
base per a la creació dels es-
pectacles, han anat consoli-
dant un estil propi, en el qual 
els textos, senzills i directes, 
plens de jocs de paraules, 
complementats pel gest i la 
imatge, són les claus per arri-
bar al públic.

Baobab. Un arbre, un bolet i 
un esquirol
Dos venedors ambulats, refu-
giant-se d’una gran tempesta, 
expliquen la història d’un bo-
let i un esquirol que, a causa 
de la guerra, emprenen una 
gran aventura per trobar un 
nou arbre on poder viure. Ba-
obab és un homenatge a to-
tes aquelles persones, grans i 
menuts, a qui la violència dels 
conflictes armats els ha obli-
gat a deixar la seva terra. 
El món és ple de fronteres on 
moltes persones s’arrisquen 
per continuar vivint. Els murs 
poden ser infranquejables, 
però la seva mirada conté l’es-
perança d’una vida més enllà. 
Una història tràgica que as-
seguts a la butaca d’un teatre, 
t’embolcalla emocionalment i 
de la que no pots fugir.
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

La ràbia en art
Rebota rebota y en tu cara explota. Autoria i di-
recció: Agnés Mateus i Quim Tarrida. Amb: Agnés 
Mateus. Producció en gira: Elclimamola. Teatre de 
l’Aurora, 5 d’octubre 2019. 21h 

E l boca-orella n’anava ple. Va fer soroll al Tem-
porada Alta i al Festival TNT de Terrassa i ha 
rebut diversos premis pel seu potencial inno-

vador. El títol ‘Rebota rebota y en tu cara explota’ i 
la imatge promocional (un ou esclafat a la cara de 
l’actriu) reforçaven el caràcter de la peça, que es pro-
metia –si més no– reivindicativa i singular. 
No va decebre expectatives. D’una banda, per l’im-
pacte, a la recerca constant d’imatges frapants que 
juguen amb elements com l’angúnia, la incomoditat 
o la repetició per situar l’espectador en una posició 
activa. Queda clar –com es recorda humorística-
ment– que no es tracta d’un espectacle participa-
tiu, però el públic no rau passiu a la butaca, li toca 
entomar la plantofada i posicionar-se íntimament 
davant l’allau de denúncia que etziben amb fermesa 
els cocreadors de l’espectacle Agnés Mateus i Quim 
Tarrida. 
El bagatge performàtic d’ella i d’art conceptual d’ell 
dibuixen estampes difícils de suportar perfilades 
amb un encertadíssim treball de llum i so. I a la for-

MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge 13 
d’octubre Romain 
Boyer i Guillem Mar-

tí inauguraran el Cicle Música 
de Primera Fila de la progra-
mació del Teatre de l’Aurora.
El músics igualadins inter-
pretaran l’obra de cambra 
més important de Frederic 
Chopin, que és sens dubte, la 
seva sonata per a violoncel i 
piano, l’última obra que es 
va publicar en vida del com-
positor i l’última que aquest 
va interpretar en públic. En 
aquesta ocasió la podrem es-
coltar, juntament amb altres 
obres del repertori cambrís-
tic, a càrrec de Romain Boyer 
al violoncel i Guillem Martí al 
piano, dos excel·lents músics 
i professors de l’Escola Con-
servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada avesats, des de 
fa anys, a fer música junts.

Horari i venda d’entrades 
El concert de Romain Boyer 
i Guillem Martí tindrà lloc 
el diumenge 13 d’octubre a 

les 19 h. Les entrades tenen 
un cost de 10 € i 8 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Ja estan disponibles els abo-
naments de la temporada

El violoncel·lista Romain Boyer i el 
pianista Guillem Martí obren el Cicle 
Música de Primera Fila a l’Aurora

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte li toca 
al torn a una com-
panyia que no es la 

primera vegada que visita 
Piera: Punt i Seguit teatre de 
Terrassa.
Punt i Seguit Teatre neix a 
Terrassa el gener del 2007. 
Els seus membres però, 
compten amb una llarga ex-
periència dins del món tea-
tral amateur, on han format 
part de diverses companyies 
i grups de teatre. És la in-
quietud per desenvolupar un 
teatre més de petit format i 
d’investigació constant el 
que els ha dut a crear aquest 
nou grup de teatre.
En 12 anys d’història, Punt i 
Seguit Teatre ha realitzat 236 
representacions i ha rebut 
227 premis.
Aquestes són algunes de les 
obres representades al llarg 
de tots aquest anys: La lliçó, 
d’Eugène Ionesco (2007-
2009); Veus les línies?, ver-
sió pròpia d’Art de Yasmina 
Reza, (2010); Lampedusa, 
d’Anders Lustgarten (2016); 
El traspàs, d’Eloi Falguera 

(2018), premi Recvll de tea-
tre “Josep Ametller” 2017. 
L’obra que demà representen 
és La Veritat de l’autor Esta-
ban Eche.
Sala de reunions d’un hos-
pital. El Comitè de bioètica 
(format per la directora mè-
dica, un ginecòleg, un cap de 
servei i una doctora en filo-
sofia) es planteja un dilema 
moral: comunicar o no els 
resultats d’unes proves a una 
pacient. Uns resultats molt 
controvertits... El debat obre 
la capsa de Pandora, mostra 
passions, odis i situacions 
surrealistes. Quina és la ve-
ritat que hi ha darrere de tot 
plegat?
Comèdia d’embolics, un di-
vertimento, de 4 personatges. 
Apta per a tots els públics 
amb una durada de 90 mi-
nuts, aproximadament.

Tercer dissabte de 
Concurs a Piera

ma s’hi suma un fons, un contin-
gut tan esmolat com els ganivets 
que, un a un, ben afilats, voleiaran 
fins a clavar-se al cop sec. Aques-
ta és només una de les fórmules 
amb què bullen de ràbia contra la 
violència de gènere, la xacra so-
cial que els ha mogut a trepitjar 
escenaris. Una xacra que veuen 
plasmada de moltes maneres: en 
la ficció audiovisual, en l’autori-
tarisme, en l’insult o en l’acudit 
simplicista que fins ara es tolera-
va sense qüestionar el verí de l’es-
copinada. I que, quan explota, el 
016 cau també derrotat. Tenim un 
problema enormement seriós.
Còmica, propera, energètica, gran en el monòleg (i 
brillant com a ventríloqua), Mateus fa una exhibició 
interpretativa de nivell passant per molts registres i 
situacions –algunes de ben surrealistes– que condu-
eixen el públic per aquest espinós recorregut tan ne-
cessàriament imprescindible per poder canviar algu-
na cosa. El contrast emocional que aconsegueixen en 
la gairebé hora i mitja de funció és admirable. De la 
música disco a Vivaldi, de fer saltar espurnes (literal-
ment) al recolliment interior, de la disbauxa trencant 

la quarta paret a la poesia més sentida. 
Mateus canta, balla, sua, crida.... i deixa de respirar. 
També deixa de respirar. Per les 492 persones assas-
sinades entre 2015 i 2019, registrades amb nom i 
edat. Algunes sense identitat. Però comptabilitzades. 
Perquè totes importen i no les volen oblidar.
Un espectacle punyent, que penetra, però que tro-
ba els canals per fer-se digerible sense banalitzar la 
qüestió. No és tasca senzilla i ho aconsegueixen amb 
discurs i art.

