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L’EDITORIAL

L

Al costat del poble

a sentència del Tribunal Suprem, condemnant
a penes d’entre 9 i 13 anys als presos polítics i
líders socials, demostra una veritat cada vegada més evident: el projecte polític contrari a
la independència de Catalunya no és l’autonomisme ni
el federalisme sinó l’autoritarisme, castigant qualsevol
mena de dissidència.
Els mitjans de comunicació en general, i la premsa comarcal i local en particular, estem obligats a donar tota
la informació sigui quina sigui, agradi o no ens agradi.
L’Estat espanyol no solucionarà el conflicte amb Catalunya agredint impunement, ni acusant gent independentista de terrorisme, ni engarjolant a totes aquelles
persones que no pensen ni actuen igual, imposant un
càstig dur, llarg, injust i anacrònic.
Els líders polítics i socials que el Suprem ha condemnat són líders que van ser escollits democràticament per
dur a terme la missió a què s’havien compromès públicament, i ho van fer sense exercir cap tipus de violència.
Tot plegat, recordem-ho, es tractava de deixar votar la
gent i per això els empresonen.
Des de l’octubre del 2017, hem après lliçons importants.
Una, que l’Estat espanyol està disposat a aniquilar qualsevol garantia democràtica per a garantir la seva unitat
territorial; també que la Unió Europea exercirà el rol de
còmplice necessari de l’autoritarisme fins que els cata-

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Montserrat Nebrera, professora de
dret constitucional, ha criticat la posició dels advocats del Senat, dient “no
sols és políticament un error; l’aplicació de l’article 155 a Catalunya amb
el Senat dissolt és, a més, en la meva
opinió il·legal”
Félix Vicente Azón, director general de la Guardia Civil, va dir que “es
prendran totes les mesures necessàries per evitar que la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya no
tingui cap transcendència” i va afegir
“cal felicitar a la Benemèrita per la
detenció de set membres dels CDR
acusats se terrorisme per l’Audiència
perquè així s’han evitat mals majors.”
Pedro Garrido, cap de la Guàrdia
Civil a Catalunya, que “la pretesa

lans generem una situació d’inestabilitat prolongada en
el temps.
El referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre va
demostrar que, enfront una desobediència generalitzada de la ciutadania, els poders estatals no poden controlar el territori. Aquest és el gran aprenentatge d’aquell
dia. L’exercici dels nostres drets, com la llibertat d’expressió, de pensament, de reunió, de decidir i de votar
no poden ser punibles. Com a mitjans de comunicació
del territori que som, hem de recollir, i reflectir i relatar
totes les realitats que vivim al nostre entorn. Però mai
podrem estar d’acord amb un estat, autodenominat de
dret, que no permet altra visió que la seva, altre discurs
que el seu i que no només ignora sinó que castiga la reivindicació d’una part molt important del nostre país.
Com a mitjans de comunicació som partidaris del diàleg, de la discussió, de l’acord i del consens. Recollint
i estant a prop de totes les sensibilitats, acceptant les
dissidències, però mai d’acord amb uns poders, judicial, executiu i legislatiu que castiguen la diferència i les
mobilitzacions pacífiques i premien el seguidisme i l’autoritarisme.

Editorial conjunt dels mitjans de
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

revolució dels somriures s’ha convertit amb més facilitat de la desitjada en un rictus que dissimula odi i
mesquinesa capaç de generar dolor
i sofriment” i va instar els agents a
“no sentir-se concernits pel resultat
concret de la sentència del procés
perquè, ni la venjança, ni l’adequació
a la demanda social, ni la resolució
negociada de controvèrsies són expectatives o condicionants de les
sentències judicials.”
Manuel Marchena, magistrat del
TS i president i ponent del judici
del procés, es va mostrar disgustat
per les filtracions sobre la sentència,
però ho va justificar dient “En una
sentència que passa per dotze persones, no es poden evitar” però va advertir que “no està acabada fins que
la signa el darrer magistrat.”
Oriol Junqueras, 13 anys de presó,
Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, 12 anys, Carme Forcadell, 11 anys i mig, Joaquim Forn i
Josep Rull, 10 anys i mig, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 9 anys i els
exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila han estat
condemnats a una multa i a un any i

vuit mesos d’inhabilitació. El tribunal,
al llarg de gairebé 200 pàgines (d’un
total de 493) ha intentat blindar-se
davant l’anàlisi que en farà el TEDH
d’Estrasburg.
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat a l’exili, va demanar “convertir les eleccions generals del 10 de
novembre en una mostra sonora de
rebuig i fermesa davant les sentències
injustes i inhumanes. Que sàpiguen
que no acceptem la seva recepta basada en repressió i condemnes.” I
continua “La brutalitat judicial torna
a enterrar les esperances d’aquells que
creien que l’Estat rectificaria.”
Pablo Llarena, instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, ha
decidit reactivar l’ordre de detenció
europea i internacional contra Carles
Puigdemont, (de moment deixa al
marge la resta d’exiliats) “pels delictes
de sedició i malversació” i li ha aixecat la suspensió com a diputat a ell i
a Toni Comín, exconseller de Salut
perquè considera que “no els resulta
aplicable el 384bis de la llei d’enjudiciament criminal, que preveu la suspensió dels parlamentaris processats
per rebel·lió.”
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Venjança
en forma de
sentència
Que l’independentisme és una operació
de risc s’ha tornat a posar en evidència
amb la sentència del procés. Un dia de
presó pels fets jutjats ja hauria estat excessiu, i la sentència parla d’un segle de presó. A Madrid s’ha perpetrat la venjança
d’un estat que no admet la discrepància,
i la sentència posa en evidència que per
exercir la venjança s’han utilitzat, també, les mentides dels funcionaris públics.
Així, veient com s’ha desenvolupat el judici, amb un munt d’irregularitats que algun
tribunal més seriós que els d’aquí necessàriament haurà de substanciar, podem dir
que aquest no ha estat un judici just. Algú
l’ha anomenat un judici-farsa, ja que el
càstig als independentistes catalans estava
decidit abans de començar el judici.
Quan es tracta del conflicte català, a Espanya no existeix la separació de poders,
i això significa que els poders de l’estat actuen perfectament coordinats en contra
de la voluntat majoritària dels catalans.
Alguns, equivocadament, d’això en diuen
democràcia. Estava cantat que els grans
poders de l’estat havien decidit que la sentència havia de ser dura, i així ha estat.
S’ha buscat que en els pròxims anys cap
dirigent del món independentista torni a
organitzar un altre referèndum. Se’n sortiran?
Ara es posaran en marxa els recursos,
però fa de mal dir com i quan pot acabar
aquest disbarat judicial. Tot indica que
es necessitaran anys per arribar al final
d’aquest malson. Avui molts polítics espanyols brinden amb cava, o amb patxaran,
i la majoria dels jutges de les altes instàncies judicials també se suma a la gran festa
unionista. També brinda el nét polític del
dictador, el qual va mostrar en públic una
vergonyosa complicitat amb les forces de
seguretat que l’1 d’octubre del 2017 es van
dedicar a atonyinar catalans amb una violència inusitada, uns fets que la justícia
hauria de condemnar.
Les reivindicacions dels independentistes catalans només es poden resoldre a
les urnes, i els unionistes espanyols saben
perfectament que amb aquesta venjança
en forma de sentència no només no es resol el conflicte sinó que s’agreuja. En una
democràcia, votar sobre el futur dels seus
ciutadans no pot ser mai un acte delictiu,
diguin el que diguin les lleis, els polítics
i els jutges d’aquesta atrotinada democràcia. Espanya, formalment, ha guanyat
aquesta primera etapa judicial, però alhora ha perdut per a la causa unionista uns
quants catalans més que es troben cada
dia més allunyats d’un estat gens respectuós amb la discrepància política dels seus
ciutadans.
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La tribuna

INTERSINDICAL CSC
Territorial Anoia

U

n nou govern espanyol i una
nova decepció. Tant és si el lidera el PP com el PSOE, les conquestes socials mai no arriben
als treballadors i les treballadores. Les polítiques austericides i neoliberals persisteixen sigui quin sigui l’inquilí de la Moncloa,
mentre que la repressió autoritària contra
les classes populars i, en especial, contra el
poble català esdevenen les eines per frenar
qualsevol lluita per unes millors condicions de vida i justícia per a la majoria. Com
en temps populars, el “socialisme” estatal
ara també s’embolcalla de la bandera espanyola i del patriotisme per tapar les misèries d’un règim del 78 que escanya el gruix
de la població i al qual cada cop se li noten
més fissures.
Les classes treballadores catalanes sabem
que els drets i les llibertats no es pidolen
només a través del vot. Ho vam constatar
fa un segle, després que la vaga de la Canadenca permetés assolir la més gran de
les victòries de l’època, la jornada laboral
de 8 hores i la jubilació als 65 anys. Però
no només llavors, la història ha evidenciat
tossudament que els avenços socials només
s’han arrencat a través de la lluita. Pacífica,
massiva i no violenta, amb la vaga general
com una de les eines més clares dels treballadors i les treballadores.
I el 18 d’octubre tenim una nova cita, una
nova convocatòria de vaga general que ha
de ser massiva per deixar clar que no romandrem impassibles davant els continus
embats que patim. La decepció del breu

#L’enquesta
de la setmana

Pels drets i les llibertats,
vaga general!
mandat de Sánchez al capdavant del govern
espanyol, incapaç de derogar les mesures
més lesives de l’etapa de Mariano Rajoy, ha
de rebre una contundent resposta al carrer, les classes populars s’han d’empoderar
i clamar que no permetran que se les torni
a trepitjar, malgrat la creixent criminalització de la protesta i la repressió creixent
cap a tot aquell que gosi aixecar la veu.
La Intersindical-CSC tenim clar que la República catalana és una eina imprescindible per enderrocar el règim del 78 i avançar cap a un horitzó de benestar, igualtat
i justícia social, però fins i tot amb aquest
horitzó sempre present, la lluita pels drets
i les llibertats de les classes populars no
pot cessar davant qualsevol institució. Ens
mantindrem alçats i alçades, un cop més
aquest 18 d’octubre, per exigir tots els drets
i les llibertats:
- Per un salari mínim català i unes pensions dignes de, com a mínim, 1.200 euros que s’incrementin en funció de l’IPC
català.
- Per la derogació de les reformes laborals
del 2010 i el 2012 i la recuperació de tots
els drets laborals perduts.
- Per una Inspecció de Treball dotada dels
recursos adequats per fer front efectivament a les vulneracions de drets.
- Per la fi de la les desigualtats laborals i la
bretxa salarial que pateixen les dones, co-

Creus que és efectiva una vaga general com a
resposta a la sentència?

Sí 51,3%

3

No 48,7%

mençant per la recuperació dels articles de
la llei d’igualtat anul·lats i que feien referència al món laboral.
- Per un Pla de Rescat Social que garanteixi els serveis públics gratuïts i universals,
alimentació i habitatges per a tota la població, l’aplicació integral de la renda garantida de ciutadania i un pla d’internalització
dels serveis públics gestionats ara de forma
externalitzada
- Per l’aplicació d’un acord d’emergència
climàtica que redueixi el més ràpidament
possible a zero les emissions netes de gasos
d’efecte hivernacle, començant per la recuperació de la llei contra el canvi climàtic
anul·lada parcialment pel Constitucional.
- Per l’aprovació de la dació en pagament,
reclamada per unanimitat pel Parlament, i
la fixació d’un preu màxim al lloguer.
- Per l’acollida de refugiats, el tancament
dels CIEs i la derogació de la llei d’estrangeria, fent de Catalunya un país veritablement d’acollida i sense ciutadania de
segona.
- Per la recuperació de totes les lleis socials
i impostos aprovats pel Parlament i tombats o suspesos pels tribunals espanyols.
- Per la derogació de la llei mordassa i la fi
de la repressió policial i judicial contra les
classes populars i el poble català.

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

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

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

www.estil-llar.cat
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del lector
COMUNICAT OFICIAL
Agrupació Sardanista d’Igualada
La Confederació Sardanista de Catalunya com a entitat compromesa
amb el país i la democràcia, se suma
als actes de solidaritat i manifestació
política i no violenta pel que considerem una sentència injusta, com ho
ha estat l’exili i la presó preventiva
dels nostres presos i exiliats polítics.
Conseqüentment animem a totes
les federacions i entitats del nostre
moviment i particularment a tots els
sardanistes a sortir als carrers per
protestar contra la sentència i en pro

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

de la llibertat dels nostres exiliats i
presos polítics. Alhora manifestar
el nostre suport a les se-ves famílies
que estan patint també la repressió
de l’estat.

A PROPÒSIT DEL SOROLL DE L‘AERÒDROM
Antoni Mateu
Ja fa temps que anem prenent consciència dels canvis en el nostre estil de
vida. Es parla i s’actua sobre la contaminació ambiental; també vigilem
que allò que ens fiquem al boca si-

gui saludable i ecològic; però poques
vegades es contempla allò que entra
per la nostra oïda. Som molts els ciutadans que, setmana rere setmana
(caps de setmana inclosos), hem de
patir la contaminació acústica provinent de l’aeròdrom d’Igualada –
Òdena. La circulació dels artefactes
recreatius d’aquestes instal·lacions és
constant. Les avionetes sobrevolen
impunement els nuclis urbans dels
voltants (Òdena, Vilanova...) en vols
baixos, riscosos i amb molt de soroll.
És el malestar de molts posat al servei de la satisfacció d’uns quants.
Si mai les empreses poden votar, dis-

cutirem les seves necessitats, però,
mentre siguem els ciutadans qui
decidim, s’hauria de fer prevaldre
el nostre interès. Seria raonable aturar les activitat aèries al aeròdrom
al menys els caps de setmana per al
descans veïnal; com ho seria, a llarg
termini, exigir que les empreses que
en fan ús complissin una normativa
semblant a la que s’aplica en abocament de residus, i, com a mínim,
s’anessin reconvertint, de la mateixa manera que anem substituint els
nostres sorollosos vehicles terrestres
de combustió per alternatives més
netes i sobretot més silencioses.

JOSEP M. CARRERAS

Tossudament alçats

P

ermeteu-me que prengui
el títol d’una cançó de
Lluís Llach, però crec que
és la que millor defineix
quina ha de ser la nostra actitud
davant la sentència del Tribunal
Suprem. Ho han tornat a fer! La
condemna dels nostres polítics a llargues penes de
presó és molt pitjor que una agressió física. Els cops
de porra es poden curar en poc temps, però aquesta
agressió brutal a la llibertat perdurarà molts anys.
El judici a què han estat sotmesos és una pura farsa.
Han tergiversat la veritat, han convertit les víctimes
en botxins, han interpretat la llei segons les seves
conveniències, han mentit. Volen escarmentar-nos,
que tinguem por, que acotem el cap. Per això empresonen els nostres representants, que no han fet
més que complir el mandat sortit de les urnes. En
una democràcia la justícia és imparcial, busca la veritat i no la venjança. Si no és així, no poden dir que
sigui un estat de dret. Per tant, no se l’ha d’obeir, se
l’ha de combatre per tenir una societat més justa,

basada en lleis justes.
Espero que algun dia s’adonin que han comès un
greu error. Aquestes sentències no arreglen res. Al
contrari, donen més motius per lluitar contra un
sistema caduc on no hi ha separació de poders i la
justícia està al servei de la política i els interessos
dels poderosos. Fa 40 anys que va morir el dictador,
però la dictadura ha perdurat en molts aspectes. Es
fa imprescindible canviar el sistema si volem alliberar-nos de les restes del franquisme i viure en una
societat on siguin respectats el drets de tothom.
Fins ara hem posat els fonaments de la República
–tot i reconèixer que hi ha hagut errors. Hem creat consciència de país, hem desemmascarat el caràcter autoritari de l’estat, hem defensat els nostres
drets, hem guanyat totes les eleccions. Però no n’hi
ha prou. Ha arribat el moment de plantar cara. Demostrar que la força de l’independentisme es troba
en el poble, que no renuncia a res i està disposat a
tornar-hi tantes vegades com faci falta, on sigui i
com sigui. Ha arribat l’hora de passar a l’acció, de
començar a bastir l’edifici de la República Catalana.