Ja hi ha disponibles els abo-
naments per a la programació 
Setembre/Desembre 2019, 
a través del qual els espec-
tadors poden comprar 4 es-
pectacles per 44 euros (30% 
descompte). Podran escollir 
entre els espectacles marcats 
com a abonables. La venda 
d’abonaments es farà trucant 
al 93 805 00 75 fins el 31 d’oc-
tubre.
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TEATRE / LA VEU 

Ahir dijous 10 d’octu-
bre començava una 
nova edició de la Fira 

Mediterrània de Manresa i un 
dels primers espectacles que 
es van poder gaudir aquests 
dies porta gravada la marca 
anoienca. La companyia Tea-
tre Nu, de Sant Martí de Tous, 
estrenen el seu últim espec-
tacle que porta per títol  En 
Patufet (i els seus pares), una 
versió de la popular ronda-
lla catalana explicada des del 
punt de vista dels pares. Així 
doncs, la companyia ens pre-
senta una història amb uns 
pares novells i excessivament 
protectors amb el seu fill. És 
un text escrit en un vers pi-
cat i viu, amb tocs d’humor, 
i tendresa. Inspirat en la tra-
dició catalana que ha fet néi-
xer aquest personatge però 
amb una mirada actualitzada, 
moderna i global. En Patu-

fet (i els seus pares) compta 
amb la música i les compo-
sicions originals d’en Pep 
López, amic de la companyia 
i professional del sector dels 
espectacles per a tots els pú-
blics. En resum, aquest és un 

Teatre Nu estrena espectacle, “En Patufet 
(i els seus pares)”, a la Fira Mediterrània de Manresa

espectacle que connecta amb 
humor la història tradicional 
amb les obsessions d’avui. 
Aquesta nova versió musical 
d’en Patufet es va poder veure 
a la sala petita del Teatre Kur-
saal de Manresa ahir dijous. 

“En Patufet (i els seus 
pares)” és una revisió 

de la popular rondalla 
amb un punt de 

vista actual

La companyia del Teatre Nu, 
20 anys voltant
Són un col·lectiu de profes-
sionals de l’art escènic que 
produeixen i fan girar les se-
ves pròpies creacions. En vint 
anys de trajectòria -el 2020 la 

companyia celebra el seu vintè 
aniversari sobre els escenaris- 
han creat dinou muntatges 
amb els quals han realitzat 
més de dues mil funcions. 
Creuen en el teatre com un art 
comunitari, en què la suma de 
talents individuals fa créixer 
cada nou projecte.
Des de Sant Martí de Tous, 
un petit poble de la comarca 
de l’Anoia, exporten arreu els 
seus projectes. L’espai on tre-
ballen, La Casa del Teatre Nu, 
és un local obert al públic i als 
professionals on es poden de-
senvolupar propostes que bus-
quen una infraestructura per 
poder-se dur a terme. Acull 
projectes des de la idea, fins a 
la seva estrena i exhibició.

MÚSICA / LA VEU 

Divendres 11 d’octu-
bre actuarà a Igua-
lada el cor Colle-

gium Musicale, que és poc 
conegut a Catalunya perquè 
és d’Estònia, un país amb 
una tradició coral impor-
tantíssima que compta amb 
molts cors de gran qualitat. 
El Collegium Musicale és un 
d’aquest cors i per això va 
ser nomenat cor de l’any d’ 
Estònia els anys 2011, 2014 

i 2017. A més, el 2018 va re-
bre el premi de música de la 
Fundació Cultural Estonia-
na. El va fundar el seu direc-
tor actual, Endrik Üksvärav, 
i ha actuat arreu d’Europa, a 
Rússia, al Japó i al Líban, A 
més, el Collegium Musicale 
va guanyar l’última edició 
del festival europeu Let the 
Peoples Sing. Justament, 
enguany aquest festival se 
celebrarà a Barcelona el 12 
i 13 d’aquest mes, i el Colle-
gium Musicale participarà al 

Avui divendres, concert amb el cor 
Collegium Musicale d’Estònia

concert de gala al Palau de 
la Música, que serà retrans-
mès per TV3. La Coral Mix-
ta d’Igualada ha aprofitat el 
viatge d’aquest cor per or-
ganitzar l’únic altre concert 
que farà a Catalunya.
El concert serà a 2/4 de 10 
del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. Les entrades 
ja es poden comprar a en-
tradium.com i valen 5 euros 
per als menors de 18 anys i 
10 per als més grans.

CULTURA / LA VEU 

Organitzat pel projec-
te “Altres mirades”  i 
amb la col.laboració 

de Llegim...? llibreria i l’Ate-
neu Igualadí, es presentarà 
el proper dijous dia 17 d’oc-
tubre a 2/4 8 del vespre a la 
sala Lab de l’Ateneu Igualadí, 
el llibre No venimos del latín 
de Carme Jimenez Huertas.
Presentarà l’acte l’Albert Ga-
mez i es comptarà amb la 
presència de l’autora. Al ma-
teix temps, Sílvia Soteras ens 
presentarà el projecte “Altres 

Mirades”.
Aquest llibre, presenta una 
nova hipòtesi d’investigació 
que defensa que les llengües 
romàniques comparteixen 
una tipologia lingüística que 
ens remet a una llengua mare 
comuna de caràcter agluti-
nant molt més antiga que el 
llatí. 

Exposició
Fins el 31 d’octubre a Lle-
gim...? Llibreria es podran 
veure exposades les obres en 
ceràmics de M. Mercè Via-
diu.

Presentació literària i 
exposició a Llegim...? 
Llibreria



Estadístiques de la “Teneria”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ens ha vingut a les mans un fu-
lletó de la Escuela Nacional de 
Teneria, editat amb motiu del 

XXV aniversari (1958-1983) de dit 
centre formatiu. En ell s’hi publiquen 
estadístiques, que són notes històri-
ques de dita Escola.
Durant aquells primers 25 anys hi 
passaren 543 alumnes, repartits de la 
següent manera: Igualada, 166 - Cata-
lunya, 94 - Espanya, 129 i Estranger, 
154. A més a més, cal afegir-hi 199 
alumnes d’Enginyeria i 1881 de For-
mació Professional.
Va tenir tres directors: Miquel Boix 
Carreras (maig 1955 - febrer 1958), 
Antoni Pou Mediano (març 1958 - 
juny 1962) i Josep M. Adzet (Juliol 
1962)
L’Escola fou costejada, o sia pagada 
i mantinguda per organismes ofici-

als, de caire sindical-laboral. Fins el 
1978, per la CNS; entre 1977-78 per 
l’AISS, i des de 1979 per l’INEM. Hi 
col·labora un Patronat d’autoritats, 
empresaris,professionals, professors 
i alumnes.
Els firmants de l’acta fundacional fo-
ren: Francisco Matosas Roca, Joan 
Bové Baltasar, Antoni Palmés Ber-
tran, Jaume Costa Roch, Carles Taxà 
Admetlla, Pere Vives Creus, Ramon 
Pipó Graells, Miquel Llacuna Ale-
many, Ramon Puiggròs Sala, Ramon 
Godó Valls i Ramon Matosas Roca.
L’any 1961 va celebrar-se a Igualada, 
la reunió Internacional de Directors 
d’Escoles d’Adoberia Europeus. En 
el seu dia la “Teneria” igualadina fou 
filmada pel noticiari “No-D0”, per la 
seva sèrie “Imágenes”. Tot  això ja és 
història. 
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MÚSICA / LA VEU 