Ha arribat l’hora de plantar cara. Demostrar que la força de l’independentisme es troba en el poble, que no renuncia
a res i està disposat a tornar-hi tantes
vegades com faci falta

Ferms i tossuts, estem recuperant l’esperit d’aquell
1-O. Ens hi juguem el futur com a poble, un poble que, en paraules de Salvador Espriu “si s’arrisca
d’un cop/ a ser qui és/ caldrà que digui/ de seguida
prou,/ que vulgui ara/ caminar de nou/.../ no gos
mesell/ sinó únic senyor”. Així no ens doblegaran.
Perquè, no en dubteu, tenen més por ells que nosaltres.
Som els peons en aquesta partida d’escacs que no
podem perdre. Petits, però necessaris. Atents a acudir allà on calgui i quan calgui. Només si ens convencem de la nostra força podrem vèncer.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ARTESANAS DE CORAZON I ELS COIXINS DEL COR
L’entitat montbuienca va fer un donatiu d’aquests coixins a l’Hospital d’Igualada per a ser repartits entre les dones operades de càncer
de mama que els serveixen per alleugerir el dolor i les molèsties.

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

PER A LA RECERCA DE

EN EL NOU MERCAT LABORAL

Del 28 al 31 d’octubre 2019 · Obert a tothom
Dilluns 28/10

Dimecres 30/10

comunicador, il·lusionador i provocador, consultor i formador.

conferenciant, consultor i formador en
habilitats directives i intel·ligència
emocional.

Dimarts 29/10

Dijous 31/10

Buscar feina en l’era digital:
Emotional Branding
Enric Bastardes:

Lidera el teu projecte de vida
Albert Bosch:
aventurer, emprenedor
i escriptor.

Com fer un currículum eficient?
Carlos Bella: docent universitari,

Atreveix-te a emprendre:
Si vols, pots!
Ana Viñals: coach, professora

associada a la UPF, col·laboradora
acadèmica en Esade i consultora.

IG-Nova Empresa - Av. Mestre Muntaner, 86 - Igualada
INFORMACIÓ: uea@uea.cat
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JAUME SINGLA

JAUME FERRER I PIÑOL

Sentència perillosa

Murió hace quince años

@jaumesingla

L

a sentència del Tribunal
Supremo és, en realitat,
una modificació de la
Constitución Española.
Ho és pel caràcter jurisprudencial
del l’alt tribunal espanyol ja que
tot el que sentencia, crea juris-

prudència.
I què ha sentenciat? Entre altres coses que una manifestació pacífica pot ser considerar delicte de sedició, encara que l’única violència que hi hagi, sigui
la que hi posin els “cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado” intentant reprimir-les.
És xocant veure com, per exemple, els sindicats
espanyols no han posat el crit al cel davant del
despropòsit d’aquesta sentència. No han vist que
a partir d’ara cada manifestació o vaga que convoquin els pot portar a la presó? Em direu, i tindreu
raó, que en el fons la jurisprudència només s’aplica
quan els temes arriben a judici i que molt rarament
les vagues i manifestacions –algunes tan violentes
com la dels taxistes a Barcelona- hi arriben. El problema però és que la dreta extrema ha trobat en els
tribunals una fantàstica via de promoció pròpia –i
repressió aliena- mitjançant l’ús i abús de l’anormalitat –que només existeix a l’Estat Espanyol- de
constituir-se en acusació particular a càrrec dels
partits polítics.

Aquesta modificació encoberta de
la Constitució que es la sentencia
del Tribunal Supremo, te alguns
errors que en un país democràtic la
invalidarien.
D’altra banda, i veient la puixança de l’extrema
dreta a tot l’Estat i la fòbia que des del PSOE cap a
la dreta tenen en contra de Catalunya, no és gens
descartable que qualsevol protesta ciutadana acabi amb els convocants davant la (in) justícia espanyola. Amb l’agreujant de la probable aplicació de
presó preventiva fins a dos anys, abans d’arribar a
judici. Des de dilluns que ho estic advertint a companys de tantes lluites passades, que hores d’ara encara creuen viure en un estat de dret, però es pensen que a ells mai els perseguiran com a nosaltres.
Ja s’ho trobaran.
Aquesta modificació encoberta de la Constitució
que és la sentència del Tribunal Supremo, té alguns
errors que en un país democràtic la invalidarien.
Els advocats de les defenses han trobat vint aspectes que haurien de ser estudiats pel Constitucional.
En citaré només un que s’entén perfectament. Dolors Bassa –dirigent de la UGT fins que va ser nomenada consellera de Treball de la Generalitat- és
condemnada a dotze anys de presó per haver cedit
les escoles i alliberat els directors per posar a disposició del referèndum els edificis escolars.
Mal podia cedir escoles o rellevar directors quan
no en tenia les competències. Després de dos anys
d’investigacions, quatre mesos de sessions del judici i quatre mesos més de deliberacions, han confós
el càrrec de Dolors Bassa i li han generat indefensió, per la qual cosa la sentència hauria de ser invalidada per llei.
Diuen que a Espanya hi ha estat de dret, però en
realitat hi ha DRET d’ESTAT.

Escriptor

E

l 20 i 21 de febrer de
1954 vam posar en escena al Centre Catòlic, amb
l’Elenc Artístic Montserrat, Murió hace quince años. Jo era
Diego. En el repartiment hi havia
Josep Palà, Josefina Pàmies, Alícia
Estévez, Manuel Mateu, Joan Caballé, Joan Regordosa, Lola Fillat, Antoni Canals,
Ramon Alibau, Conxita Estévez, Francesc Rodrigo i Magí Castelltort. L’èxit va fer que l’Ajuntament
d’Igualada proposés de repetir l’obra, ara al Mercantil, el 21 de gener del 1955 formant part dels actes
d’un Aniversario de la Liberación de la Ciudad.
Però jo, aquesta segona vegada, estava fent la mili a
Logronyo. Coincidentment, uns mesos abans, l’actor i director teatral Adolfo Marsillach es va trobar
en una situació semblant a Tànger. Ell havia estrenat Murió hace quince años a Madrid, i un temps
després la volien presentar a Barcelona, fent una
mini-temporada, amb una companyia distinta però
amb l’Adolfo tornant a fer de Diego. Ell complia el
servei militar a les milícies en qualitat d’alferes de
complement. Algú va demanar, per a ell, permís per
anar a representar l’obra a Barcelona i el coronel li va
dir (ho escriu Marsillach en les memòries): “no sabía que tuviera usted tantas influencias”. Mesos més
tard, a mi em dirien a Logronyo: “si que eres famoso
en tu pueblo” (això de famós deixem-ho en suspens).
El cas és que l’Adolfo tingué un mes de permís i jo
menys d’una setmana, però la situació semblava calcada. Marsillach –ai, actors i actrius professionals! –
en els darrers dies del mes de permís tindria temps,
fins i tot, de casar-se a Madrid, improvisadament,
amb Amparo Soler Leal (“el matrimonio con Amparo fue un fracaso desde el principio. ¿Culpa mía?,
¿de ella?, ¿de los dos?”). No és el meu cas: això de
casar-me ho tenia lluny. Però el premi, en certa manera, idèntic: deixar per uns dies la disciplina militar. A mi, el fet que ho demanés l’alcalde de la ciutat, Francesc Llansana Torrents, ho féu possible, i
m’aportà íntima satisfacció.
Si l’obra era “infumable” segons apuntà anys després
Marsillach en les memòries, els de l’E.A. Montserrat,
a l’hora d’estudiar-la, no ho vam pas analitzar així:

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

era, simplement, el text que ens havien fet aprendre
els capdavanters de l’Elenc. Un text molt de moda,
molt de l’època. Marsillach havia fet en avió el recorregut Tànger-Madrid-Barcelona i jo, molt més
modest, vaig pujar al tren, ben content, de Logronyo
a Igualada via Calaf, i amb autobús fins a Igualada:
unes hores a casa i cap al Cercle Mercantil on m’esperaven els companys de l’Elenc.
Del Murió… se’n va fer també una pel·lícula, amb
Paco Rabal. Unes pistes de l’argument: Diego era un
dels nens espanyols que, amb menys de sis anys, havien estat traslladats a Moscou a causa de la guerra
del “Glorioso Alzamiento”. Quinze anys després, els
“seus” d’allà, li van confiar una missió delicada. Tornar a Madrid, a l’escalf de la seva família d’origen,
fent creure que retornava a casa totalment allunyant
de la doctrina comunista. Que la sang podia més.
Però, ben al contrari, allò que tenia assignat era col·
laborar d’amagat, però des de primera fila, en l’assassinat del seu pare, destacat general de l’exèrcit espanyol. Res més ni res menys. Resultat de la missió: hi
va haver uns quants morts, però el general Acuña,
no. El seu fill Diego, sí. L’autor del drama era Juan
Antonio Giménez-Arnau, un escriptor proper, en
cos i ploma, a les altes esferes de la dictadura.
El personatge “Diego” resultà ser un dels bons papers recordats de la meva trajectòria d’afeccionat a
les taules. Afegim-hi el “Naïm” de l’Estel de Natzaret,
sense oblidar el “Guillermo Arranz” de Cuando llegue la noche, amb la Núria Espert. Ha plogut molt
des de llavors.
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VEHICLES
D’OCASIÓ

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

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA
ANY: 2019 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA
ANY: 2019 PREU: 8.500€
FINANÇAMENT: DES DE 138€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA
OPORTUNITAT 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
ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

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

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

LEXUS CT 200H F-SPORT HIBRID
ANY: 2014
PREU: 14.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HIBRID
ANY: 2019
PREU: 19.900€

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

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID
ANY: 2019
PREU: 27.900€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es
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Igualada
La Marxa de la Llibertat passa per l’Anoia enmig d’un ampli
rebuig de la població a la sentència del Suprem
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’Anoia ha estat aquesta
setmana un dels punts
referents de l’ampli rebuig que ha despertat entre la
població la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. A diversos talls
de l’autovia A2, un d’ells amb
una desmesurada càrrega de
la policia a joves estudiants,
s’hi han afegit protestes multitudinàries a Igualada, i el pas
d’una de les Marxes per la Llibertat.
Milers de persones van arribar dimecres al poliesportiu
de les Comes d’Igualada per
fer nit després d’haver sortit
al matí de Tàrrega. Els prop de
50 kilòmetres de recorregut a
peu van fer-se en un ambient
molt festiu. Molts anoiencs els
esperaven a la Panadella -on
parava a dinar la multitud- i
en diversos ponts a l’altura de
Jorba, per acompanyar la marxa -encapçalada per les ADF
de l’Anoia- fins a Igualada.
A les Comes, els Moixiganguers d’Igualada, els Protons i
la Coral Xalest van oferir actuacions als participants, que
van sopar gràcies a la col·laboració de diversos comerços.
Membres de l’Agrupament
Escolta Jaume Caresmar i Mª
Antònia Salvà -el Cau- van repartir el sopar als caminaires.

Diverses imatges del pas per l’Anoia de la Marxa de la Llibertat, dimecres i dijous. / JP/RV/JG

A l’interior del poliesportiu
hi van dormir un centenar de
persones. Ahir dijous a les 8
del matí, la Marxa, es va reprendre en direcció a Castellolí, el túnel i el Bruc, seguint
l’A2, on arribaren a l’hora de
dinar, a la plaça de l’Ajuntament del poble, abandonant
a la tarda els límits de l’Anoia
fins a Martorell, on van fer nit.
Des de l’ANC i Òmnium s’ha
fet una valoració molt positiva del pas de la Marxa per
la comarca -i dels actes que
s’han fert durant la setmana-,
agraïnt a la gent la seva participació, i la dedicació de molts
voluntaris.

Els Revoltats van penjar una gran Bandera Negra a l’altura de Jorba.

La marxa, dijous al matí, passant per Castellolí.

Pilars dels Moixiganguers, cantada a l’amfiteatre de les Comes, i els joves del Cau col.laborant en l’oferiment del sopar als participants, dimecres al vespre.
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Milers d’igualadins van sortir al carrer dilluns
i dimarts en protesta per la sentència
REDACCIÓ / LA VEU

E

n els dos dies posteriors
a conèixer la sentència,
els igualadins van res·
pondre de forma massiva a les
convocatòries que va fer Tsu·
nami Democràtic a tot el país,
i també Òmnium Cultural i
l’ANC.
Dilluns, la Plaça de l’Ajunta·
ment d’Igualada es va omplir
de gom a gom per mostrar el
rebuig a la sentència del Tribu·
nal Suprem contra els líders in·
dependentistes. Milers de per·
sones es van concentrar, tant és
així que els carrers adjacents a
la plaça també van quedar col·
lapsats.
Durant l’acte es va llegir un
manifest per part de les entitats
socials i es va acabar cantant
el Cant del Ocells i els Sega·
dors. Tot això, enmig de crits
de “llibertats presos polítics”
o “independència”. En acabar,
molts dels assistents a la plaça
de l’Ajuntament es van despla·
çar fins la Rambla on, com és
habitual cada dia i des de fa dos
anys, es canta per demanar la
llibertat dels presos.

La plaça de l’Ajuntament, la Rambla i el Passeig van ser l’escenari de les protestes a Igualada. / JOAN GUASCH

Espelmes davant Hisenda
Dimarts, més mobilització. En
aquest cas, a través d’una con·
vocatòria d’Òmnium al Pas·
seig Verdaguer, d’una seguda
amb espelmes. I per segon
dia consecutiu va ser massi·
va. Centenars de ciutadans hi
van assistir, davant de l’edifici
de l’Agència Tributària. Du·
rant l’acte, més enllà de l’encesa
d’espelmes, també es van llegir
textos enviats pels nou presos
polítics condemnats el passat
dilluns. Abans de finalitzar-lo,
Músics per la Llibertat va inter·
pretar diverses cançons.

QUINA ÉS L’ENERGIA
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT.
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd 1

19/3/19 11:07
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Els Mossos carreguen contra estudiants que
tallaven l’A2 i utilitzen pilotes de foam

El Teatre de l’Aurora
suspèn la funció d’avui
en protesta per
la sentència

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

U

n nombrós grup d’estudiants dels instituts
de secundària d’Igualada, la gran majoria menors
d’edat, van tallar dimecres
l’autovia A2 al límit d’Igualada
amb Jorba, durant gairebé sis
hores. La situació va produir
un enorme col·lapse de circulació en aquesta important via
de comunicació, i el trànsit es
va desviar per l’interior de la
ciutat i el lateral de l’autovia.
A les primeres hores de la
tarda, un dispositiu de Mossos d’Esquadra va procedir
a desallotjar els manifestants
amb una càrrega, que molts
testimonis van qualificar de
desproporcionada. Almenys
quatre joves van haver de ser
atesos a l’Hospital d’Igualada.
La policia catalana va arribar
a utilitzar pilotes de foam contra els manifestants.
Les xarxes socials es van omplir de crítiques i improperis
contra els Mossos per la seva
actitud. Des de la policia, consultada per La Veu, es va dir
que “l’autovia estava tallada
des de les 9 del matí i es va
mediar moltes vegades amb
els manifestants perquè abandonessin la protesta, però no
van fer cas i al final es va haver
d’actuar”.
Els joves es van dirigir posteriorment cap a l’exterior de la
caserna dels Mossos, per expressar així la seva protesta,
on van fer una seguda pacífica.
La seu igualadina de la policia
estava fortament custodiada.

Els Mossos van protagonitzar una càrrega contra els joves estudiants que tallaven l’A2. / JOAN MANGUES

Moltes entitats
fan crides al diàleg i
lamenten la sentència
Moltes entitats d’Igualada i
comarca s’han expressat amb
comunicats o bé a través de les
xarxes socials contra la sentència del TS o fent crides al diàleg
per trobar una solució.
A més de les que podeu veure
a les pàgines 12 i 13, també hi
són el CB Igualada, tot recordant que el club s’ha adherit
recentment al manifest que
defensa els drets i les llibertats
democràtiques, el rebuig a la
repressió i a la judicialització
política com a eina per resoldre
els conflictes polítics. El Club
Handbol Igualada també es va
mostrar contrari a la sentència
del TS. També es van mostrar
contraris a la sentència entitats
culturals com el Ball de Sant
Miquel, els Diables d’Igualada,
els Moixiganguers o l’Agrupació Sardanista d’Igualada.

Davant la sentència del judici
als líders de la societat civil i
representants polítics emesa
pel Tribunal Suprem el dilluns 14 d’octubre, el Teatre de
l’Aurora vol expressar el seu
malestar davant la injustícia
a la qual s’enfronten totes les
persones condemnades.
Des del món de la cultura es
treballa per defensar el dret
i la llibertat de pensament i
d’expressió. El Teatre reivindica que aquests drets han estat
vulnerats i, per aquest motiu,
s’adhereix a la Vaga general
d’avui divendres 18 d’octubre
suspenent la funció de Rastres_Argelers programada per
les 21 h.
Des del Teatre de l’Aurora es
vol transmetre també tot el
suport als presos i exiliats polítics, als líders cívics catalans i
a les seves famílies.
El Teatre informa que es mantenen les funcions de dissabte
19 a les 21 h i diumenge 20
a les 19 h. Des del Teatre es
posaran en contacte amb les
persones que hagin comprat
entrades per divendres 18.

Canvi de dates
d’activitats sobre
Salut Mental
La regidoria d’Entorn Comunitari i Cooperació informa dels següents canvis de
dates en diverses activitats
previstes per aquesta setmana:
-La Jornada “Joves i Salut
Mental”, prevista per demà
(17/10), es farà el dimecres 4
de desembre.
-El Curs de “Capacitació tècnica a professionals per a la
prevenció i detecció de l’ús
problemàtic de pantalles en
adolescents i joves”, previst
pels dies 18 i 25 d’octubre, es
farà els dies 25 i 30 d’octubre
-L’acte “Música per la Salut
Mental”, previst pel dissabte
19/10, es farà dissabte 16 de
novembre.

Després de la càrrega, molts joves van asseure’s davant la caserna dels Mossos, fortament custodiada. / JP

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

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

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

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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La Intersindical-CSC i la IAC convoquen per avui una vaga
general a tot Catalunya
més car que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, també es
reclama el manteniment del
poder adquisitiu de salaris i
pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així
com derogar les reformes dels
anys 2011 i 2013 i el factor de
sostenibilitat.
En l’àmbit normatiu, la principal exigència és la derogació
de les reformes laborals del
2010 i 2012 i la restitució dels
drets laborals i socials dels treballadors.

d’emergència climàtica amb
un calendari i les mesures
a Intersindical-CSC i la
concretes necessàries per a reIntersindical Alternatiduir el més ràpidament possiva de Catalunya (IAC)
ble a zero les emissions netes
han convocat per avui una
de gasos d’efecte hivernacle.
vaga general a Catalunya amb
Les organitzacions convocants
el lema “Pels drets i les lliberconsideren que cal recuperar
tats, Vaga General”.
la dació en pagament que reL’acte central de la vaga geneclama el Parlament de Cataral serà la manifestació que
lunya per unanimitat, petició
començarà a les 17 hores als
però que ha estat tombada per
Jardinets de Gràcia de la ciutat
l’Estat.
de Barcelona.
En matèria de serveis públics
Ambdues organitzacions sinambdós sindicats reclamen al
dicals han decidit unir-se en
Govern de la Generalitat un
aquesta convocatòria de vaga Pla de Rescat Social
pla de recuperació d’aquells
general en el marc de la pro- Demanen que el Govern de que han estat externalitzats i
pera campanya electoral per la Generalitat posi en marxa privatitzats indiscriminadadenunciar els drets que les un Pla de Rescat Social que, ment, així com la retirada de
treballadores i els treballadors entre altres qüestions, garan- la Llei de contractes de serveis
han vist retallats en els darrers teixi serveis públics gratuïts i a les persones.
anys i exigir la seva restitució. universals com l’alimentació La I-CSC i la IAC exigeixen
i els habitatges adequats pel que aquestes demandes siguin
SMI de 1.200 euros
conjunt de la societat. I que abordades de manera urgent.
Entre els motius que han mo- sense més dilació ni excuses Per aquest motiu, fan una critivat la vaga cal destacar la desenvolupi l’aplicació inte- da als treballadors i a les tredemanda d’un SMI de 1.200 gral de la Renda Garantida de balladores, però també al coneuros que serveixi per fixar un Ciutadania.
junt de la societat catalana, a
mínim salarial digne a Catalu- També coincideixen en l’apli- lluitar per a recuperar els drets
AA_FF_XC60 PE 250x183 MOTORCAT PREMIUM CAT_TZ.pdf
nya, ja que
el cost de la vida és cació immediata 1 de9/10/19
l’acord13:35i les llibertats.

REDACCIÓ / LA VEU
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Serveis mínims de FGC
per avui divendres
La línia Llobregat-Anoia de
FGC oferirà el 50% del servei
habitual a les hores punta tant
del matí com de la tarda i del
25% la resta de la jornada. A
Montserrat no es podrà garantir el servei ni l’obertura de la
totalitat de les instal·lacions.
En concret, a la línia d’Igualada a Barcelona hi haurà el
50% del servei habitual a les
hores punta (de les 06.30h

a les 09.30h i de les 17.00h a
les 20.00h). Durant la resta de
la jornada s’oferirà el 25% del
servei habitual. Al Cremallera
de Montserrat i al Funicular
de Sant Joan no es podrà garantir el servei.
Les persones usuàries dels
FGC podran seguir la informació actualitzada del servei a
través del perfil de Twitter @
FGC.

12

| IGUALADA

Divendres, 18 d’octubre de 2019

El ple municipal -sense Ciutadans- demana l’amnistia dels
condemnats i defensa el dret a l’autodeterminació
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l Ple d’Igualada ha
aprovat, amb els vots
a favor dels grups municipals de Junts per Igualada, Esquerra i Poble Actiu i
l’abstenció d’Igualada Somhi, una moció de resposta a
la sentència del Tribunal Suprem, per demanar l’amnistia
dels condemnats i en defensa
del dret a l’autodeterminació.
Acords de la moció
La moció inclou una sèrie
d’acords, entre els quals cal
destacar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel
Tribunal Suprem, constatant
que representa una regressió
dels drets i les llibertats de

Junts per Igualada,
ERC i Poble Actiu
(CUP) voten a favor de
la proposta, i Igualada
Som-hi (PSC-Comuns),
s’absté
la ciutadania de Catalunya.
També Reclama la llibertat
immediata de tots els presos
i preses polítiques i exigeix la
seva amnistia i la de tots els
exiliats i exiliades.
La moció mostra el compromís amb el dret a l’autodeterminació i reafirma el caràcter
pacífic i no violent del moviment independentista català. I, a través d’aquest acord,

Ple municipal extraordinari, dimarts al migdia, per expressar el rebuig a la sentència. / AI

l’Ajuntament d’Igualada s’adhereix a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència

del Tribunal Suprem, tant a
nivell nacional com internacional i fa avinent la situació

“Manifestem el més enèrgic rebuig a la sentència”

E

ls grups municipals de
Junts per Igualada, ERC
i Poble Actiu (CUP)
han manifestat la seva “més
enèrgica condemna i rebuig a
la sentència del Tribunal Suprem” respecte el procés sobiranista.
L’alcalde Marc Castells (Junts)
ha comparegut acompanyat
d’Enric Conill (ERC) i Eva
Pedraza (Poble Actiu), en una
escenografia inèdita entre els
tres grups polítics independentistes igualadins des de
feia molt de temps. Les més
que evidents discrepàncies a
nivell local han quedat enrere
aquesta setmana. “Reclamem
la posada en llibertat dels presos, i mai renunciarem al dret
a l’autodeterminació”, deia
l’alcalde. Conill demanava “a
tots els anoiencs que surtin al
carrer, pacíficament, hem de

defensar els nostres drets fonamentals”. Per a Pedraza “no
es condemnen només a unes
persones, sinò a tot el poble
català. És imprescindible que
hi posem el nostre granet de
sorra, i el dolor i la ràbia que
tenim les hem d’utilitzar per
manifestar-nos pacíficament
però amb contundència. Tenim dret a la desobediència
civil”. L’Ajuntament va suspendre des de dilluns fins
dimecres tots els actes institucionals, també l’habitual
ofrena floral al monument de
Lluís Companys, prevista per
dimarts passat, quan es complien 79 anys del seu afusellament.
D’altra banda, des del Consell
Comarcal de l’Anoia, on el
PDeCAT governa amb el PSC,
no hi ha hagut cap posicionament públic.

Enric Conill, Marc Castells i Eva Pedraza. / JP

de repressió política i de vulneració de drets fonamentals
que viu el país.

L’Igualada HC i el CF
Igualada lamenten la
sentència contra els
procés sobiranista
L’IHC i el CFI han fet comunicats per expressar el seu poisicionamen. L’Igualada Hoquei
Club “defensa el diàleg i la democràcia per resoldre els problemes polítics i expressa el seu
rebuig a la sentència dictada
pel Tribunal Suprem”.
Per la seva banda, el Club Futbol Igualada expressa que “la
millor manera de solucionar els
conflictes és a partir del diàleg”.
Per al club “la classe política ha
d’entendre que les discrepàncies mai haurien de sortir de la
política, mai s’hauria de cercar
l’enfrontament entre ciutadans”,
i afageix que “el diàleg i l’exercici de la llibertat individual, sempre pacífica, són l’únic
camí cap a la convivència”.
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Reaccions de la societat civil de l’Anoia a la sentència del TS
Unió Empresarial de l’Anoia
“Crida a la llibertat com a espai de consens”
Com a resposta a la sentència
dictada pel tribunal Suprem
en relació al procés obert contra els líders cívics i polítics
catalans que hem conegut el
14 d’octubre, us comuniquem
que des de la UEA ens hem
adherit al manifest signat per
mes d’un centenar d’entitats
econòmiques i socials catalanes que s’ha fet públic aquest
dilluns.
Així mateix des de l’Entitat,
compromesa amb els valors
de la pau i el diàleg com a
principis de la nostra realitat
democràtica demanem a tots
els responsables polítics diàleg i negociació per resoldre
aquest conflicte polític.
“Les entitats socials sotasignades, representants de diferents
sectors del nostre país i compromeses amb els valors de la
pau i el diàleg com a principis

indestriables de tota societat
democràtica,
Manifestem:
PRIMER
- Entenem que aquesta sentència significa la culminació
d’un procés de judicialització
de la política, punt al qual mai
no s’hauria d’haver arribat.
SEGON:
- Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que
no resol el conflicte polític,
i denunciem la injustícia a la
que s’enfronten totes les persones condemnades.
- Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència
té sobre els drets polítics de la
ciutadania i els drets d e manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència
política, suposant un retrocés
per la qualitat democràtica de
la nostra societat.

- Denunciem les greus conseqüències que la sentència té
per la normalitat política a Catalunya i els seus efe ctes per a
l’autogovern de la Generalitat.
TERCER
- Treballarem per la llibertat
dels condemnats des d’amplis
espais de consens socials i polítics a Catalunya i Espanya.
- Fem una crida als partits polítics i institucions públiques
per trobar el camí de la política posant fi a la judicialització
d’un conflicte polític.
- Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais
compartits que contribueixen
a reforçar la cohesió i la convivència des de la fermesa en
les reivindicacions de ls drets
democràtics i les llibertats.

Igualada Som-hi (PSC-Comuns)
“La sentència no correspon
als fets viscuts el 2017”
Considerem que la sentència
no correspon als fets viscuts
durant la tardor del 2017 i ratifica l’error de la judicialització de la política.
Creiem que per a poder avançar i trobar una solució al
conflicte polític plantejat, és
imprescindible que les persones condemnades puguin
sortir de la presó el més aviat
possible.
Tot i la frustració que sentim
gran part de la ciutadania per

com hem arribat fins aquí,
reivindiquem el catalanisme
com a espai de convivència i
diàleg. Primer, dins de Catalunya, i després amb la resta de
territoris d’Espanya i d’Europa. Reivindiquem la política
com a mecanisme per a trobar acords que ara semblen
impossibles. Reivindiquem la
democràcia i la defensa dels
drets com espai per a fer-los
possible.

Síndica de Greuges d’Igualada
“Cal assumir el conflicte des
del diàleg i la negociació”

Junts per Catalunya al Penedès
“Indignació per la sentència contra els presos”
JuntsxCat del Penedès, manifesta la seva indignació i rebutja totalment la sentència
del Tribunal Suprem espanyol,
gairebé 100 anys de presó, quina injustícia contra els líders
independentistes i contra els
nostres drets, llibertats i de-

mocràcia.
Mai deixarem de demanar la
llibertat dels condemnats. Des
de JuntsxCat del Penedès ens
sumem a totes les mobilitzacions pacífiques arreu del territori.
Per això durant aquesta set-

mana convocarem la celebració de plens extraordinaris a
tot el Penedès, des de les nostres alcaldies i des de la nostra oposició, insult pel poble
de Catalunya, expressarem el
nostre rebuig a aquesta sentència.

Atesa la publicació de la Sentència en la causa especial
20907/2017 seguida a la Sala
2a del tribunal Suprem sobre
el procés de Catalunya, Iguana
manifesta que:
La judicialització de la política
que viu el nostre país no porta enlloc. Els gairebé dos anys
de presó preventiva no han
ajudat a resoldre el conflicte
i creiem que les penes comunicades avui tampoc no ho faran. La presó dels líders cívics

i polítics no és la solució.
Considerem que la millor manera de resoldre els conflictes
és a partir del diàleg i de la negociació política, mitjançant
el reconeixement i respecte de
l’altre i del seu dret a defensar
les seves idees, sempre de forma democràtica i pacífica.
Mostrem preocupació sobre
les conseqüències greus que
aquesta sentència pot tenir
sobre els drets fonamentals
tant bàsics com els de mani-

festació, llibertat d’expressió,
lliure associació o dissidència
política, el que suposaria un
retrocés en la qualitat democràtica de la nostra societat.
Des d’Iguana defensem la llibertat d’expressió i la comunicació sense censura és una de
les nostres raons de ser.
Des d’Iguana també volem
mostrar la nostra solidaritat a
les persones que injustament
estan privades de llibertat i a
les seves famílies i amistats.

Iguana, empresa de telecomunicacions
“La judicialització de la política no porta enlloc”

Dilluns vam tenir coneixement d’una sentència per uns
fets que tenen la seva base en
un conflicte polític que mai
hauria d’haver estat objecte
d’un procés judicial. Els conflictes polítics cal assumir-los
i resoldre’ls des del diàleg i la
negociació, en termes profundament democràtics i des de
les institucions, amb el major
respecte a les legítimes opcions polítiques que cadascú
entengui que ha de mantenir. La incapacitat d’abordar
aquesta situació des d’aquesta perspectiva i el dictat que
hem conegut de la sentència
només provocarà el manteniment del conflicte i un major
patiment pels representants de
la societat civil i els polítics i
polítiques, avui condemnats, i
que mai haurien d’haver estat
empresonats.
Tampoc puc deixar de manifestar que l’exercici de drets
com el dret de reunió, de manifestació, de llibertat d’expressió, com a drets civils i polítics de la ciutadania, mai i en
cap circumstància poden estar
limitats i especialment en processos que han estat clarament
respectuosos des d’actituds
democràtiques, pacífiques i no
violentes.
Com a Síndica d’Igualada, una
institució que vetlla per la de-

fensa dels drets de les persones al municipi, i de la mà de
les companyes i companys al
capdavant de les sindicatures
locals de molts altres pobles
i ciutats, vull reiterar el meu
compromís per la convivència
i la defensa dels drets de proximitat, entesos i reconeguts
en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat, el Conveni Europeu
per a la Protecció dels Drets
Humans i de les Llibertats
Fonamentals i la pròpia Declaració Universal dels Drets
Humans.
Des de la funció que assumeixo en la sindicatura local,
i fermament convençuda dels
valors que representen la mediació i el diàleg com a principal instrument en la defensa
dels drets de la ciutadania i
en la resolució dels conflictes,
faig una crida a la responsabilitat d’institucions, entitats,
associacions i, especialment,
dels partits polítics, per aconseguir el manteniment de la
convivència, la pau social i
una solució definitiva del conflicte. I un record especial i la
meva solidaritat amb totes les
persones empresonades i les
seves famílies.
Rosa M. Sánchez
Síndica Municipal
de Greuges d’Igualada
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El Saló Nàutic, amb més expositors i vaixells que mai.
La 58a edició augmenta un 11% els participants i un 9% el nombre d’embarcacions. @Fira_Barcelona

Espai patrocinat per

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

Manel Seuba

Executiu de packaging

Director de Ceina
@CeinaFormacio

L’exposició d’en Pep Ribera

F

Enhorabona a la família per mantenir
la seva obra en bones condicions i cedir-la tota a la nostra ciutat. Felicitar,
també a tots aquells que han fet possible aquesta exposició.
Vaig treballar amb en Pep uns quants
anys a Impresora i la veritat és que va
ser tota una experiència, i d’això, fa ja
més de quaranta anys.