El músic igualadí Pep 
Costa acaba de publi-
car el seu primer sin-

gle, amb vídeo-clip “Que tot 
ens vagi senzill”. Un tast del 
que serà el seu proper disc, 
el qual està el·laborant actu-
alment.
Costa, de 57 anys, havia es-
tat en el món de la música de 
molt jove, dels setze als vint 
anys, composant i interpre-
tant temes amb el grup Xarxa.
D’aquella etapa d’iniciació, 
va quedar registrat un disc, 
“De tú a tú” (Cardisc,1982). 
Xarxa, van voltar durant qua-
tre anys fent concerts per tot 
Catalunya, eren set compo-
nents i bebien de les fonts de 
la Nova Cançó, amb un estil 
Folk-acústic amb temes pro-

pis. Fa nou anys va intentar 
un retrobament amb Xarxa 
però no va cuallar.
Després es va mantenir actiu 
amb la música i es va dedicar 
a una altre professió fins fa un 
any que va tornar a composar.
La seva banda actual són a 
més de Pep Costa (veu i gui-
tarra acústica): el seu fill, Ar-
nau Costa (bateria), Ciprian 
Bilis (baix), Joan Grados “Ni-
tus” (guitarra solista i pro-
fessor de l’Escola de Música 
d’Igualada) i als cors: Maria 
Casas, Carme Planell i Gem-
ma Gallego.
Pep Costa ha reprès la seva 
carrera amb molta il·lusió, 
està composant i diu que 
“l’entorn de l’Escola de Mú-
sica d’Igualada m’ha resultat 
molt favorable per a tornar a 
estar en el món de la música”.

El músic igualadí Pep 
Costa treu el primer single

MÚSICA / LA VEU 

Divendres 4 d’octubre 
la Capella de Sant 
Miquel d’Òdena va 

tornar a omplir-se amb un 
caliu especial aconseguit pel 
públic de diferents edats i tam-
bé gràcies a la humanitat de 
les cordes que toca en Màrius 
Montmany mitjançant la seva 
guitarra acompanyant a la seva 
filla Abril Montmany, forma-
ció coneguda amb el nom de 
Muntmy.  Recordem que la 
jove de 16 anys ja va comen-
çar amb 6 anys a fer concerts 
i quan en tenia 10 van gravar 
el primer disc anomenat “Tot 
és posible”. Ella també va par-
ticipar i va guanyar el concurs 
d’Antena 3 “Tu cara me suena” 
i l’any passat van gravar el tre-
ball “Count down to meet you”, 
presentat a la Sala Bikini. 

Aquesta vegada a la Capella 
romànica de Sant Miquel van 
cantar i tocar peces adaptades 
al públic present, entre d’altres 
del grup Sau i algun poema de 
la M. Mercè Marçal.  Es va can-
tar en anglès i català i en con-
junt pare i filla van posar la veu 
a “Casandra”.
Al acabar l’actuació es va re-
partir una copa de cava a qui 

Muntmy fa esclatar els aplaudiments a 
la Capella Sant Miquel d’Òdena

ho desitgés de Caves Bohigas. 
Aquesta activitat rep el suport 
de l’Ajuntament d’Òdena.
Aquest concert, inclòs en el 
VIè Cicle de Concerts a les 
Capelles d’Òdena, ha tingut 
una gran acollida i el proper 
se celebrarà el divendres 11 
d’octubre a la Capella de Santa 
Magdalena de l’Espelt, a les 20 
h a càrrec del Trio de Flabiols. 

LLENGUA / LA VEU 

Dissabte passat, dia 28 de se-
tembre, es van repartir els pre-
mis del II Concurs de micro-
relats en català, organitzat per 
l’APLEC, en el marc del Mercat 
de Lletres.
Segons el veredicte del jurat, 

format per Antoni Llena, Isabel 
Casas, Darius Soler i Georgina 
Guixà, els treballs premiats són:
1r premi: “Tardes d’estiu” (Tulu-
nallena), Ainoha C. Vilardell
2n premi: “Deir el Bahari” 
(Aleph), Eva Lozano
3r premi: “Venus” (Teja), Javi 
Fernández

Tal com estableixen les bases 
del concurs es farà difusió pú-
blica dels microrelats premiats 
i dels noms dels guanyadors al 
blog http://aplecaplec.blogspot.
com/ i a les xarxes socials de 
l’APLEC. Els relats que no hagin 
obtingut premi també seran pu-
blicats amb pseudònim.

Guanyadors del II Concurs de microrelats eròtics
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igua-
lada, en dècades anteriors a la fundació de 
l’Agrupació Fotogràfica.

LA PLAÇA DE LA CREU, A L’ANY 1904 
(Vista des de pujant del Rec)

Ningú dels que estem vius no és capaç d’imaginar com era 
aquesta plaça a començaments del segle XX...
Els bancs de pedra i el quiosc al mig. I, el gran edifici del 
fons (a la dreta), que era un edifici municipal, on hi van estar 
albergats, entre d’altres: el Jutjat, Telègrafs, els Bombers, el 
Dispensari, la Capella de la Mare de Déu de la Guia, l’església 
de la Mare de Déu dels Dolors, etc. I, al centre de la plaça; a la 
dècada dels 50’ i 60’ hi havia la parada de melons i síndries, 
a més de la terrassa del Bar Estel. 

Fotografia d’autor desconegut.

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

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada estrenarà el 
mes d’octubre un nou 

club, el Club de música, amb 
l’objectiu d’apropar l’obra de 
grans compositors al públic 
en general i a totes aquelles 
persones interessades en 
la música clàssica. Aquest 
club anirà a càrrec d’Anna 
Romeu i Solà, musicòloga i 
professora del departament 
d’Educació de la Generalitat. 
La primera trobada versarà 
sobre «Les quatre estacions 
de Vivaldi», per apropar-s’hi 
d’una altra manera i apro-
fundir en aspectes poc cone-
guts d’aquesta obra. Tindrà 
lloc el dimecres 23 d’octubre 
a les 7 de la tarda, i per par-
ticipar-hi només cal inscriu-
re’s abans a la Biblioteca. El 
club és gratuït.
L’objectiu del nou Club de 
música és escoltar activa-

ment i comentar en grup una 
obra musical clàssica univer-
sal amb l’objectiu de donar 
a conèixer les seves caracte-

La Biblioteca estrena un Club de 
música per descobrir curiositats i 
anècdotes dels grans clàssics

rístiques, la biografia del seu 
compositor, aspectes musi-
cals de la composició, el seu 
context artístic i històric, etc.

CULTURA / LA VEU 

Un altre Octubre So-
lidari a l’AUGA. Un 
acte iniciat pel Regi-

dor de Cooperació, Dr. Fermí 
Capdevila, i dedicat a la feina 
que des de fa prop de seixanta 
anys fan els escolapis al Sene-
gal a través de l’entitat Educa-
ció Solidària.
Mireia Gil, sociòloga i tècnica 
en projectes amb llargues es-
tades prop de Dakar, va expli-
car la situació escolar a la co-
nurbació urbana de la capital. 
Amb resultats força positius i 

esperançadors.
Un jove escolapi senegalès va 
mantenir un diàleg molt in-
teressant amb el públic sobre 
el perquè s’arrisquen els joves 
africans per venir a Europa. I 
entre les raons del somni que 
els fa vèncer la prudència ci-
ten Barcelona.
Durant l’acte es va fer una re-
collida solidària d’aportacions 
econòmiques, recaptant-se 
521€.
I el proper dilluns Sara Orgué 
Vila, nivòloga, ens parlarà de 
la seva feina predit i estudiant 
la neu al Pirineu.