No va ser fàcil treballar amb ell perquè la seva personalitat i els seus coneixements del món del disseny estaven molt per sobre dels nostres, la
diferència era evident.
Comentava amb tota naturalitat què
era un logo, el seu equilibri, la seva
força visual, el color corporatiu del
qual, nosaltres, no n’havíem sentit
mai parlar, insistia a fer un display de
marca, segons ell, imprescindible per
ordenar totes les possibles imatges del
logo en qüestió i no deteriorar la seva
visió. En conclusió, un seguit d’informació difícil d’assimilar en una primera visió.
La primera feina que vaig presentar
feta per en Pep Ribera va ser a Laboratoris Puig exactament el 6 d’octubre de 1976, i ara us explicaré per
què sé el dia amb tanta exactitud: vaig
sortir d’Igualada al voltant de les 10

Com deia sovint l’Oriol @junqueras “fomentar la confiança en
les potencialitats de l’economia catalana és una actitud responsable i realista. Som un país d’emprenedors i dinàmic, que se’n
surt tot. I ho fem, també, perquè mirem el futur amb optimisme”.

“Les persones som reticents als canvis, això és
una realitat, però quan un s’hi juga el seu futur
s’imposa allò del “renovar-se o morir”.

“Jo no dissenyo per al teu client, jo dissenyo
perquè aquest disseny funcioni al mercat”
Pep Ribera

a un parell de setmanes vaig
assistir a l’exposició de Pep
Ribera referent a la seva obra
gràfica i artística.

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

És una gran irresponsabilitat que hi hagi grups que animin la repressió
econòmica contra Catalunya amb discursos apocalíptics lluny de la realitat. Defensar el teixit productiu de Catalunya no és defensar cap opció
política d’independència sí o no, és defensar el benestar de tots

Enric Sanchez

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

del matí, ja que tenia la reunió a les
12 hores. En aquella època, tenia un
600 de color verd lloro, sí, sí, un color
molt fort, i us recordo que no hi havia
telèfons mòbils i, per tant, portar telèfon al cotxe era ciència-ficció.
Bé, vaig arribar a Laboratoris Puig
cap a les 12 hores i vaig fer l’exposició
que en Pep havia preparat. Mitja hora
més tard, interromp a la sala d’exposició una secretària anunciant que hi
havia una trucada urgent del despatx
d’Igualada. Era en Josep Jorba, gerent
d’Impresora, que em va dir: felicitats
Quique, ja ets pare. Acabava de néixer
el meu primer fill amb un mes d’antelació. Ja us podeu imaginar la meva
situació, com a bon professional no
vaig deixar de fer la presentació encara que a Laboratoris Puig em van
demanar que deixés la reunió però jo
m’hi vaig negar rotundament i la vaig
voler acabar de la millor manera que
sabia.
Us vull comentar que una de les discussions que tenia amb en Pep i en la
qual veies la seva visió professional
més interessant era quan deia: jo no
dissenyo per al teu client, jo dissenyo perquè aquest disseny funcioni al
mercat.
Clar, això no és fàcil de dir al seu despatx, però jo havia de dir-li al client que
era bo fabricant croquetes, per exemple,
però no tenia ni idea de fer un disseny
del seu producte, fàcil, oi?

Cap a un comerç... digital?

P

arlar de futur pot ser molt
fàcil, però quan el futur arriba pot ser ben diferent d’allò
que un esperava. Els canvis
de model a la societat son inexorables... però a vegades són molt lents i
imperceptibles. No podem veure clarament la frontera d’on acaba un i on
comença l’altre, que ja ens hi trobem
enmig. Van produint-se, poc a poc, a
totes les capes de la societat en forma
d’ona expansiva, començant pels sectors econòmics i industrials més potents fins arribar als últims racons de
les nostres llars.
Per això és molt important observar
què passa al nostre voltant i estar preparats pels canvis que arriben, però
també pels que ens tocarà fer com a
persones, i com a peces de l’engranatge econòmic, ja siguem treballadors
per compte d’altri o autònoms amb
negoci propi.
Les persones som reticents als canvis, això és una realitat, però quan
un s’hi juga el seu futur s’imposa allò
del “renovar-se o morir”. No podem
pensar que som immunes al que està
passant a la societat i que les coses no
canviaran per a nosaltres. Ens hem
d’informar i veure de quina forma ens
afectaran, si no ho fan ja, els canvis de
paradigma de la nostra realitat.
Això és ben cert i especialment dur
per sectors tradicionals com el comerç, sobretot el petit comerç anomenat “comerç de proximitat o de quilòmetre zero”. Les amenaces pel sector

són enormes igual que els reptes als
que s’ha d’afrontar. La seva competència ja no és al carrer del costat,
és arreu. El consumidor/client s’ha
transformat en un consumidor súperinformat i extremadament exigent
que, normalment, va a l’establiment
amb més coneixements del producte
que cerca que els del propi comerciant. A més, s’està acostumant a la
compra en línia, als estocs infinits i
sempre disponibles i a l’entrega a domicili en poques hores.
Per això, és de vital importància la
presa de consciència del comerciant i
el pas a l’acció. I encara que el comerç
sigui centenari, cal que afronti el canvi amb l’esperit d’una startup de nova
creació.
Des d’administracions públiques de la
nostra zona com el Consell Comarcal
de l’Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat
de Catalunya, i amb l’assessorament
tècnic d’entitats com TICAnoia, s’impulsen projectes orientats a canalitzar
aquest pensament i a ajudar al sector
de la comarca. Botigues amb futur, que
es posa en marxa aquesta dies, n’és un
d’ells i pretén ajudar als comerços que
ho necessitin tot realitzant-los una diagnosi de la seva situació actual i proporcionant-los un full de ruta per a la
seva transformació futura. Ara bé, això
només serà un èxit si el comerciant ho
entén i fa l’esforç de canviar, passant de
ser espectador a actuar. Si no és així, les
coses mai podran canviar.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Ja tenen la foto que fa anys que s’estan inventant i
comentant en els judicis #tsunamidemocractic

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover
Vergonya els tweets de polític indepes amb “AIXí
NO”. Vergonya indepes que identifiquen el moviment ind. amb el q va passar ahir a quatre carrers
de Barcelona. Vergonya parlar de “violents” al carrer
quan la força bruta eren mossos i policia nacional.

Els Mossos d’Esquadra
4 persones ateses a
1 Almenys
l’Hospital d’Igualada després de 2 carreguen contra els
les càrregues dels Mossos a l’A-2

manifestants per
reobrir l’A-2 a Igualada

Instants de La Veu

3

La Marxa per la Llibertat fa
parada al Bruc per dinar

@veuanoia

La plaça de l’Ajuntament d’Igualada
es queda petita per mostrar el rebuig a la sentència
#Igualada #Anoia #veuanoia
#premsacomarcal #presospolitics
#llibertatpresespolítiques #sentencia
#sentenciaproces @iquiosc

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#99 Marisa Vila Berzosa @marisavilaber
Soc d’Igualada i visc al Poble Sec. El millor que tinc: el Nil, el meu fill.
Em vaig enamorar dels llibres i la passió per la literatura em va dur a estudiar Filologia Hispànica. M’he dedicat sempre a la docència i tinc la plaça de professora a l’INS Pere Vives.
La meva trajectòria professional la defineixo així: de la passió per la literatura al repte d’
educar al segle XXI.
Actualment, assumeixo la responsabilitat com a regidora d’Ensenyament, Universitat i Joventut d’Igualada.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Cal Badia és un espai cultural
i artístic on els joves exposen
les seves creacions i participen en activitats multiculturals per impulsar les seves iniciatives i talent.
Una altra bona notícia seria que la nostra Universitat,
pública i de qualitat, ja té mil
estudiants, fruit de l’aposta
municipal pel coneixement i
pel futur del país.

Cristina Domènech @CristinaDomenec
A veure @ebenach, amb carinyu. Com que no podem caure en la trampa? Perdona? Avui els @mossos han estat els primers que han carregat contra
nens i gent gran. Feu el favor, que no som idiotes

meritxell @pimpammambo
Ens buscaran, ens provocaran, ens pegaran, ... ho faran tot per provocar violència en les concentracions
en defensa de la nostra GENT DE PAU empresonada i exiliada. Davant del seu mestratge: serenitat,
perseverança i actitud pacífica #HoTornaremAFer
#Llibertatpresospolitics

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC
Els estudiants estem farts dels comunicats de la @
UniBarcelona que no diuen res. És vergonyosa la
passivitat de @JoanEliasG davant la situació que viu
el país. L’hora és greu. Cal un posicionament ferm.
Gràcies, Carme!

Roger Vázquez Claravalls @RClaravalls
Señor Marlaska, al mismo tiempo que pone al CNI
a investigar quienes forman el Tsunami democratic,
podria aprovechar para investigar también quien
hay detras del Imam de Ripoll, que asesinó a 16 personas en Barcelona el 17 de agosto del 2017. Quiere
mas datos?

Jaume Singla Sangra @jaumesingla
Hi va haver un dia que #España va consumar
l’inici d’una decadència cap a la seva autodestrucció. Aquell dia és avui. #SentenciaProces
#niunpasenrere

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67
Les Marxes per la llibertat ja han començat a
sortir.
Tothom hi pot participar!
La resposta a la sentència ha de ser massiva. Mobilitza’t!

Casal Popular Igd @El_Foment
Multitudinària concentració també a #Igualada!
La plaça de l’Ajuntament plena de gom a gom per
manifestar el rebuig a la condemna als nostres líders
socials i polítics.
Contra la sentència, reincidència!

Omnium Anoia @OmniumAnoia
El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor de @JxIgualada @ERC_IGUALADA i @PobleActiu i l’abstenció de @IgualadaSomhi, ha aprovat una moció
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem, per
demanar l’amnistia dels condemnats i en defensa
del dret a l’autodeterminació.

FOTO: Cesc Sales

Ajuntament Igualada @ajigualada
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Ig-Nova lliura els certificats de cinc cursos, amb 90 alumnes
i amb la col·laboració de 33 empreses

lada i en concret Ig-Nova
Ocupació, es consolida com a
centre de referència en matèria de formació ocupacional a
la comarca”.
I també ha posat en valor
els elements de qualitat de la
formació que s’ofereix: “Els
docents, les instal·lacions, les
pràctiques en les empreses
i els seus tutors; aquests tres
elements fonamenten els pilars de qualitat de les nostres
accions formatives. És freqüent que les empreses que
acullen persones en pràctiques, les contractin. Per tant,
acostem la figura de la persona en recerca de feina i l’empresa. És un win to win”.
De la seva banda, la regidora de Promoció de la Ciutat
i Esports, Patricia Illa, ha
destacat, amb algun exemple
concret, el valor de la capacitat d’adaptació i de transformació com a eines molt útils
per a reiventar-se i explorar
noves possibilitats de la vida
laboral de les persones que
participen en aquestes acti-

REDACCIÓ / LA VEU

R

ecentment ha tingut
lloc l’acte de lliurament de diplomes de
les actuacions de formació
ocupacional que s’han dut a
terme aquest any a Ig-Nova
Ocupació, que s’han centrat
en sectors econòmics demandants, com són l’àmbit sociosanitari, la logística, la restauració, els serveis de neteja, els
serveis administratius i informàtics i el sector tèxtil.
L’acte, que ha estat presidit
pels regidors Jordi Marcé i Patricia Illa, i el tècnic del Servei
d’Ocupació de Catalunya Joan
Puig, ha inclòs la projecció
d’un reportatge amb imatges de les accions formatives
i els testimonis d’Albert Vizcarri, exalumne i actualment
empresari, i de Jaume Ferrer,
gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada, a més de la
intervenció de dos alumnes.
Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica ha destacat que “L’Ajuntament d’IguaAgenda

Cinema

vitats de formació vinculades
amb l’ocupació.
Pel que fa al balanç d’aquest
any, des d’Ig-nova Ocupació
s’han realitzat sis accions de
formació ocupacional, amb
una oferta total de 2.215 hores. Hi ha participat 90 alumnes i s’ha comptat amb la participació de 33 empreses, que

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

Transports

han col·laborat en l’acollida
d’alumnes en pràctiques.
L’acte, que ha estat conduït
per la tècnica Anna Ribera ha
finalitzat amb una intervenció d’Elisabet Pelfort, cap de
servei de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, que
ha donat pas al lliurament
dels diplomes d’aquests cinc

Vídeos

cursos: Cuina; Càtering per
esdeveniments i col·lectivitats; Especialista en logística
a l’empresa 4.0; Especialista
en neteja d’oficines i industria; Operacions auxiliars de
gravació i tractament de dades, i Especialista en tissatge
i programació en gènere de
punt.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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El barri de la Font Vella
“estrena” nous Gegants
ment, fa 35 anys. Dissabte es
va descobrir la nova imatge
després de la missa solemne a
la basílica de Santa Maria. Les
activitats festives continuen
aquest cap de setmana:
Dissabte 19 d’octubre
10.00 h 24è. Mercat de la Puça.
19.00 h A la Plaça de Pius XII,
Pa amb vi i sucre, per a tothom qui ho desitgi.
Diumenge 20 d’octubre
7.00 h Sortida des de la plaça
del Rei per la 32a Pescada Sorpresa.
REDACCIÓ / LA VEU

E

l barri de la Font-Vella,
que vius les seves festes, ha “estrenat” nous
Gegants. De fet, el que els
nombrosos assistents van poder veure el passat cap de setmana va ser la renovada imatge dels seus Gegants, la Pilar
i el Botines. Tots dos van ser
creats el 1857 com a gegants
propis de la Font-Vella, tot i
que els noms van ser triats per
voluntat popular més recent-

Laura Llucià i Pia Prat, signant l’acord. / LA VEU

Acord de La Veu de
l’Anoia amb Igualada
Comerç
REDACCIÓ / LA VEU

L
La descoberta dels gegants va ser una gran festa. / JOAN GUASCH

a Veu de l’Anoia i Igualada Comerç, l’entitat
comercial que agrupa
la majoria d’establiments de
la ciutat, han signat un acord
de col·laboració. En virtut
d’aquest conveni, La Veu
de l’Anoia ofereix un atractiu descompte als associats
d’Igualada Comerç l’edició
de les properes revistes que

publicarà aquest periòdic.
Al mateix temps, Igualada
Comerç es compromet a fer
reserva dels espais de publicitat dels especials comercials de la Veu de l’Anoia en
nom dels seus associats que
ho desitgin. La presidenta
d’Igualada Comerç, Laura Llucià, i de Publicacions
Anoia SL, editora de La Veu,
Pia Prat, van signar l’acord.
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Un igualadí instructor de vol perd la vida en estavellar-se
una avioneta al Baix Penedès
ACN / LA VEU

D

os ocupants d’una
avioneta, un d’ells veí
d’Igualada, van morir dijous al vespre en estavellar-se amb l’aparell a Bonastre, al Baix Penedès. Es tracta
de Víctor V. G., de 40 anys,
que viatjava en aquest aparell
com a instructor.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’aparell
havia sortit de l’aeroport de
Sabadell i havia d’aterrar al
de Reus. L’avió va caure prop
del Mas Gatell, a uns 800 metres del quilòmetre 10,5 de la
carretera T-202. Era un vol
en pràctiques i les víctimes
són l’alumne, de 27 anys, i el
seu instructor, de 40. Segons
ha explicat Miquel Tripiana,

responsable de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels
Mossos, l’avís es va produir
a les 20:56 hores a través del
centre de control d’Aena, que
havia perdut la comunicació
amb el vol. Es van activar llavors els Bombers i Salvament
Marítim, per si l’aparell havia
caigut al mar. Els primers van
localitzar l’avioneta a les 22:47
hores al mur perimetral de la
finca.
Durant tot el matí de divendres, agents d’investigació
dels Mossos d’Esquadra van
treballar a la zona on es va accidentar l’avioneta per recollir
proves i poder així identificar
les causes de l’accident.
Segons va explicar Tripiana, la
policia treballa amb diferents
línies d’investigació obertes.

L’avioneta va caure en una vinya, a Bonastre, Baix Penedès. / ACN

La UEA posa blanc sobre negre entorn de la
Blockchain, les criptomonedes i la tokenització
REDACCIÓ / LA VEU

E

n una nova jornada
de transformació digital organitzada per la
Unió Empresarial de l’Anoia,
en aquesta ocasió amb la col·
laboració d’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat
i Direcció) es va posar sobre
la taula la realitat actual, visió
de futur i reptes i conceptes
associats a aquestes noves tecnologies que desperten alhora
curiositat, interès i respecte.
La jornada, que va comptar
amb una quarantena d’assistents, va permetre en una
primera part, conèixer que la
tecnologia Blockchain, essent
un sistema de base de dades
capaç de registrar qualsevol
informació a través de la xarxa, permet compartir dades
en un sistema públic i transparent, que no les permet eliminar, modificar ni falsejar.
Aquesta tecnologia, de la que
els ponents van coincidir que
se’n coneix i se’n domina encara poc (com de la Internet
als anys 90’) ja s’està començant a fer servir amb les criptomonedes i amb els smart
contracts o contractes intel·ligents.
El professor de la UPC, Andrei
Boar, qui compartia aquesta primera introducció amb
l’auditori, va ser l’encarregat
de moderar la taula d’experts
en la que es van debatre altres

elements implicats en la tecnologia Blockchain i les seves
aplicacions. Joaquim Matinero, advocat de Roca Junyent i
col·laborador del Blockchain
Space va posar sobre la taula
la delicada situació a nivell
legal de la tecnologia Blockchain i els riscos associats a la
llei de protecció de dades.
Jaume Catarineu, CEO d’Ubiquat i president de TICAnoia
i Sinergia va explicar la tokenització entesa com la digitalització de qualsevol objecte, servei, actiu o dret fet pel
qual es pot compartir, vendre
o comprar fins i tot conceptes abstractes. Va compartir
alguns casos d’èxit reals i va
refermar la idea que davant
aquestes noves tecnologies
han de madurar moltes coses,
sobretot el tema de la identitat digitalitzada que ha de ser
molt més robusta, pensant en

els nous certificats de seguretat catalans, l’identiCAT que
sembla, seguirà els estàndards
nacionals d’identitat.
Luís Carbajo, ceo de Vottun
va compartir l’experiència de
la seva empres en l’entorn de
l’ús de la Blockchain ja no
només per a grans empreses
sinó també, per exemple, en
una petita empresa d’ous ecològics de Girona que a través
de la Blockchain pot certificar
i demostrar que els ous i tot
el procés que ells realitzen és
100%ecològic.
Tots els assistents van rebre
un exemplar del monogràfic
“Blockchain, bitcoin i criptomonedes” gentilesa d’ACCID.
Realitat virtual a l’automoció i
la indústria
Nova cita el dia 23
La propera cita a l’entorn de
la transformació tecnològica

tindrà lloc el proper 23 d’octubre en una jornada i un
dinar gratuïts al voltant de la
realitat virtual i l’augmentada.
Es tracta de dues tecnologies
que, en l’entorn empresarial i
industrial, s’han convertit en
una eina no només de venda
i màrqueting sinó també de
planificació de la producció,
d’estratègia, de manteniment
de maquinària i equips... Ho
veurem en aquesta jornada-dinar, de la mà del director comercial de Volkswagen
Spain i del director territorial de Catalunya d’Innovae,
empresa de solucions de RV
i RA amb aplicacions en venda, formació, manteniment,
logística, fabricació i control.
Acte organitzat per la UEA i
amb el patrocini de Servisimó. Per a més informació i
inscripcions anna@uea.cat i
www.uea.cat

Taller gratuït familiar
sobre cuina al Casal
Cívic Montserrat
Des del Casal Cívic Montserrat, han programat de nou una
activitat per fer en família. Es
tracta d’un taller de cuina, on
els infants podran manipular
i conèixer diversos aliments,
preparar-los i finalment degustar-los, conjuntament amb
un adult familiar. A més amés
els grans podran resoldre els
dubtes sobre alimentació i nutrició que puguin tenir.
El taller es farà del 8 al 29 de
novembre, són divendres de 6
a 2/4 de 8 de la tarda. Si voleu més informació o us voleu
inscriure, podeu trucar al tel.
93 804 36 61. L’activitat es gratuïta, i cada família haurà de
pagar 5€ del cost dels ingredients.

Ajornada la celebració
del 90 aniversari de la
Pastisseria Targarona
Arran dels esdeveniments que
estan tenint lloc aquesta setmana, s’ajorna la celebració
prevista del 90 aniversari de la
pastisseria Targarona.

Aprovació definitiva
de la modernització del
polígon industrial
Ja està aprovat de forma definitiva el projecte executiu de
modernització i millora integral del polígon industrial de
les Comes. El pressupost total
puja 1,8 milions d’euros.
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L’empresa líder a Espanya codifica més
de 20.000 processos a l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU

E
Mútua Igualadina lliura
el premi de la Marató de
Donació de Sang
REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, Mútua
Igualadina va fer entrega d’una televisió
per a sortejar entre els donants de la Marató de donació de sang d’Igualada, el passat dissabte 28 de setembre.
El sorteig es va dur a terme al
finalitzar la Marató, a les 10
hores del vespre, en mà innocent i amb la presència dels
darrers donants i l’equip organitzador. De totes les butlletes
que havien dipositat tots els
donants, el guanyador va ser
la senyora Inma Satorra.
La setmana passada, la directora de la Mútua, Gemma
Alemany, va fer entrega del
premi a la guanyadora, a la
seu de Mútua Igualadina.
Un any més, el centre ha vol-

gut continuar donant suport
a aquesta iniciativa del Banc
de Sang i Teixits, tot premiant
la voluntat dels donants de la
Marató d’Igualada. També ha
col·laborat en la difusió prèvia per informar de la necessitat de donar sang i animar
als ciutadans a participar de
la Marató.
Mútua Igualadina, mitjançant les seves assegurances
mèdiques posa a la disposició
dels assegurats més de 100
professionals.
La Mútua Igualadina ens ha
transmès el seu desig de felicitar a tots els donants i participants, en general, per la
seva solidària col·laboració
aconseguint l’èxit de participació en aquesta Marató de
Donació de Sang d’Igualada
2019.

Dijous, xerrada d’AFADA sobre com afavorir la
comunicació amb problemes de llenguatge
L’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de
l’Anoia (AFADA), juntament
amb la Generalitat i el Consorci Sociosanitari, organitzen
pel proper dijous 31 d’octubre
una xerrada a la seva seu, al
Centre Cívic Montserrat, sobre Com afavorir la comuni-

cació quan hi ha afectació en
el llenguatge. Serà a les 18.15
hores. La xerrada, oberta a
tothom, inclourà recomanacions per facilitat la comunicació quan el nostre interlocutor
té afectada la parla. La sessió
serà conduïda per la neurologopeda Noelia Capitán.

l Consorci Sanitari de
l’Anoia ha incorporat
els serveis de codificació hospitalària de ASHO,
empresa líder en recerca tecnològica, assessorament hospitalari i codificació clínica
a Espanya, com a suport a la
codificació de més 20.000 processos clínics.
El projecte de col·laboració
entre l’empresa i el Consorci,
realitzat per mitjà de licitació
pública, es basa en tres aspectes, en primer lloc l’aplicació
de Ashoindex, una eina de
programari d’ajuda a la codificació dirigit als professionals

de la documentació clínica.
En segon lloc, l’ús de AshoCoode, un programari de processament de llenguatge natural
dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic
per a 25.000 processos i, en
tercer lloc, la codificació de
3.300 altes hospitalàries.
Asho, al servei dels centres
sanitaris
La codificació hospitalària
dels diagnòstics i els procediments -traducció del diagnòstic mèdic a paràmetres
estadístics de mesurament- és
un servei imprescindible per a
realitzar una valoració de l’episodi assistencial a un pacient

en qualsevol centre sanitari.
“La codificació, i sobretot una
bona codificació, és una labor
essencial per a valorar adequadament els serveis prestats
en centres assistencials. Una
bona codificació permet, a
més, optimitzar els beneficis
i oportunitats que ofereixen
els Sistemes de Classificació
de Pacients per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com
a nivell economicofinancer.
De no realitzar correctament
la codificació, es torna molt
complicat l’anàlisi i la gestió
de la casuística d’un centre”,
assegura Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO.

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària
duta a terme el dia 24 de setembre de 2019, va acordar el següent:
Primer. Aprovar inicialment el Pla de Verificació d’activitats comunicades d’Igualada
2020-2023.
Segon. Sotmetre l’aprovació a informació pública durant el termini de trenta (30) dies
hàbils, a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un mitjà de
comunicació escrita diària, el taulell d'edictes de la casa consistorial i al taulell d’edictes
de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/igualada),
perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient al Departament de
Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada (plaça de l’Ajuntament núm. 1, de dilluns a
divendres, de les 8.00 a les 14.00 hores), i formular les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, l’aprovació inicial del Pla de Verificació d’activitats comunicades d’Igualada 2020-2023, esdevindrà definitiva, sense necessitat d'un
nou acord.
A continuació, es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya,
l’acord d’aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent del document aprovat.
Alhora, es publicarà l’aprovació definitiva i el document aprovat en el Butlletí Oficial de
la Província, en el taulell d'edictes de la casa consistorial i el taulell d’edictes de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/) per un
termini de dos mesos.
I, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí
Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el document de referència.
Tercer. El Pla de Verificació d’activitats comunicades d’Igualada 2020-2023 entrarà en
vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Quart. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada perquè atorgui els documents
públics i privats necessaris o convenients i dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a l’execució i constància de tot el que s’ha acordat.
Cinquè. Efectuar la publicació corresponent en el portal de la transparència.

MERCEDES Diesel 220 CDI-DNC6034-ITV,
4portes, familiar, blau, manual 3500€
MERCEDES Diesel 220 CDI-CGV2873-ITV,
3portes,color plata, automàtic, sostre
practicable. 80.000Km. Sempre garatge.

6500€. T.616822325 Josep.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.
Igualada, 15 d’octubre de 2019
L’alcalde:
Marc Castells i Berzosa
Ajuntament

d'Igualada
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El Consell Comarcal, a la Setmana
Europea de les Regions i Ciutats
REDACCIÓ / LA VEU

E
Nova aportació de “coixins del cor” a l’Hospital
d’Artesanas de Corazón
REDACCIÓ / LA VEU

E

l “coixí del cor”. Anomenat així, no només
per la seva forma, sinó
també per la filosofia que hi ha
hi ha al darrere, es dóna de manera gratuïta a la dona operada
de càncer de mama i serveix
per alleugerir el dolor i les molèsties després de la cirurgia.
L’Hospital d’Igualada reparteix
els coixins del cor gràcies a la
iniciativa l’associació Artesanas
de Corazón de Sta. Margarida
de Montbui. Ja des del 2016
que aquestes senyores proveeixen de coixins del cor al centre
Hospitalari. Se’n reparteixen
uns 40 a l’any. A més de la vessant de confortabilitat, és una
manera d’oferir suport emocional, tant des de l’hospital com
d’altres dones que li fan costat.
Aquesta setmana, coincidint
amb les activitats del Dia Internacional Contra El Càncer De
Mama, les “Artesanas” han fet
una nova aportació de coixins.
Els orígens
L’origen d’aquesta idea se situen
a l’Hospital Erlangen Medical
Center de Chattanooga, a Tennessee (EUA). La infermera Ja-

nel Kramer-Mai va ser operada
de càncer de mama l’any 2011.
Les seves ties van fer-li un coixí
en forma de cor que s’ajustava
confortablement sota el braç. El
coixí li reduïa de manera sensible el dolor de la incisió, la inflor
del braç la protegia de contactes o cops accidentals i li disminuïa la tensió dels músculs de
l’espatlla, evitant així gran part
de sofriment postoperatori.
Després de la seva recuperació,
Janet, va introduir el coixí en el
seu hospital.
Aquesta experiència es va presentar en un congrés mèdic i
va ser recollida per la infermera danesa Nancy Friis, que va
començar a divulgar la idea al
seu país i a la resta d’Europa. El
projecte ha arribat a Catalunya
després que la mallorquina Maria José Loly de Cooman creés
el “Proyecto Micky-Almohada
del corazón”. Amb el temps, la
iniciativa ja no coneix fronteres
i són centenars les agrupacions
de persones repartides per tot
el món que cusen de manera
altruista aquests coixins per regalar-los a les dones que s’han
vist sotmeses a aquest tipus
d’intervenció quirúrgica.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

l conseller de Turisme,
Programes Europeus
i Relacions Institucionals del Consell Comarcal de
l’Anoia, Daniel Gutiérrez, va
representar la institució a la
Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, que va tenir
lloc a Brussel·les entre els dies
7 i 10 d’octubre. Aquest esdeveniment és el punt de trobada
on es comparteixen les accions
de desenvolupament territorial
que es duen a terme mitjançant
els programes de la UE.
Les regions i ciutats participen
en l’elaboració de la majoria de
les polítiques de la Unió Europea (UE). De fet, els ens subnacionals públics de la Unió
controlen un terç de la despesa pública -2,1 bilions d’euros anuals- i dos terços de la
inversió pública -al voltant de
200.000 milions d’euros-, recursos que han d’utilitzar utilitzar seguint les disposicions
legals de la UE.
Enguany, aquesta cita cobrava especial rellevància, ja que
coincidia amb la posada en
marxa d’una nova conselleria
de programes europeus al
Consell Comarcal, una àrea
que té l’objectiu d’apropar,
participar i beneficiar la comarca dissenyant estratègies
de desenvolupament i cercant
programes de finançament en
el context internacional. Actualment, l’Anoia ja participa
en alguns programes europeus, com són el fons FEDER
amb el projecte Anoia Terra de
Castells -que dona suport a 6
municipis- o el Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) sobre mobilitat connectada.

Daniel Gutiérrez, a Brusel.les, durant la Setmana. / CC

La capital europea va
acollir, durant quatre
dies, un centenar de
sessions de treball i
actes relacionats amb
el desenvolupament
regional i local
La Setmana Europea de les Regions i Ciutats és un esdeveniment que se celebra cada any a
la capital belga i que, al llarg de
quatre dies, ofereix a representants polítics, funcionaris de les
administracions regionals i locals, experts i representants del
món acadèmic la possibilitat
de posar en comú bones pràctiques i coneixements especialitzats en matèria de desenvolupament regional i urbà. A
principis d’octubre, es van congregar a Brussel·les uns 6.000
participants i 600 ponents, tant
d’Europa com de fora, per participar en un programa format
per 100 sessions de treball.
La participació del Consell
El Consell Comarcal, representat per Daniel Gutiérrez, ha pres
part en un total de 10 tallers i
conferències, tots ells impor-

ES TRASPASSA BAR EN PLE FUNCIONAMENT

Caixa demostrable
Excel·lens condicions
IURIS TRIVIUM / LLOGUERS
informació:
iuristrivium7@gmail.com
93 801 71 07

tants perquè s’hi van abordar,
entre d’altres, les valoracions
dels programes Urban Innovate
Actions (UIA) i Urbact, les accions relacionades amb el futur
del desenvolupament econòmic
sostenible mitjançant l’economia circular i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS); i, finalment, les relacionades amb el desenvolupament
d’estratègies turístiques sostenibles mitjançant els recursos
culturals i naturals del territori.
Des del Consell Comarcal es
qualifica de molt positiva la
participació en aquestes jornades, ja que també s’hi han
presentat valoracions sobre les
experiències del període 20142020 i s’han plantejat nous
objectius per al període 20212027. En aquest sentit, precisament, la nova conselleria de
Programes Europeus té com a
principal fita traslladar les polítiques europees a la comarca
de l’Anoia i adaptar-les a les
necessitats de la comarca en els
àmbits de la innovació tecnològica, el desenvolupament local i
comarcal sostenible, la promoció econòmica, el turisme, la
cultura i el patrimoni cultural o
la cohesió social.