Octubre Solidari a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una magnífica exposició ret homenatge al dissenyador, 
fotògraf i artista igualadí Pep Ribera i Mussons (1948-
2017), a la Sala Municipal d’Exposicions

A quests dies, l’equip del Fons Gràfic de l’as-
sociació Disseny=Igualada, de comú acord 
amb la família, ha vist realitzada una entusi-

asta iniciativa: presentar bona part de l’àmplia i pro-
lífica producció artística del Pep Ribera; qui va ser 
un dels pioners del disseny gràfic a Igualada i un dels 
més prominents, endemés de les seves incursions en 
competències  pictòriques i fotogràfiques, afeccions 
que li venien de ben jovenet.
Si bé la circumstància del dia de la inauguració de 
l’exposició va consolidar  un acte de notable reconei-
xement a la persona del Pep; la visita guiada, del dia 
6 d’octubre -que ens va brindar un dels comissaris 
d’aquesta mostra, José María Rosich- vestida d’una 
gran eloqüència expositiva i d’un no menor contin-
gut didàctic, va apuntar a ser l’esdeveniment que mi-
llor va permetre descobrir el vast itinerari professio-
nal d’aquest certificat artista.
Tot i haver-se iniciat en el camp de la pintura tal i com 
s’observa en aquesta retrospectiva, Ribera no trigaria 
a decantar-se per al món del disseny; una compe-
tència per a la qual mai no deixaria de pensar en la 
mirada de l’espectador. I, és aquí on, efectivament, en 
una època en què encara no hi havia una concepció 
definida sobre el concepte de disseny gràfic –i, per 
descomptat, molt llunyana les noves tecnologies- cal 
subratllar que, aquest dissenyador ja va anticipar-se 
envers unes creacions noves i originals susceptibles 
d’evidenciar significades influències a cavall del ra-
cionalisme de l’Escola d’arquitectura i disseny de la 
Bauhaus (creada el 1919, a Weimar) i de l’Estil Ti-
pogràfic Internacional (originari de l’Escola Suïssa), 
de gran influència en el disseny de les dècades dels 
seixanta i setanta. Els seus primers passos van orien-
tar-se, segons una personal modalitat per un disseny 
laboriós i molt metòdic,  cap a la presentació d’una 
lectura precisa i neta, com és observable en els seus 
cartells publicitaris i logos d’empreses, entre altres 
creacions pròpies del packaging.
Atès que va ser en el camp del disseny gràfic on va 
excel·lir la seva creativitat, va ser particularment, i 

en temps del primer ajuntament demo-
cràtic de la ciutat quan, arran del seu 
treball per a la institució, va explorar la 
possibilitat d’aportar una visió més mo-
derna i actual de la ciutat en relació a la 
seva imatge corporativa; una feina molt 
competent i de gran rellevància. I, és en 
aquest sentit que, endemés, va contem-
plar la necessitat d’impulsar un ambiciós 
programa: el “Projecte d’Imatge Gràfica 
d’Igualada”, un feina consistent a reunir i 
ordenar tota la imatge corporativa exis-
tent fins aleshores (finals dels 70’) bo i 
contribuint a redissenyar la imatge ur-
bana de la ciutat. 
No obstant això, tot i la imposició de les 
noves tecnologies envers les quals no va 
trigar a interessar-se, el seu principal 
segell d’identitat van ser les seves cre-
acions manuals, amb algunes produc-
cions que han gaudit d’una important 
projecció estrangera i d’altres que són 
gairebé desconegudes. El  conjunt de la 
seva obra, encara avui, desperta un gran 
interès per part dels joves estudiants, so-
bretot en el sentit d’entendre el pas a pas 
d’un univers del disseny que, de fet, els 
antecedeix.
I, tot plegat, d’un artista que ens va dei-
xar sobtadament el febrer de 2017, no és 
possible d’obviar-ne uns primers passos 
per l’estudi de Joan Graells, així com l’etapa d’apre-
nent a Gràfiques Bellapuig i a Gràfiques Argent. I, en 
tant que professional, quan va formar part de l’equip 
gràfic de Publi-Fortis, SA; el “Grup 03 Color”; l’em-
presa Llambès; la Impresora, SA; Unigraf Anoia, SA 
i Grafibox, SL, arribem a la conclusió que ens trobem 
davant del mestratge d’un artista apassionat per la 
seva feina, curiós pel coneixement de totes les vari-
ants del disseny; àdhuc un saber que ha possibilitat 
que les seves creacions fossin atractives tant a nivell 

estètic com formal i funcional, sempre en línia de 
justificar el que era el seu lema: “Un disseny que no 
funciona no és un disseny”.
El comissariat de l’exposició -Fons Gràfic- consti-
tuït per Josep Maria Cuadras, Lluís López, Manel 
Marimon i Josep Maria Rosich; un equip que té per 
finalitat recuperar el patrimoni gràfic de la ciutat i 
comarca, al costat de la família, se sumen a agrair a 
la regidoria de Promoció Cultural i Relacions Insti-
tucionals de l’Ajuntament d’Igualada la seva voluntat 
a participar d’aquesta merescuda redescoberta. 
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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 FI-
NALS
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: ESCOL-
TEU 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’Escorxa-
dor

EXPOSICIONS



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

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

Concert-vermut per celebrar el 118 aniver-
sari de la Lliga amb Atòmic Lleopards.
Diumenge a la 1 del migdia a  la cafeteria 
de la Lliga.

TEATRE 
Capellades 

Comença la temporada de teatre per als 
més petits amb “Dins la panxa del llop”. 
Organitza Xarxa Capellades.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 14

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Sara Orgué Vila. “La feina del nivòleg als 
Pirineus”
Els Pirineus és una de les moltes serrala-
des del món afectades pels allaus. Per tal 
de poder gestionar aquest risc, els nivòlegs 
surten al camp per seguir l’evolució de la 
neu. Acte dins de les activitats de l’Octubre 
Solidari. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“La infància robada”
(Acte dins el programa de l’Octubre Soli-
dari). Ponent: Lancy Dodem, portaveu de 
la Fundació Vicente Ferrer.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la sala de 
socis de l’Ateneu.

DIVENDRES 11

CONCERT 
Igualada 

Concert a càrrec del Collegium Musi-
cale, guanyador de l’última edició de Let 
the Peoples Sing, un grup de música coral 
d’Estònia
Divendres a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

XERRADA 
Piera 

Astrid Llorenç oferirà una xerrada sobre 
la memòria i la importància de mantenir 
una bona salut mental. Xerrada inclosa 
dins la Festa de la Gent Gran.
Divendres a les 6 de la tarda al Casal de 
Joves i Grans.

MÚSICA 
Òdena 

Concert a càrrec del Trio de Flabiols inclòs 
dins el cicle de Concerts a les Capelles.
Divendres a les 8 del vespre a la capella de 
Santa Magdalena de l’Espelt.

CLUB DE LECTURA 
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“El sopar” d’Herman Kock, en motiu del 
Dia mundial de la Salut Mental. Conduït 
per Maria Enrich
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del nucli antic.