Per publicitat a

MKM

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

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat
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Primera jornada sobre prevenció de
riscos laborals, en l’àmbit psicosocial
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dijous dia 10
d’octubre es va celebrar
la primera Jornada sobre Prevenció de Riscos Laborals a Igualada, en concret, en
matèria de Risc Psicosocial.
Grup Preving Igualada, com
a organitzador de l’acte, va
aportar 4 ponents per aclarir
conceptes en aquesta matèria:
En primer lloc, la Dra. Eva
Porcel de la unitat de salut laboral de la Catalunya Central,
que ens va explicar en dos casos pràctics com actua aquest
departament i quin procediment segueix.
En segon lloc Mª José Gómez,
psicòloga al departament de
Gestió Assistencial de la Mútua d’Accidents Egarsat va explicar com actuen les Mútues
d’Accidents davant aquests casos i les dificultats que es troben quan se’ls presenten.
En tercer lloc José Alberto
Benedito Martínez, inspector
de treball i seguretat social de
la inspecció de treball de Lleida, va donar dades d’interès
en relació al risc psicosocial i

ens va marcar els criteris de la
Inspecció de Treball. La Inspecció de treball es l’òrgan que
té l’autoritat per investigar els
accidents relacionats amb el
risc psicosocial, davant la dificultat que presenten les Mutues d’Accidents.
Antoni Dieguez, especialista
en psicosociologia en grup
preving servei de prevenció
Aliè va explicar com actua el
Servei de Prevenció en aquesta matèria. Finalment es va
moderar una Taula de Debat
en relació al tema per Lluís
Palomas, de la direcció àrea
jurídico-laboral de Grup Carles.
Com a conclusió final podem

esmentar que:
- No s’ha d’esperar a què hi
hagi “ un cas” a l’empresa per
redactar els protocols d’assetjament moral, sexual, etc. Ni
per avaluar el risc d’exposició
a factors psicosocials. Aquestes tasques s’han de fer prèvies
i de forma preventiva, no reactiva.
- La revisió de l’avaluació de
risc psicosocial s’ha de fer
quan hi hagi canvis en l’empresa del tipus tecnològics, organitzatius, de lideratge, entre
d’altres. No s’hi val dir que ja
està fet i em acabat la feina.
- Tenir en compte el canvi
normatiu previst en relació a
aquests riscos.

Diverses entitats tracten demà una
campanya de prevenció del suïcidi
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dia 10 d’octubre es
commemorava el Dia
Mundial de la Salut
Mental, enguany dedicat a visibilitzar l’abast de la mort per
suïcidi i a impulsar iniciatives
per prevenir-lo i trencar el
tabú que encara l’envolta.
Amb el lema #Punticoma, des
del departament de Sanitat i
Salut Pública, conjuntament
amb la delegació de l’Anoia
de l’Associació Salut Mental
Catalunya i les biblioteques
de l’Anoia, s’ha organitzat un
programa que tindrà l’acte
central el dissabte 19 d’octubre a les 7 de la tarda, a la
plaça de l’Ajuntament, amb

la celebració de “Música per
la salut mental”, que inclourà l’actuació d’Igualada Latin Jazz Band, la lectura d’un
manifest i la il·luminació del
punt i coma.
El programa també inclou,
cada divendres, l’espai “Emociona’t”, amb contes especials sobre la salut mental, a la
Biblioteca El Safareig de Capellades. Aquesta setmana ja
s’han fet diverses activitats i
n’hi ha d’altres de previstes,
com ara la conferència sobre
Musicoteràpia, a càrrec d’Elena Tan i Luis Lema, aquest
dijous, a la Biblioteca Central
d’Igualada, o el taller de la literatura com a font de benestar social, a càrrec de Calidos-

copi Cultura, a la Biblioteca
L’Atzavara d’Òdena.
La programació inclou clubs
de lectura i de literatura i cinema, tallers i xerrades, una jornada sobre joves i salut mental, conferències i una mostra
de llibres, revistes, còmics i
audiovisuals de temàtiques relacionades amb aquesta qüestió i que es podrà visitar a les
biblioteques d’Igualada, Vilanova del Camí, Piera, Òdena,
Capellades, Santa Margarida
de Montbui i el Bruc.
Podeu consultar la programació completa en aquest enllaç:
http://w w w.igualada.cat/
fitxers/regidories/sanitat-i-salut-publica/pdf/triptic-dmsm-2019

Fira d’Igualada lliura
1000€ del sorteig
de Firanoia 2019
REDACCIÓ / LA VEU

F

ira d’Igualada va fer el
lliurament del xec dels
1.000€ corresponent al
tercer premi del sorteig entre
tots les persones que van comprar un vehicle durant la 66a.
edició de Firanoia.
L’afortunat va ser l’empresa

Servimaster 2.000 S.L que
comprà una furgoneta Berlingo al concessionari Futurauto d’Igualada. Lliurà el xec
el President de Fira d’Igualada, Joan Domènech, amb la
presència de Xavier Muñoz,
responsable comercial de Futurauto en el moment de l’entrega del vehicle.

La Ruta del Císter
promocionarà el Rec.0
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Ruta del Cister, nascuda per iniciativa dels
Consells
Comarcals
l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell celebra enguany 30
anys de funcionament. Creada
amb la voluntat de desenvolupar turística i econòmicament
les tres comarques, ha esdevingut al llarg d’aquests anys l’expressió i identitat d’un territori.
Per aquests 30 anys s’han desenvolupat tot un seguit de noves actuacions.
Una de les diferents actuacions programades és la campanya de promoció al Festival
Rec.0.20.
En aquest sentit, s’ha establert
una col·laboració amb els organitzadors de l’esdeveniment
concretada en l’esponsorització
per part de La Ruta del Cister
al festival. La Ruta estarà present en el diferent material

promocional del REC durant
el festival i també a les xarxes
socials, essent la única marca
turística que formarà part de
l’esdeveniment.
També entre els milers de seguidors del Festival es farà un
sorteig d’un cap de setmana a
La Ruta del Cister per a dues
persones, que podran realitzar
tot un seguit d’activitats i visites a diferents municipis del
territori. A més, durant els dies
del festival, els visitants trobaran informació turística del
territori en els diferents punts
d’informació del REC.
L’aposta per aquesta campanya
ha estat relacionada directament amb el tipus de públic
que rep el Festival, ja que es
tracta de les característiques
del perfil de turista que més visita La Ruta del Cister. El 82%
del públic que visita el REC.0
és de Barcelona i comarques,
turistes de proximitat.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es

22

| PUBLICITAT

Divendres, 18 d’octubre de 2019

Àpats d'empresa 2019

Espai køkken
Cuinar, menjar i gaudir...

U

n espai acollidor
al centre d’Igualada. L’Espai køkken
t’ofereix tot allò
que alguna vegada has pensat fer al menjador de casa teva
i no pots perquè és massa petit o perquè després sempre et
toca a tu fer el menjar i netejar…
Converteix køkken en el teu
espai particular. Equipat amb
una cuina professional acompanyada d’una gran taula, a
l’Espai køkken podràs parlar,
gaudir i compartir llargues
sobretaules, esdeveniments
gastronòmics, cursos, tasts,
partits de futbol, dinars de

Nadal, trobades de colles...
En definitiva, un espai amable,
còmode, càlid i tranquil, amb
confortables cadires, sofàs de
migdiada i butaques, on gaudir de llargues converses que
et faran sentir com a casa.
Una cuina professional a la
teva disposició. Espai køkken
està equipat amb una cuina
professional on podràs preparar els teus plats preferits o
esperar que te’ls portin a taula. Un espai que pretén ferte sentir com a casa, on no
només gaudiràs del menjar,
sinó on viuràs una autèntica
experiència.

A køkken posem a la teva
disposició:
Cuina totalment equipada:
Olles, paelles i cassoles de
diferents mides, ganivets
de cuina i tots aquelles estris que necessites per a fer
bona cuina.
Una vaixella i coberteria complerta:
Copes de vi i cava, altres tipus
de copes, vasos, coberts, 4 tipus de plats, tasses de cafè,
cafè amb llet, estovalles, tovallons, etc.
Cuina de 6 focs, planxa i
barbacoa.
Forn de 90cm amb 4 safates
gastronòmiques.

“No hauràs de netejar,
ja ho fem nosaltres”
Nevera de gran capacitat i
congelador
Microones
Cafeteres i escalfador aigua
Petits electrodomèstics
2 televisors: un de 65” i l’altre de 50”.
Equip de música, wifi i TV digital.
Una localització còmode
Està situat al centre de la ciu-

tat, a 50 metres de la sortida
d’un aparcament públic, a tocar de la zona de copes i restauració.
El seu accés principal està
ubicat en un carrer de vianants i tranquil, a més de
comptar amb un bon accés
per a poder descarregar material còmodament.

L’espai ideal per
trobar-te amb la
família, amics o
companys de feina!

Passeig de les cabres 7 · Igualada (BCN) | Tel.: 670 25 75 24 | e-mail: KoKKen@
espaikokken.com
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Àpats
d'empresa
2019
Somiatruites
Àpats d'empresa amb opció de menú tancat
per a grups o bé amb una proposta a mida.
Carrer del Sol, 19, Igualada

93 803 66 26

El Jardí Restaurant

MENÚ MIGDIA
de dilluns a diumenge
SOPARS
de dimecres a dissabte

·Cuina creativa de mercat
·Servei de menú diari o carta
·Nits de dijous, divendres i dissabte
·Migdies de dilluns a diumenges
·Dimarts tancat
·Sales privades per a grups
amb menú concertat

Rbla. Sant Isidre,12 · Igualada · Tel. 93 803 18 64
eljardi.restaurant@gmail.com

carrer del Clos, 53 / Igualada / Tel. 629 149 923
Menú per a grups.
Vine a celebrar el teu dinar
o sopar d’empresa

Obert de dimecres a dilluns.
Dimarts tancats.

938048886
Passatge del Forn, 8
Igualada

Reserva tu asado con
3 horas de antelación

Av. Dr. Pasteur, 45 · Tel. 93 804 33 51 · M. 659 048 262
08700 IGUALADA · www.asadormesonelabuelo.es
ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA
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Àpats d'empresa 2019
Menús a partir de 6,30 €, per
menjar al local o per emportar.
Menús per grups, encàrrecs.
Obert de dilluns a diumenge,
festius inclosos, de 9 a 16h.

Si tens pensat fer un sopar d'empresa aquest Nadal
fem menús personalitzats, o a la carta.
Grups màxim de 16 persones amb reserva prèvia de 10 dies.
Pots reservar la teva taula al 93.803.46.14
•Esmorzars (entrepans i de forquilla),
dinars (menú diari i
festius),
sopars, tapes i carta.

Pl. Catalunya, 2 (Estació Vella) · Igualada

El Moss

•Menús per a grups,
preu a convenir.
•Tots els diumenges,
xurros amb xocolata
de 8.30 a 11.30 h
•Obert de dimarts a
diumenges.
•Dilluns tancat

MOLT AGRAÏTS
PER LA SEVA
CONFIANÇA

Av. Països Catalans, 103 - Igualada

Tel. 93 806 65 96

Restaurant
Braseria
i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta
amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5

raco.traginer@terra.com

08700 - IGUALADA

Tel. 93 805 01 63

ELS CUBS Fes la teva reserva
ctra.Comarcal, 37, Km. 72.8 - ÒDENA
93 804 09 88 www.elscubs.cat

Av. Països Catalans, 99 - IGUALADA
686 072 071
/COR-VERD-Igualada

Acomiadeu el 2019 al COR VERD. Amb els companys
de feina, els amics o la família. Organitzeu el vostre
menú de 20 fins a 30 euros. Gaudiu de la cuina que
agrada a tothom i que ens fa viure millor. Tenim
moltes opcions sense al·lèrgens.

Av. dels Països Catalans, 99-101, Igualada
645787654 i 686072071

HISTÒRIA |
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1935 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

25

Ctra. de Manresa, 133 - 93 803 03 75 Igualada

S’acceleren les gestions per a construir un pantà
a Jorba per a garantir l’aigua a tota la Conca d’Òdena
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1935, a Igualada hi
vivien 14.730 persones,
i l’Ajuntament tenia un
pressupost d’1.100.637 pessetes,
el que vindrien a ser, aproximadament, 7.000 euros. El 28 de
juny d’aquell any, el consistori
va subratllar en un ple extraordinari la conveniència d’impulsar la realització d’un projecte
per fer un pantà a Jorba. No
era la primera vegada que se’n
parlava, i en el futur es tractaria
el tema en més ocasions. Mai,
però, el pantà esdevindria una
realitat, i això que la manca d’aigua a la Conca d’Òdena ha estat
sempre un problema.
Un projecte del què ja se’n parlava al segle XIX
Fa més de 150 anys, diuen les
cròniques que hem pogut consultar, entre realitats i suposicions, les possibilitats aqüíferes
i hidrogràfiques del terme de
Jorba han creat repetides expectatives de portar molta aigua a la veïna ciutat d’Igualada.
Els projectes més importants es
van elaborar en els anys 1880,
1905, 1933, 1948 i 1973.
A principis del segle XIX, l’Ajuntament d’Igualada va començar
a interessar-se per la portada
d’aigua des de més amunt de la
ciutat. Per exemple, el 1837, el
municipi igualadí va pagar 500
lliures per la compra de les aigües propietat de Josep Vallès i
Montaner, pagès de Jorba.
Considerant que hi havia moltes filtracions subterrànies que
es perdien i no servien per a
ningú, es va creure que l’aigua
podia ésser canalitzada cap a
Igualada i també que, sense
perjudicar el cabal ordinari del
riu, se’n podien embassar dos
milions de metres cúbics, que
corrien riu avall sense utilitat.
A “Història de l’Anoia”, edit per
Parcir l’any 1988, es diu que les
obres de conducció de l’aigua de
Jorba van començar l’abril de
1881 i a finals del mateix any hi
treballaven més de 200 obrers,
molts d’ells minaires, que ja havien obert més de cinquanta
pous i un quilòmetre de mines.
Malgrat això, durant la darrera
setmana de novembre de 1881,
a Igualada, s’hi havia constituït
una ‘Sociedad de Socorros Mu-

tuos’ amb la finalitat de “oponerse a la usurpación de las
aguas vistas del río Noya desde
la región de Jorba, por si la Sociedad de Aguas pudiese utilizarlas para el abastecimiento de
Igualada”.
Després de 25 anys de silenci, el
1905, els enginyers Isidor Aguiló i Cortés i Carles de Angulo
redactaren un projecte de pantà
de Jorba, i aconseguiren que fos
inclòs en el pla general de les
obres hidràuliques estatals.
El paper de Vives Vich
Havien de passar quinze anys
de letàrgia fins que el general
Pere Vives i Vich, fill d’Igualada, enginyer militar i fundador
de l’aeronàutica espanyola, ocupés la sots-secretaria del Ministeri de Foment, entre 1923
i 1925. Aquesta fou una ocasió
favorable perquè l’Ajuntament
igualadí cerqués la seva mediació en favor del projectat pantà
de Jorba.
El general Vives féu una visita
a Igualada l’any 1924 i les seves
gestions començaren a donar
resultats. Per l’agost de 1925
es convocaren a l’Ajuntament
les representacions ciutadanes
“dándose cuenta del estado halagüeño del proyecto del pantano de Jorba”. I així era, perquè el
15 de gener de 1926 fou donada
una reial ordre que aprovava el
pressupost de les despeses per
fer l’estudi i la redacció del projecte del pantà de Jorba.
Amb tants bons patrons, el projecte oficial del pantà de Jorba
fou acabat el gener de 1930 i
aprovat a l’abril de 1933. Però
les circumstàncies polítiques i
la guerra civil de 1936-1939 imposaren un parèntesi que malgrat tot no fou total, ja que durant la contesa fou construïda
una carretera des de Sant Genís
fins a l’indret del riu Anoia, passant per la Sala, per a facilitar la
comunicació fins a les obres de
la construcció del pantà de Jorba.
Al principi de la postguerra, en
el pla general de les obres hidràuliques estatals de 1941, no
hi figurava el pantà de Jorba.
Aleshores l’ajuntament d’Igualada va demanar la mediació
del coronel d’aviació Francisco
Vives Camino, fill del general
Vives, i així fou aconseguit que