DISSABTE 12

VISITA 
Igualada 

Visita comentada al Gasogen de Cal Pas-
cual i a l’Electra Igualadina, a càrrec del Sr. 
Pere Pascual i Domènech, catedràtic emè-
rit de la UB. Acte inclòs dins les Jornades 
Europees del Patrimoni.
Dissabte a les 11 del matí al Gasogen de 
Cal Pascual.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

“La veritat”. Punt i Seguit Teatre de Terras-
sa posa en escena aquesta obra on es plan-
teja un dilema moral: comunicar o no els 
resultats d’unes proves a una pacient d’un 
hospital.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

TEATRE 
Calaf 

El fenomen teatral A.K.A (Also Known 
As) encetarà la tercera edició del cicle Tar-
dor de Teatre.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino.

DIUMENGE 13

TEATRE 
Igualada 

“Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol”
La Pera Llimonera va guanyar el premi del 
públic i el Xarxa Alcover de Mostra Igua-
lada 2019 amb aquest homenatge a les per-
sones migrants. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

L’obra de cambra més important de Fre-
deric Chopin, és sens dubte, la seva sonata 
per a violoncel i piano, l’última obra que 
es va publicar en vida del compositor i 
l’última que aquest va interpretar en pú-
blic. En aquesta ocasió la podrem escoltar, 
juntament amb altres obres del reperto-
ri cambrístic, a càrrec de Romain Boyer 
i Guillem Martí, dos excel·lents músics i 
professors de l’Escola Conservatori Muni-
cipal de Música.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONCERT-VERMUT 
Calaf 

Concert-vermut amb Marcel Casellas trio.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal.

MUSICAL 
Calaf 

2n Musical solidari. Mostra d’espectacles 
que cada municipi de la comarca presenta. 
A benefici de la Marató de TV3.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

SARDANES 
Vilanova del Camí 

CLUB DE LECTURA 
Igualada 

Club de lectura Petits Lectors amb el llibre 
“Vilagallina” per a infants de 5 a 8 anys.
Dilluns i dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca el Safareig

DIMARTS 15

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

El pierenc Màrius Montmany presenta el 
seu primer llibre, “La teoria de les tres po-
tes i la quarta”, un assaig sobre les relacions 
personals i de parella, basat en una teoria 
inicial i un seguit de capítols curts, de lec-
tura amena, amb sentit de l’humor i obert 
a provocar l’opinió.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TEATRE 
Capellades 

Representació de l’obra “Mort a les cune-
tes” amb Joan Valentí, Acte inclòs dins 
l’homenatge al president Lluís Companys.
Dimarts a les 8 del vespre al Teatre la Lli-
ga

DIMECRES 16

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.

DIJOUS 17

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Organitzat pel projecte “Altres mirades”  i 
amb la col.laboració de Llegim...? llibreria 
i l’Ateneu Igualadi, es presentarà el llibre;  
“No venimos del latín” de Carme Jimenez 
Huertas.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ 
Piera 

Reunió de presentació del projecte ‘Banc 
de Terres del Parc Rural de Montserrat’, 
per a la recuperació de les terres agràries 
abandonades o en desús al municipì de 
Piera. .
Dijous a les 7 de la tarda a la sala d’actes 
del Teatre Foment.

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



Unamuno, Franco, Millán 
Astray...
Estrena • Mientras dure la guerra

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

S’estrena Mientras dure la guerra, 
una de les produccions espanyo-
les més ambicioses dels darrers 

anys. El seu argument arrenca el més 
de juliol de 1936, just a l’inici de la 
Guerra Civil Espanyola. Però aquesta 
no és una pel·lícula de guerra, sinó una 
crònica històrica en què tres persona-
litats esdevenen fonamentals: l’escrip-
tor i intel·lectual Miguel de Unamuno 
(Karra Elejalde), el general catòlic i 
revoltat  Francisco Franco (Santi Pre-
go) i el també general i fundador de 
la Legión Española, Millán Astray 
(Eduard Fernández). Amb aquests tres 
personatges, el guionista i realitzador 
Alejandro Amenábar ha fet la seva mi-
llor pel·lícula, on són evidenciades les 
contradiccions morals del primer, les 
callades ambicions del segon i el con-
tundent caràcter ideològic del tercer. 

La pel·lícula situa aquests homes en el 
context d’una Espanya enfrontada en-
tre si i políticament polaritzada, pro-
jectant-se algunes característiques so-
cials dels anys 30 sobre els nostres dies. 
No han tardat en sortir veus que han 
criticat la pel·lícula d’Amenábar, des de 
la Plataforma Patriótica Millán Astray 
o la Falange Digital, o fins i tot comen-
taristes d’esquerres, que l’han acusat de 
blanquejar als militars rebels. El direc-
tor s’ha defensat dient que ha volgut 
fer una pel·lícula humanista, concilia-
dora i reflexiva.
Alejandro Amenábar i els seus guio-
nistes  concentren la trama en el con-
flicte personal i ideològic de Miguel 
de Unamuno. Aquest va canviar la 
seva posició política al final de la seva 
vida, encara que abans va donar su-
port al cop dels militars insurrectes pel 
seu descontentament amb el govern 
de la Segona República. A poc a poc, 

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Secrets i tensions
Estrena •  Litus

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Marta Buchaca (Barcelona, 
1979) és una de les escrip-
tores teatrals i guionistes 

(per a cinema i televisió) més sol·lici-
tades ben valorades i premiades dels 
darrers anys. Representada amb èxit a 
Barcelona i Madrid a l’any 2012, Litus 
fou la sisena obra escrita per l’autora 
barcelonina. Ara, set anys després, se 
n’ha fet una versió per a cinema, rea-
litzada per Dani de la Orden, el qual 
ha escrit el guió en col·laboració amb 
la pròpia Marta Buchaca.

A grans trets, podem dir que Litus és 
una comèdia agredolça amb tocs de 
thriller, que parla de la amistat, de la 
mort i de l’amor. És també una crò-
nica generacional sobre uns amics. El 
seu argument arrenca amb el retroba-
ment d’aquest grup d’amics després 
del suïcidi, tres mesos enrere, d’un 
d’ells, en Litus. Durant la reunió, sor-
tiran a la llum els secrets més íntims 
i les tensions amagades durant anys. 
A destacar la bona feina dels actors i 
l’equilibri establert entre allò tràgic i 
allò còmic i divertit.

Biel Rossell, actor igualadí
Cicle Gaudí •  La vida sense la Sara Amat

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Aquesta és la primera pel·lícula 
llarga de la realitzadora barce-
lonina Laura Jou, La vida sense 

la Sara Amat, basada en novel.la  ho-
mònima de Pep Puig, Premi Sant Jordi 
de l’any 2015. En la pel·lícula el jove 
actor igualadí Biel Rossell caracteritza 
al Pep, un noi de 13 anys que està molt 
enamorat d’una noia de la colla del po-
ble dels seus avis, la Sara Amat, de 14 
anys. Una nit d’estiu, la Sara desapareix 
sense deixar cap rastre.  Encara que ell 
sap que el poble sencer l’està buscant, 

el Pep la troba i es converteix en el seu 
protector i còmplice durant els últims 
dies abans que tots dos marxin del po-
ble.
La producció executiva  és a cura de 
Massa d’Or, empresa liderada per Iso-
na Passola, que en els darrers anys ha 
produït les multi premiades pel·lícules  
Pa negre o Incerta glòria.  Es projecta-
rà en sessió única (Dijous, dia 17, a les 
20’00, Ateneu Cinema) dintre del Cicle 
Gaudí, que a Igualada gestiona i vetlla  
el cineclub Ateneu. La sessió comptarà 
amb la presència de Biel Rossell, que 
presentarà la pel·lícula.