Primers treballs del pantà de Jorba. Foto: AHCI

el pantà fos agregat al pla de
1943 i que el 1944 fos informada favorablement la seva construcció.
El 1954, les Corts Espanyoles
planificaren la construcció de
cinc nous pantans en la conca
del riu Llobregat i un d’ells era
el de Jorba. Tot seguit la direcció general d’obres hidràuliques
autoritzà la redacció definitiva
del projecte, que fou acabat el
1957 i lliurat el 1958.
El pantà de Jorba, a més de proporcionar aigua domèstica i
industrial, convertiria 1.270 ha
en regadiu, amb aquesta distribució: 460 ha a Igualada, 250 ha
a Vilanova del Camí, 480 ha a
Òdena i 35 ha a Castellolí, segons les previsions analitzades.
Encara s’escolaria una altra dècada sense cap efectivitat pràctica. En uns estudis elaborats
el 1966 i el 1967, es deia que la
solució de l’abastament futur
d’Igualada passava per disposar del pantà de Jorba, amb una
conca de captació de 217 km2,
de la capçalera alta de l’Anoia, amb un embassament de
4.500.000 m3.
No fou fins al 1973 que el projecte de 1957 va ésser actualitzat per a construir el pantà
de Jorba, en forma d’escullera,
amb una pantalla de terra i
formigó de 44,50 m d’alt i una
capacitat de 9,18 hm3. Quedava descartat l’ús agrícola de les
aigües de manera que només
es destinarien al consum urbà i
industrial. El pressupost era de
197.761.995 de pessetes, quan
l’any 1957 havia estat de 73 mi-

lions de pessetes.
Més endavant les coses encara s’embolicarien més. Per una
banda hi hagué el projecte del
transvasament del riu Ebre,
amb un pantà al terme de Piera
i, per l’altra, en els plans estatals era prevista una derivació
vers la comarca d’Anoia de 475
litres/segon (15 hm3/any), procedents del riu Llobregat. També es presentava la possibilitat
de la construcció d’un pantà a

la riera de Carme, a la Pobla de
Claramunt, que podria subministrar un cabal de 200 litres/
segon (0,6 hm3/any).
El darrer document oficial
examinat, que contempla la
construcció del pantà de Jorba a mitjà termini, figura en el
“Marc per al pla d’aigües de Catalunya”, elaborat el 1981 per la
Generalitat de Catalunya.
El pantà de Jorba, per ara, continua en estat de projecte.

Curiós article “futurista” de com es veuria el matrimoni a l’any 1945.
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Conèixer les barraques de pedra seca de l’Anoia et
portarà en globus
La nova edició de Barraques Go! premiarà la persona guanyadora amb un vol per a 4 persones amb Globus Kon-Tiki i compta
amb més de 500 premis per a tots els participants
ANOIA / LA VEU

D

el 19 d’octubre i fins
a l’17 de novembre
s’obre una nova edició de Barraques Go! el concurs per descobrir el paisatge agrícola de la comarca de
l’Anoia, caçar barraques de
pedra seca i guanyar premis
per a tota la família.
En aquesta nova edició, el
concurs tindrà lloc als entorns de Castellolí, Vallbona
d’Anoia i la Torre de Claramunt, tres municipis situats al
sud de la comarca de l’Anoia,
a menys d’una hora en cotxe
de Barcelona. El premi guanyador serà un vol en globus
per a 4 persones amb Globus
Kon-Tiki sortejat entre tots
els caçadors de barraques
que completin totes les rutes
i tothom que hi participi tindrà premi assegurat amb els
més de 500 obsequis que es
repartiran entre tots els participants, com estades en cases
rurals, àpats gastronòmics en
restaurants de la zona, visites
a cellers i productes artesanals del comerç local.

Les barraques de pedra seca
formen part del patrimoni
agrícola del territori i es troben escampades entre camps,
a peu de camí i pels entorns
boscosos del territori. Són
construccions característiques de la zona, lligades al
seu passat rural i al món de la
vinya. A l’Anoia són un més
dels molts elements que con-

formen la riquesa patrimonial de la comarca, com els castells de frontera, els paisatges
rurals o els petits pobles i
nuclis amb encant. Gràcies a
aquest joc podreu explorar el
paisatge singular de les Valls
de l’Anoia, properes a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
i amb la muntanya de Montserrat de fons.

Per apuntar-s’hi és tan senzill com descarregar-se l’App
de Natura Local, registrar-se
i seguir les rutes per camins
i pistes forestals proposades
per Barraques Go! assenyalades amb un diamant. Baixar-se l’App i registrar-se és
totalment gratuït i les caminades es poden fer qualsevol
dia, ja siguin festius o entre

setmana. I a part de descobrir
on s’amaguen les barraques
de pedra seca, Barraques Go!
ofereix l’oportunitat de visitar els pobles de Castellolí,
Vallbona d’Anoia i la Torre de
Claramunt, tres nuclis antics
carregats d’història i encant,
que preserven el comerç de
proximitat i el producte local
elaborat de forma artesanal.
Els tres ajuntaments valoren
de forma positiva la nova
edició de Barraques Go!, un
projecte que vol posar en valor el patrimoni del territori,
els productes de la terra, el
comerç local i l’economia de
proximitat, per promoure les
sinergies entre el turisme i el
comerç local per tal de dinamitzar els pobles, impulsar el
seu teixit comercial i potenciar els productes singulars i de
proximitat.
El projecte està impulsat pel
Consell Comarcal de l’Anoia,
els ajuntaments de Castellolí,
Vallbona d’Anoia i La Torre
de Claramunt i compta amb
el suport de la Diputació de
Barcelona.

La web de la Tossa, renovada
MONTBUI / LA VEU

A

quest mes d’octubre
s’ha fet pública la
nova web de www.latossa.cat, molt més visual i de
fàcil nave-gació per les persones internautes, amb l’objectiu
d’oferir una visió molt més
clara i ràpida de tot el que es
pot visitar o fer en aquest entorn històric i natural, que tenim al bell mig de la comarca
de l’Anoia.
Per a la preparació del continguts de la web s’ha comptat amb la col·laboració dels
membres de la Fun-dació,
amb la intenció de facilitar la
informació més rellevant per
a totes les persones visitants,
que arriben de diferents paï-

sos del món i que coneixen La
Tossa gràcies a les noves tecnologies.
S’estima que més de 9.000
persones van visitar La Tossa
durant l’any 2018, de les quals,
unes 700 van fer una visita
guiada.
Els apartats en que s’estructura la web són: Descobreix
La Tossa, Qui som, Serveis,
Amics de la Tossa, Què visitar
i fer, Com arribar-hi.
A la plana principal trobareu
també l’agenda de les activitats previstes mensualment,
així com un enllaç a una visita virtual de tot l’entorn de La
Tossa amb sons dels ocells de
la zona, i les dades de contacte
principals.
En aquests moments s’està

preparant una nova exposició
fotogràfica i diverses activitats
relacio-nades amb la natura
que tindran lloc el proper diumenge 27 d’octubre, per cele-

brar la Festa de la Tardor. El
programa previst es publicarà
la propera setmana.
La Fundació La Tossa conjuntament amb l’Ajuntament de

Montbui, formen el Consorci
de la Tossa, que vetlla per a la
cura i difusió d’aquest patrimoni històric i cultural de la
comarca de l’Anoia.
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Comença la poda i també diferents
accions de millora de manteniment
d’espais i mobiliari públic

L’Ajuntament aprova una
moció sobre la sentència
del procés
MONTBUI / LA VEU

L

MONTBUI / LA VEU

D

urant les darreres setmanes s’estan duent
importants actuacions dintre del pla de millora
d’espais i equipaments públics
montbuiencs. Així, s’estan duent a terme tasques de pintura
de mobiliari urbà. En aquest
sentit, operaris de l’empresa
Sergio Grau estan pintant els
bancs del mobiliari urbà del
municipi.
En aquest mateix àmbit de
mobiliari urbà, cal destacar
que des dels serveis de manteniment municipal s’ha treballat en la instal·lació d’una
xarxa “atura-pilotes” a la zona
lúdico-esportiva del parc del
Passeig Espanya. Des de l’Ajuntament també s’està treballant
per fer arribar una nova canonada d’aigua cap al cementiri
municipal.
Ha començat la campanya de
poda
Des d’aquesta setmana diferents s’estan realitzant els treballs de poda als arbres de carrers, parcs i jardins públics del

municipi. Els primers treballs
han anat a càrrec de la Brigada
Municipal al Nucli Antic del
municipi, i durant els propers
dies aquestes tasques es concentraran al Nucli Urbà. Cal
destacar que enguany com a
novetat s’agilitzaran aquests
treballs a partir de la contractació d’una empresa externa
(Roset) que permetrà realitzar
aquesta poda en un menor
període de temps, optimizant
d’aquesta manera els recursos
humans existents a la Brigada
Municipal.

Els treballs de poda i cura
dels arbres es realitzen principalment durant els mesos de
tardor i hivern i tenen com a
objectiu reduir la trencadissa
de branques i troncs, i, a la vegada, afavorir el desenvolupament dels arbres i minimitzar
els efectes de possibles plagues.
Paral·lelament a aquests treballs des de l’Ajuntament de
Montbui es fa un seguiment i
diagnosi de tot l’arbrat del municipi, per poder valorar les
diferents necessitats d’intervenció.

Lliurats els guardons del concurs de
dibuix, en el marc de les Jornades
Europees del Patrimoni

’Ajuntament de Montbui va celebrar aquest
dimecres un Ple Extraordinari i urgent, amb un
únic i destacat punt en l’ordre
del dia: l’aprovació d’ una moció presentada pels grups que
formen el govern Ara Montbui i Som Montbui-ERC com
a resposta a la sentència del
procés.
En la moció es considera que
aquesta “és una sentència
injusta, desproporcionada i
inadequada pels fets succeïts
als mesos de setembre i octubre de 2017 a Catalunya”. Els
grups polítics d’Ara Montbui
i Som Montbui coincideixen
en aquesta moció a l’hora de
“manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa
pel Tribunal Suprem en relació als presos del procés”. De
la mateixa manera, la moció
demana “la llibertat immediata de tots els polítics i líders
empresonats” i també considera que “ni el poder judicial ni el procediment penal
són el marc adequat per resoldre un problema polític,
i no solucionarà el conflicte
que viu avui Catalunya”. Cal

destacar també que els grups
promotors de la moció defensen també “el Dret a Decidir
perquè el futur de Catalunya
el pugui decidir la seva gent,
ja que entenem Catalunya
com un subjecte polític”. De
la mateixa manera la moció
posa èmfasi en el “rebuig a
l’estratègia de l’Estat de criminalitzar i reprimir a moviments socials i polítics que
promouen la mobilització
per assolir més drets i llibertats de forma democràtica”.
També s’exigeix al govern de
l’Estat espanyol que “respecti
la legitimitat de les persones
escollides democràticament a
les diferents institucions catalanes, així com les decisions i
acords que se’n derivin, com a
màxima expressió de la sobirania popular”.
La moció aprovada també expressa la més ferma voluntat
de “seguir treballant, dia rere
dia, per garantir els drets i les
llibertats de tota la ciutadania
de Santa Margarida de Montbui, la defensa del diàleg i
dels principis democràtics i la
pluralitat política, així com el
respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret”.

Correllengua, aquesta
setmana a Montbui

MONTBUI / LA VEU

D

ivendres passat va tenir lloc la cerimònia
de lliurament de premis del concurs de dibuix infantil i juvenil organitzat en el
marc de les “Jornades Europees del Patrimoni”, i que va tenir
per títol “El nostre patrimoni”.
L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde Schummi
Juárez, la regidora d’Acció Social, Igualtat, Educació, Solidaritat, Salut Pública i Infància
Coral Vázquez i la del regidor
de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Ocupació i Seguretat Ciutadana Jordi Bòria.
Els guanyadors del concurs van
ser els següents. A la categoria
A (nens i nenes de P3 a P5) el
primer premi va correspondre
a Claudia Pérez Rubio; segon
premi d’aquesta categoria per
a Noor El Amrani; a la categoria B (nens i nenes de Primer
a Tercer) el primer premi va

MONTBUI / LA VEU

D
ser per a Didac Vicho, mentre
que el segon va ser per a Jana
Sánchez; a la categoria C (nens
i nenes de Tercer a Sisè de Primària), el primer premi va ser
per a Irene Vicho, mentre que
el segon guardó va correspondre a Cristina Navarro; pel que
fa a la categoria D (nens i nenes
des de Primer d’ESO i fins a
Segon de Batxillerat) el primer
premi va ser per a Alae Ferdi i

el segon per a Irene Torrents.
El concurs va tenir com a temàtica el patrimoni del municipi (natura, patrimoni arquitectònic, racons, indrets i
paisatges de Montbui). Els primers premis estaven valorats
en vals de compra de 50 euros per a productes educatius
i el segons premis 25 euros en
vals de compra per a productes
educatius també.

urant aquesta setmana es duen a terme a
Montbui les diferents
activitats del Correllengua
2019, conjunt de propostes
adreçades a promoure la llengua catalana com a element de
cultura i com a transmissora
de valors i llibertats.
Les activitats començaran
aquest divendres 18 d’octubre a partir de dos quarts de
sis de la tarda a la Biblioteca
Mont-Àgora amb una visita
guiada a l’exposició “Pere Calders: l’essència mágica de les
coses”, i també amb una lectura de textos de l’autor. Mitja
hora més tard, també a la Biblioteca montbuienca, donarà inici un espectacle per al
públic familiar que porta per
títol “Raspall i altres contes de
Pere Calders”, a càrrec d’Assumpta Mercader.

L’endemà dissabte a partir de
dos quarts de nou del vespre,
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic tindrà lloc
l’encesa de la Flama i la lectura del tradicional Manifest del
Correllengua. A partir de les
nou del vespre donarà inici el
tradicional Sopar i també una
Glosa, a càrrec del grup “Cor
de Carxofa”. Les glosadores
seran Marta Gispert i Ferriol
Macip, amb música de Marcel Marimon. A l’Ateneu hi
haurà servei d’entrepans freds
i calents per commemorar
aquests actes.
Paral·lelament, i també dintre
de la celebració del Correllengua, del 14 al 19 d’octubre tindrà lloc a l’espai d’exposicions
de la Biblioteca Mont-Àgora
la mostra “Pere Calders: l’essència màgica de les coses”.
Es pot veure una mostra amb
aquells fets més rellevants de
la vida i l’obra de’n Calders.
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El ple de Jorba aprova
Xarxa Vilanova enceta aquest
una moció de resposta a diumenge la temporada amb “Kàtia”
la sentència del Tribunal un espectacle de km 0
Suprem
VILANOVA DE C. / LA VEU

JORBA / LA VEU

E

l Ple municipal de Jor·
ba va aprovar ahir, en
un ple extraordinari,
una moció de resposta a la
sentència del Tribunal Su·
prem, per demanar l’amnistia
dels condemnats i en defensa
del dret a l’autodeterminació.
La moció, proposada i con·
sensuada per l’Associació de
Municipis per la Independèn·
cia (AMI) i l’Associació Ca·
talana de Municipis (ACM),
va estar aprovada per unani·

mitat amb els vots a favor d’
ERC Jorba i JuntsxJorba
La moció manifesta “el rebuig
a la sentència condemnatò·
ria en relació al judici de l’1
d’octubre i la causa indepen·
dentista”, reclama “la llibertat
immediata de tots els presos
i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i
de tots els exiliats i exiliades”
i mostra el “compromís amb
el dret a l’autodeterminació i
reafirma el caràcter pacífic i
no violent del moviment in·
dependentista català”.