Unamuno es va trobar amb les con-
seqüències reals de l’aixecament i do-
nant-se compte de quin és el propòsit 
dels militars, acabaria denunciant pú-
blicament els excessos i la barbàrie de 

Franco i dels seus generals. Unamuno 
va pronunciar llavors  el famós discurs 
en la Universitat de Salamanca, en el 
qual va dir allò de “vencereu, però no 
convencereu”.



LITUS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Dani de la Orden. Amb 
Marta Nieto, Àlex García, Adrián Lastra,  Miquel Fernán-
dez.   
 Pel·lícula basada en una obra de Marta Buchaca. Es centra 
en el retrobament d’un grup d’amics després del suïcidi, tres 
mesos enrere, d’un d’ells. Durant la reunió, sortiran a la llum 
els secrets més íntims i les tensions amagades durant anys.

GEMINIS
Estats Units. Ciència-ficció. D´Ang Lee. Amb Will Smith, 
Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead.
Un assassí a sou al servei del Govern, Brogan, massa gran 
per a aquestes feines, decideix retirar-se. Però això no li re-
sultarà tan fàcil, ja que s’haurà d’enfrontar a un clon seu, 
trenta anys més jove. Aquest clon es capaç de preveure tots i 
cadascun dels seus moviments.

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: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15
MIENTAS DURE LA GUERRA 
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19.30
Dg: 19:30 
Dll: 19.30
Dc: 20:45
Dj: 17:30

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT 
(Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

1/JOKER
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19.30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/198:30/22:00

2/GEMINIS 
Dv Ds Dll Dm i Dj: 17:15/19:45/22:15
Dg: 12:15/14:45/17:15/19:45/22:15
Dm: 17:15/22:15
2/GEMINIS (VOSE) 
Dm: 19:45

3/ 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

4/ ABOMINABLE
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00
Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 11:55/14:00/16:00/18:00/20:00
4/ IT. CAPITULO 2
Dv a Dj: 22:00

5/ JOKER
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:45
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

6/ AD ASTRA
Dv i Ds: 21:15
Dg i Dc: 19:00
Dll Dm i Dj: 19:25
6/ ABOMINABLE
Dv i Ds: 16:55/19:00
Dg: 14:55/16:55
Dc: 16:55
6/ EL REY LEON
Dg: 12:35
6/ OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dg i Dc: 21:30
Dll Dm i Dj: 21:50
6/ DOWNTON ABBEY
Dll Dm i Dj: 16:55

7/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dv a Dj: 18:30
7/ A DOS METROS DE TI
Dv a Dj: 20:30
7/ RAMBO: LAST BLOOD
Dv a Dj: 22:45
7/ DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Ds i Dg: 16:15
7/ TOY STORY 4 
Dg: 12:05
7/ PLAYMOBIL: LA PELICULA
Dg: 14:05

8/NOCHE DE BODAS 
Dv Dll Dc i Dj: 18:40/20:40/22:40
Ds: 16:30/18.40/20:40/22:40
Dg: 12:30/14:30/16:30/18:40
/20:40/22:40
Dm: 18:40/22:40
8/NOCHE DE BODAS (VOSE) 
Dm: 20.40

EL COCINERO DE LOS ULTIMOS 
DESEOS   
Ds i Dg: 18:00
LITUS   
Ds i Dg: 19:50

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN

MIENTRAS DURE LA GUERRA   
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:30/18:40/20:45
Dg: 17:00/19:15

SALA PETITA

JOKER   
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 17.15/19:30
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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:

HORITZONTALS: 1. Promeses de protecció inútils en cas d’accident però no quan t’in-
tercepta l’agent / 2. D’aquí no baixa, el mitjó. Manca de secreció biliar, no pas renal / 3. 
Aborigen sense origen. Poso un petard a la integritat. Un parell de catets / 4. Si sóc somera, 
pareixo; si no, em manifesto contra la cria. Metall de cassola / 5. Eremites sense ídols. O 
està atapeïda de llibres o d’energia nuclear / 6. Com que consta de vuit parts podria fer 
una cremota sorprenent. Crucigramistes Buscant Enemics / 7. Fa vi en pastilles. Compar-
timent de la impremta on les lletres s’hi col·loquen a l’inrevés / 8. Desordenat a la màxima 
potència. Reclamo la llet / 9. Vocal del mig. Ventós i tempestuós. Lo central / 10. Marsupial 
en companyia de la cigala. La Carola s’hi va trobar, a les sagrades escriptures / 11. No crea 
en fals. Acetilè, acetilur, acetol. Un parell més / 12. Empobrí de mala manera, car no era 
honest ni recte. Grec d’origen accidental / 13. Només es pot fer pujant. Com una gusarapa 
de roca, aquest ocell.

VERTICALS: 1. Xeflis amb l’Agamenon i la Penèlope. És als cicles com als crilis l’acrílic 
/ 2. Gustosa com fruita carneriana. Metall de presència còsmica / 3. Del sari al sèrum. 
Addicta de biblioteca. Limiten la durada de la Patum / 4. Podria quedar real, si no fos pel 
camp d’eres. Com que figura als papers donarà ell la notícia / 5. Lletra per escriure sobre 
la catedral. No tan sols és refinat en el menjar, també fa el pi / 6. Parer del fantasma. No 
és cosa de la rivalitat sinó de l’ènema. Beu descontroladament / 7. Segur que quan era així 
de petit les criades el tustaven. Mal segat per culpa de les bestioles / 8. Amics de la Cosa 
Pública. Lleuger calfred en veure el remolí. Para taula / 9. Adonar-se que trona de mala 
manera. Cridar amb aquella agudesa / 10. Operació que es fa a les piscines per reduir la 
coloració. Assenyalo amb la navalla / 11. Ep, que abracen l’Eulogi! No és que sigui matiner, 
és que és valencià d’Albal. Sengles segles / 12. Oració per ocultar els mals. Repetició dels 
mots d’altri, com qui fa d’eco de l’Eulàlia.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla



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

Peres cuites especiades 
en almívar de nabius

Elaboració:
En una olla posem el suc de nabius que pot ser 
preparat o bé fet casolà triturant l’aigua amb la 
fruita, tirem el sucre bru, la beina de vainilla, els 
bastons de canyella i la barreja de pa d’espècies. 
Portem a ebullició durant deu minuts.
Mentre pelem les peres deixant-senceres i les fem 
coure durant vint minuts o fins que estiguin ten-
dres en l’almívar de nabius. Una vegada que passi 
el temps retirem del foc i deixem refredar a la ne-
vera dins de l’almívar.
Si us agrada molt espessa la salsa que acompanya 
les peres, un cop retirades deixar de nou coent l’al-
mívar només durant deu minuts més.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 6 persones
•Pera 6
•Nabius 300 g
•Aigua 1 litre
•Vainilla 1
•Canyella en branca 2
•Barreja d’espècies de pa d’espèci-
es, 1 culleradeta
•Sucre morè 100 g

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
11: Soledat Torres Acosta;  Germà.

12: Mare de Déu del Pilar; Serafí; Domnina. 
13: Eduard; Celedònia.

14: Calixt I, papa; Just; Fortunata.  
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla.

16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque 
17: Ignasi d’Antioquia; Rodolf; Exupèria 

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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ESGLÉSIA / JOSEP NADAL 

Dilluns començaven, a 
l’església de la Sagra-
da Família d’Iguala-

da, els cursos de Catequesi. 
Com a Parròquia amb més 
fidels del Bisbat, té més relleu 
allò que ens pugui dir el seu 
rector, que, a la vegada, és el 
Nostre Arxipreste de l’Ano-
ia-Segarra.

Què és la catequesi?
La catequesi és una introduc-
ció a la fe cristiana pensada 
pels infants. Aquesta intro-
ducció, en el cas dels nens, 
implica la recepció de la Pri-
mera Comunió. Crec que és 
positiva per la formació inte-
gral d’una persona.

Com a Parròquia més gran 
del Bisbat de Vic, la Sagrada 
Família de la qual vostè és 
rector, quants catequistes hi 
ha i quants catequitzats? I a 
tot Igualada?
Dono xifres aproximades, 
tenim una quinzena de cate-
quistes i un centenar de par-
ticipants a la catequesi, entre 
Primera Comunió i Confir-
mació. Amb la col·labora-
ció de centres escolars per la 
Confirmació, els catequitzats 
arriben a uns 150. Tanmateix, 
notem la baixada de la natali-
tat, la diversitat religiosa i un 
creixent desinterés per la for-
mació cristiana.

Quins criteris tenen per es-
collir catequistes?
Crec que el més important 
és que sigui un testimoni de 
fe. Després vindran les seves 
aptituds amb els infants, la 
seva capacitat de transmetre 
i altres qualitats. És un vo-
luntariat que necessitem. Per 
altra banda, seguim un proto-
col estricte tant en les perso-
nes com en els espais, per la 
confiança i la seguretat dels 
infants en tot moment.

I els requisits per rebre la ca-

tequesi?
Disponibilitat, flexibilitat i 
ganes d’aprendre.

Quins cursos preparen?
Tenim cursos per la Prime-
ra Comunió, cursos per la 
Confirmació (des de 5è. de 
primària), i diverses activitats 
per després de la Comunió. 
A més ara, a nivell comarcal, 
volem iniciar una activitat per 
joves de batxillerat i acabem 
de posar en marxa els ‘Sopars 
Alpha’ per adults, en què en 
un espai de diàleg i llibertat, 
es parla de temes existencials 
i espirituals.

Es nota si una persona ha 
fet o fa catequesi? En què es 
veu?
La formació cristiana, si 
només s’ha fet la catequesi 
d’infants, és veritat que que-
da curta. És com si un adult 
volgués posar-se el vestit de la 
Primera Comunió… L’ide-
al és que la persona pogués 
prendre una decisió sobre 
els temes fonamentals de la 
vida amb les majors possi-
bilitats possibles, i negant 
la seva espiritualitat innata 
que tenim es fa menys lliure 
per triar. Els infants tenen 
una gran capacitat de rao-
nar i de contemplar!. La ca-
tequesi no anul·la la llibertat 

per triar, tot al contrari.

Per allò que es diu, la tasca 
catequètica no és tan popu-
lar com anys endarrere, no 
serà que fan poca propagan-
da ara que estem a l’era de la 
publicitat?
No sé si és qüestió de pro-
paganda. Ara els vents són 
contraris. El tema dóna per 
molt. No som ‘políticament 
correctes’ i en l’opinió públi-
ca només se’ns associa a coses 
rares o negatives. Coses ne-
gatives que hi són o hi foren, 
sens dubte, però el problema 
és el “només”. Crec que tots 
els creients hem de donar tes-
timoni alegre que la nostra fe 
ens ajuda i dóna resposta al 
que portem al cor. I hem de 
canviar la nostra manera de 
fer-ho, perquè els temps són 
diferents. Cal ser més valents.

Tenim entès que alguns 
nens/nenes han fet tornar la 
família a l’Església.
Abans els pares determina-
ven sí o sí que els nens ha-
vien de rebre els sagraments 
de la iniciació cristiana. Ara 
ens trobem el cas de nens que 
són ells els qui els volen rebre 
i arrosseguen als pares. I en 
algun cas, els han fet tornar 
a participar de ple en la vida 
cristiana”.

Mn. Xavier Bisbal:  “Crec que tots els 
creients hem de donar testimoni alegre 
que la nostra fe ens ajuda”

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dimarts, 15 d’oc-
tubre, la festivitat de Santa 
Teresa s’unirà a l’acció de grà-
cies pel 70è. aniversari de la 
creació del Monestir de Car-
melites Descalces d’Iguala-

70è. aniversari del 
Monestir de Carmelites

da-Jorba, que s’esdevingué el 
1949. L’horari de culte al Mo-
nestir serà el següent: a les 8 
del matí, Santa Missa presidi-
da pel Sr. Bisbe, Mons. Romà 
Casanova. A 2/4 de 7 de la 
tarda, Vespres cantades. A les 
7 de la tarda, Santa Missa.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Cristians Sense Fronte-
res, juntament amb les 
delegacions de Missi-

ons de les Diòcesis de Catalu-
nya, proposen un «Tren missi-
oners a Montserrat» en el marc 
del Mes Missioner Extraordi-
nari convocat pel papa Fran-
cesc per a l’octubre del 2019, 
amb el suport de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense.
Serà un espai de trobada, amb 
grups de reflexió, pregària, eu-
caristia, testimonis missioners 
i una festa final de l’Enviament 
amb música i balls.
Són convidats a participar-hi 
infants i joves d’escoles i 
grups parroquials, com tam-
bé membres de les comuni-
tats religioses, sacerdots i 
missioners, famílies... de les 

diferents diòcesis.
Horari de la jornada:
Començarà a 2/4 de 10 del matí 
amb la trobada dels grups a 
l’estació de Monistrol de Mont-
serrat (cremallera). Després es 
pujarà al monestir en cremalle-
ra i a 2/4 d’11 hi haurà l’acolli-
ment i una estona d’animació 
musical amb el grup Maria, 
Reina de la Pau. Llavors es fa-
ran grups de reflexió al Camí 
de la Creu. A 2/4 d’1, s’entrarà 
al santuari i es cantarà la Salve.
A la 1 hi haurà l’eucaristia, se-
guida del dinar. A la tarda, les 
activitats es repartiran en grups 
d’adoració, animació músical 
pel grup Bufanúvols, testimo-
nis i enviament. A 2/4 de 6 es 
preveu el final de la jornada.
Informació i inscripcions:
www.csf.es/trenmissionerdo-
mund2019

Tren missioner a
Montserrat
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

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

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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-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:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 11:  SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE 12:   MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 13: BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 14:   CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 15:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 17 : ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIJOUS 18: PAGÈS
Pau Muntadas, 58



Jordi Boria Taixé /  
Gerent de Taller Bòria

Soc Jordi Bòria Taixé, gerent de Taller Boria. Ens dediquem a la reparació integral de tot tipus de vehicles 
fins a 3500kg, tant mecànica com electrònica i pneumàtics. Estem situats a Santa Margarida de Montbui 
al carrer la Pau ,10. Va ser fundat l’any 1979 per Francesc Bòria i actualment regentat pel mi, el seu fill . 
Ambdós sempre hem estat vinculats al món del motor, vaig ser president del Moto Club Igualada entre els 
anys  2005 i 2013, i tècnic de la federació internacional entre el 2009 i 2011.

Aquest any tallers Bòria celebra el 40è aniversari. 
Entenc que l’empresa és familiar. De quantes gene-
racions estem parlant?

Dons sí, la va fundar el meu pare l’any 1979 amb molt 
esforç i treballant molt. Havia treballat a l’Automundial, el que era 
abans el concessionari SEAT d’Igualada, però sempre tenia el neguit 
de poder treballar per ell, un emprenedor. Va aprofitar el magatzem 
dels meus avis a Montbui i va obrir el negoci. L’any 2006 es va jubilar 
i des de llavors porto jo el taller.

Quin tipus de reparacions feu?

Donem un servei integral als nostres clients. Qualsevol problema 
que tingui el vehicle del nostre client pot comptar amb nosaltres. 
Ens encarreguem de tot per què entenem que el client no ha de 
preocupar-se. És la nostra feina vetllar per ell. Si és un servei de 
xapa i pintura tenim relació amb varis tallers especialitzats i no-
saltres ens encarreguem de fer el seguirem i donar la garantia de la 
feina ben feta. També, i gràcies a que el meu germà dona el servei 
de legalització de reformes als vehicles, hem fet transformacions 
i adaptacions.

Què us diferencia dels altres tallers?

Tenim una peculiaritat heretada del meu pare i que no crec pas 
que la canviem gaire. L’estructura és reduïda i això ens permet 
donar un servei de qualitat amb uns preus molt competitius. Si 
tinguéssim una nau molt gran amb molts treballadors potser 
hauríem de treballar d’una altra manera, i nosaltres apostem per 
la qualitat. A més tenim un tracte molt directe i sincer amb el 
client i en tot moment pot veure què s’està fent visualment en el 
seu cotxe. També preferim no fer una feina si creiem que no és el 
millor tant per el cotxe com per al client.

Amb tots aquests anys heu experimentat un canvi molt gran en 
aquest sector. Què és allò que destacaríeu més?

Doncs sí que ha canviat molt, però sempre hem mirat d’estar a 
l’avantguarda en aquest procés. Nosaltres van ser dels primers en 
tenir màquines per carregar aires condicionats i inclús treballàvem 
per a marques amb cotxes nous que encara no estaven entregats al 
client i els instal·làvem l’aire condicionat. També vàrem tenir una de 
les primeres màquines de diagnosi de la comarca. Evidentment no 
la feia funcionar cap ordinador sinó que era com un “tester” força 
gran amb molts botons. Des de llavors no hem parat d’invertir en 
estar al dia: màquines, cursos, congressos, etc.. En el meu cas també 
ha ajudat que a més de ser Tècnic Superior en Automoció també ho 
sóc en Electrònica i Electricitat, que és des de fa anys on va encami-
nat el món de l’automoció.

Si m’hagués de comparar un cotxe, què em recomanaríeu? Gaso-
lina? Gasoil? Elèctric? Híbrid? Per què?

Doncs t’haig de dir que depèn. Depèn de l’ús que facis del cotxe: 
ciutat, carretera, mixt, quilometratge anual, tipus de conducció, ne-
cessitats d’espai, etc... Als nostres clients, quan la vida útil del cotxe 
s’acaba i se n’han de comprar un de nou, els assessorem perquè es 
compri el vehicle que realment necessita. Per què tampoc ens agra-
da enredar a ningú i realment els cotxes arriben a un punt que més 
val que no t’hi gastis més diners. A vegades em diuen que si estic 
boig, si els dius que es canviïn el cotxe no repares, i si no repares no 
tindràs per menjar. Però hem de ser honestos i aconsellar el millor 
per al client.    

El dièsel desapareixerà?

Personalment crec que encaren queden molts anys per que desa-
paregui. Falta molt perquè els cotxes passin a dependre algun altre 
combustible i forma d’energia. Ara mateix la xarxa elèctrica no està 

preparada per a que tots els cotxes de gasolina o diesel passin a ser 
elèctrics.

Creus que la gent aposta per comprar un cotxe elèctric? Quins 
avantatges i quins inconvenients hi trobeu?

Ara mateix, i en les condicions actuals, el vehicle elèctric va encami-
nat a usos urbans i distàncies curtes, on la recàrrega sigui a l’abast. 
Per a un ús per carretera en distàncies llargues no crec que sigui ara 
per ara el millor remei. Encara falta evolucionar.

Com t’imagines el cotxe del futur? 

Buff, tampoc tinc una bola de vidre, però crec que anirem cap a ve-
hicles que funcionin amb energies verdes, el combustible fòssil es 
deixarà de fer servir. Crec que les noves generacions canviaran la 
manera de veure els cotxes, passarem de veure’ls com un signe de 
llibertat a una eina de servei, moltes vegades compartida.

Com t’imagines el taller del futur?

Doncs cap cop ens embrutarem menys les mans. Els mecànics ani-
ran reconvertint-se cada cop més en elèctrics i electrònics. Aquesta 
tendència ja es va iniciar ja uns 30 i pocs anys quan es va generalitzar 
els sistemes electrònics als vehicles. De fet va ser un dels motius de 
perquè vaig cursar els estudis de mecànica i el de electrònica.

Quins són els problemes més greus?

No hi ha problemes greus, hi ha problemes o reparacions que costa 
més o menys de trobar. Els pitjors són els esporàdics. Per sort en 
aquest sentit l’ús d’ordinadors, tot i que no solucionen els problemes, 
ens ajuden molt al diagnòstic dels vehicles.

   
Els vols a baixa altitud prop del camp d’aviació d’Òdena-Igualada no haurien de sorprendre, però fa sospitar quan són de matinada (entre 
les dues i les cinc del matí). Com que no hi ha enllumenat artificial no n’hi hauria d’haver. Aquesta infraestructura ha passat de ser un 
deliri de grandesa per fer-hi un aeroport corporatiu, a ser-ne un per als bombers, l’aviació esportiva, pels que es fabriquen els seus propis 
aparells i un lloc d’esbarjo. I potser encara s’hi fan més coses. Els “entesos” diuen que, per ser més operatiu, caldria modificar l’eix de la 
pista en cinc graus i ampliar-la. Altres es queixen de la indefinició urbanística i per això, ni hi ha una bona connexió entre la C-15 i la A-2 
a Igualada, ni es desenvolupa la zona. Però la pregunta d’ara és “qui són aquests que venen de matinada?” Uns diuen que potser són uns 
bòlits. Altres recorden que, fa anys, es van detenir uns traficants de drogues que aterraven de nit. Ningú sap respondre a la pregunta de 
què hi passa (potser no s’ha preguntat a la persona adequada) i potser sigui només un problema dels qui no poden dormir.

“Ara mateix el  vehicle elèctric està pensat 
per a usos urbans i distàncies curtes”

  Pia Prat @PiaPrat

Divendres, 11 d’octubre de 2019

Espai patrocinat per:

IGUALADA   93 805 21 1 7     
MOLLERUSSA  973 60 29 63

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

A6 40 TDI
240cv Stronic
PVP: 64.781€

Q7 DESIGN 45 TDI  231 CV
STRONIC QUATTRO 7 PLA

PVP: 88.390€

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

A3SB
3.0 TDI 116CV
PVP: 33.559€

TÀRREGA  973 31 34 06
www.servisimo.es

Pol Torras i Jordi Bòria al talleè