Cap de setmana de Festa
solidària a Vilanova
VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

ilanova del Camí es
prepara per gaudir
aquest cap de setmana
d’un extens programa d’activi·
tats en el marc de la Festa Soli·
dària. Un bon grapat d’entitats
i establiments locals s’han su·
mat a la iniciativa municipal i
oferiran actuacions, exhibici·
ons, tallers i fins i tot un bere·
nar solidari en benefici de Pul·
seras Candela i la investigació
del càncer infantil.
Aquest any, la Festa Solidària
té com a beneficiària Pulseras
Candela, una associació que
col·labora amb la Fundació
Sant Joan de Déu i en la inves·
tigació del càncer infantil.
La Festa Solidària s’omple
d’activitats gràcies a la col·laboració d’entitats i comerços
locals
El programa de la Festa Solidà·
ria s’obrirà dissabte a les 10.00
h amb un taller de percussió a
càrrec de l’Associació Cultural
Camp del Rei i un altre sobre
imatgeria popular, a càrrec
dels Geganters i Grallers de
Vilanova del Camí.
Tots els actes es faran a la plaça
del Mercat que des de les 11:00
h oferirà també les actuacions
musicals de Los Signos i la
Sèptima Trastada que es com·
plementarà amb una demos·
tració de sevillanes a càrrec
del grup del Casal de la Gent
Gran. Les actuacions acabaran
amb una festa Holi per donar
color a la matinal solidària.

Els sobres de colors es podran
comprar a partir de les 12:00 h
al preu d’un euro. La recapta·
ció es lliurarà a Pulseras Can·
dela.
Els actes es reprendran a les
17:00 h amb un berenar so·
lidari per a la quitxalla amb
productes que han aportat tots
els forns del municipi. Fins a
les 20:00 h hi haurà inflables
i durant la tarda, hi haurà ac·
tivitats i tallers diversos: un
photocall amb personatges
Disney, un taller de màscares
a càrrec de la colla de diables
Els Cabrons de Vilanova, un
de bombolles gegants de sabó
i un altre de Pulseras Candela.
També està prevista una Mas·
terclass de Muay Thai.
La gent gran de Vilanova del
Camí també col·laborarà en la
iniciativa de Pulseras Candela
destinant la recaptació de l’en·
trada del ball de dissabte. La
gent que vagi a ballar a Can
Papasseit també podrà com·
prar allà les pulseras Candela.
Els actes es reprendran l’ende·
mà diumenge, a migdia, amb
les Masterclass de Ioga i de Fit
Gipsy Dance que anirà a càr·
rec de Sweet India. Es recoma·
na anar amb roba còmoda.
El mateix diumenge, a les 14:00
h tindrà lloc una arrossada po·
pular que compta també amb
la col·laboració del comerç
local. El preu del menú és la
compra d’una pulsera Candela
pel preu de 5 €.
La Festa Solidària es tancarà
amb un espectacle de màgia a
Can Papasseit.

X

arxa enceta aquest
dissabte la nova tem·
porada de teatre fami·
liar i ho farà amb un espectacle
km 0, “Kàtia” de la companyia
anoienca Teatre Nu. Aquest
serà el primer dels cinc espec·
tacles que ha preparat l’entitat
vilanovina per promoure el te·
atre entre els més joves.
Conxi Rebollo, Núria Soteras
i Sílvia Canas, acompanyades
d’un grup de petits xarxeros,
han presentat la nova tempo·
rada de teatre familiar a Ràdio
Nova i ho han fet plenes d’il·
lusió i amb ganes d’encomanar
la passió pel teatre, la màgia, i
els contes.
El programa d’enguany incor·
pora espectacles de diferents
estils tot i que repeteixen algu·
nes companyies, com el Mag
Stigman, que sempre són ga·
rantia d’èxit, explica Sílvia Ca·
nas. Abans de fer la tria dels
espectacles, diu Canas, miren
de veure molts espectacles, per
això són habituals a la Mostra
d’Igualada i altres fires de tea·
tre de reconegut prestigi.
La temporada de teatre s’obri·
rà aquest diumenge amb Kà·
tia, de Teatre Nu, un espec·
tacle que sorprendrà a petits i
grans pels seus efectes visuals.

La història de la Kàtia està ple·
na d’aventures, un món singu·
lar que farà acompanyada de
la seva mare.
L’espectacle té un preu únic, 5
€, per a tota la família i els me·
nors de dos anys no paguen
entrada. I la fidelitat té preu,
perquè si participes en quatre
espectacles, el cinquè és gratu·
ït, és un dels avantatges de la
targeta fidelitat que se suma a
altres premis i sorpreses que
es desvetllaran al final de cada
espectacle i que són possibles
als establiments patrocina·
dors.
Núria Soteras, en nom de xar·
xa, ha convidat a tots, petits i
grans a gaudir de l’experiència
d’anar al teatre, i a descobrir
un món de fantasia i de trans·

formació. Xarxa va celebrar
l’any passat el seu vintè aniver·
sari i per festejar-ho van sor·
tejar tres abonaments per la
temporada que s’enceta aquest
diumenge. Dos dels tres abo·
naments van trobar guanya·
dors però el tercer es tornarà a
sortejar a Ràdio Nova aquesta
mateixa setmana.
Si voleu participar en el sor·
teig d’aquest abonament de
temporada, envieu al what·
sapp de Ràdio Nova 660 96
35 06 el següent missatge:
“Ràdio Nova i Xarxa et con·
videm al teatre” abans de di·
vendres 18 d’octubre a les 12
h. Anunciarem la persona
guanyadora el mateix diven·
dres al Vilanova Informació i
a les xarxes socials.

ANUNCI

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de
2019, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:
“PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del PAU 3.1 Nord – Sector Industrial
Dusfort, al terme municipal de Calonge de Segarra, en la modalitat de compensació bàsica,
presentat per SEGARRA GLASS, SL i declarar la innecessarietat de constituir la Junta de compensació.
SEGON.- Sotmetre el projecte de reparcel·lació a informació pública mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran difusió al municipi, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal durant el termini d’un mes, a comptar
des del dia següent al de la darrera publicació.
TERCER.- Concedir tràmit d’audiència a les persones interessades, amb citació personal.”
Durant el termini esmentat, es pot examinar l’expedient i el projecte en les dependències municipals, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i en la seu electrònica de l’Ajuntament, així
com formular les al·legacions que s’estimin oportunes.
Contra els anteriors acords que tenen la consideració d’acte de tràmit no es pot interposar cap
recurs. Altrament, es pot interposar qualsevol acció que es consideri adient.
Calonge de Segarra, 17 d’octubre de 2019
L’Alcalde,
Xavier Nadal Masana
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L’església de Sant Andreu de Maians
està en perill
MAIANS / LA VEU

L

E

’església parroquial de
Sant Andreu de Maians
és un dels elements patrimonials més significatius
del nostre poble. Construïda
a finals del segle XIX pels feligresos de Maians, és notable
que un poble tan petit pogués
construir una església comunitària tan bonica com la que
disposa el nostre poble.
La parròquia, a més de les
funcions litúrgiques pròpies -la missa dominical, les
festes de l’any cristià, la festa patronal de Sant Andreu
i de la Festa Major de maigacull baptismes, matrimonis i defuncions dels fills de
Maians: és per això el vincle
sentimental de molts amb la
seva església. Molts moments
de les nostres vides han passat per l’església parroquial.
També, més enllà del culte,
l’església està oberta a les activitats culturals, musicals que
s’hi escaiguin.

l’Ajuntament va permetre un
arranjament provisional, i es
va poder reobrir la parròquia
amb la festa major de Sant
Andreu. Però el problema de
fons no està resolt i no es descarta que en un futur la situació es vagi deteriorant i s’hagi
de tornar a tancar l’església.
Les obres de substitució de la
coberta estan pressupostades
en prop de 55.000 euros.

Un patrimoni en perill
Tanmateix, aquest patrimoni
està en perill. La coberta de la
nau central de l’església està
en perill i necessita substituir-se de manera integral.
Tots vam experimentar que
durant uns mesos l’església
va romandre tancada després
d’uns despreniments produïts
a finals de 2016 i els inconvenients que es van produir,
especialment per l’absència
de lloc per les celebracions
dels funerals i de les comunions, que s’havien de realitzar
a l’exterior.
A finals del 2017, una actuació conjunta de la parròquia i

Es constitueix el col·lectiu
“Amics de Sant Andreu de
Maians”
Davant d’aquesta situació,
s’ha constituït un col·lectiu
que vetllarà perquè en un
futur pròxim es puguin tirar endavant aquestes obres.
Amb la presència del mossèn
i de l’alcalde, està format per
feligresos i veïns de Maians
que estimen i volen solucionar el futur de la nostra església parroquial.
Tots veiem que la quantitat
econòmica és gran i d’entrada no és assumible totalment.
Per part de la titularitat, Mossèn Xavier s’ha compromès

l Tribunal Suprem ha
condemnat nou dels
dotze líders independentistes per sedició pels fets
ocorreguts la tardor de 2017:
Oriol Junqueras 13 anys de
presó; Raül Romeva, Jordi
Turull, i Dolors Bassa 12 anys
de presó. Carme Forcadell 11
anys i mig, Joaquim Forn i
Josep Rull 10 anys i mig, Joaquim Forn i Josep Rull 10
anys i mig i Jordi Sànchez i

a què la parròquia i el Bisbat
aportaran una quantitat per
tal de sufragar aquestes obres.
Per part de l’Ajuntament, l’alcalde tramitarà sol·licitar una
subvenció a la Diputació de
Barcelona al llarg d’aquesta
legislatura que està a punt de
començar.
Es demanarà ajuda a tothom
Però més enllà del que la comunitat parroquial i diocesana pugui aportar, i dels fons
de la Diputació que es puguin
rebre, es demanarà ajuda a
tothom per tal de solucionar
el problema.
Per això, es començaran a
anunciar activitats per tal de
recaptar ajudes i donatius.
També, el col·lectiu, a través
de la parròquia, crearà un
compte corrent on es puguin
ingressar els ajuts que comptaran amb importants desgravacions: tots els qui feu Declaració de la Renda, els primers
150 euros que aporteu tenen
un 75% de desgravació, per
exemple. De tot això s’anirà
informant pròximament en
les properes setmanes.

L’Ajuntament vilanoví ofereix tres
contractes de sis mesos per a joves
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí ofereix tres
contractes en pràctiques a joves menors de 30 anys
en el marc del Programa de
Garantia Juvenil. Les tasques
que hauran de desenvolupar
durant sis mesos i a jornada
completa són les d’un auxiliar
administratiu. El SOC, en el
marc del Fons Social Europeu,
subvenciona aquests contrac-

Comunicat del govern de
l’Ajuntament d’Òdena davant
la sentència del Tribunal
Suprem al judici del ‘Procés’

tes de treball en pràctiques.
Els joves que estiguin interessats en aquesta oferta laboral
han de complir una sèrie de
requisits: tenir menys de 30
anys, estar inscrit al SOC com
a demandant d’ocupació, estar
inscrit al Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat
de Catalunya i no haver participat en la convocatòria de
2017/2018.
A nivel formatiu és necessari que aquests joves puguin

acreditar un Cicle Formatiu
de Grau Mig de Gestió administrativa o altres certificats de
professionalitat equivalents.
En cas de complir els requisits, es poden posar en contacte amb Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, al telèfon 93 805 44 11, extensió 5.
També pots anar a l’Oficina
de Treball de l’Anoia, al carrer
president Companys, 1 de Vilanova del Camí.

Jordi Cuixart 9 anys, mentre
que Carles Mundó, Meritxell
Borràs i Santi Vila han estat
condemnats per desobediència i no entraran a presó.
Davant d’aquesta sentència,
l’equip de govern de l’Ajuntament d’Òdena vol mostrar
tota la solidaritat amb els
presos polítics i les seves famílies, així com denunciar
que considerem aquestes penes injustes.

Arriba la cinquena Cursa i
Caminada Sta. Margarida
de Montbui en Marxa
Contra el Càncer
MONTBUI / LA VEU

E

l diumenge 27 d’octubre se celebrarà a Santa Margarida de Montbui la V Cursa i Caminada
Santa Margarida de Montbui
en Marxa Contra el Càncer,
organitzada per l’AECC-Catalunya contra el Càncer de
Barcelona, amb l’objectiu
de recollir fons en la lluita
contra aquesta malaltia i en
ajudes directes als pacients i
familiars.
El punt de sortida i d’arribada de la prova serà el poliesportiu Mont-aQua del
municipi, a les 11 hores. El
recorregut de la caminada és
de 5 kilòmetres, mentre que
la cursa és de 7 kilòmetres,
en un format mixt urbà-rural.
Els participants gaudiran
d’una festa familiar organitzada amb activitats infantils
i xocolatada a partir de les
9 hores. A més, a l’acabar la
cursa se celebrarà una Màster Class de Zumba i un sorteig.
Aquesta carrera solidària és
ja un referent solidari contra
la malaltia a la comarca per
a tots els amants de l’esport
que, a més, desitgen posar el
seu granet de sorra en la lluita contra el càncer. Els diners
recaptats amb aquesta acció
seran destinats íntegrament
a la recerca oncològica, a la
lluita contra el càncer i a aju-

des directes als malalts i a les
seves famílies.
Les inscripcions es poden fer
del 22 al 26 d’octubre a la Sabateria Grup2 (Ctra. de Valls,
43), de dimarts a divendres
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30
h, dissabte de 10 a 13.30 h. El
mateix dia de la cursa també es podran formalitzar les
inscripcions, a partir de les 9
h al punt de sortida. El preu
de la inscripció, que inclou
una samarreta tècnica, bossa
del corredor i participació en
un sorteig, és de 10 €.
La cinquena edició d’aquesta Cursa i Caminada Santa
Margarida de Montbui en
Marxa Contra el Càncer és
possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Sta. Margarida de Montbui i
Solán de Cabras.
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El Castell de Claramunt rep més
de 230 visites durant les Jornades
Europees de Patrimoni
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L’Ajuntament aprova el
projecte de connexió dels
aparcaments de Sant Galderic
i la Mare de Déu de la Llet

LA POBLA DE C. / LA VEU

M

és de 230 persones
van visitar, el dissabte 12 i el diumenge 13 d’octubre, el Castell
de Claramunt durant les Jornades Europees del Patrimoni (JEP). El primer dia van
passar per la fortalesa, es van
comptabilitzar 121 visites i el
segon, 114. L’activitat la van
organitzar l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del
departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.
La majoria de persones que
van passar pel monument
eren de municipis de la comarca, com Igualada, Vilanova del Camí, Capellades i la
mateixa Pobla de Claramunt.
També n’hi va haver d’altres
localitats, com Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Cubelles,
Manresa, Sallent, Màlaga,

LA POBLA DE C. / LA VEU

Granada i València. Durant
les dues jornades, els i les visitants van poder gaudir de la
visita guiada a la fortalesa de
manera gratuïta.
Les Jornades Europees de
Patrimoni, una iniciativa del
Consell d’Europa i la Comissió Europea, enguany van
arribar a la vint-i-vuitena
edició. A Catalunya, es pro-

mouen des del departament
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya - Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
l’Institut Ramon Muntaner,
la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i en aquesta
edició s’hi ha afegit Catalonia
Sacra i l’Associació Capital de
la Cultura Catalana.

Conèixer l’escriptor Pere Calders a
través dels contes i d’una exposició
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt
ha participat, un any
més, al Correllengua,
que enguany es dedica al poeta i escriptor Pere Calders,
de qui es commemora el 25è
aniversari del seu traspàs. Per
aquest motiu, a la Biblioteca
Municipal Mossèn Cinto Verdaguer es va organitzar una
sessió de l’Hora del Conte i es
pot veure una exposició sobre
el contista.
L’Hora del Conte va tenir lloc
el dijous 10 d’octubre a la tarda. Més d’una quarantena de
persones, entre adults i infants, van escoltar els relats
que va explicar l’Assumpta
Mercader. En va relatar de
tendres, com Raspall, la fantàstica història d’un nen que
descobreix com un raspall,
trobat a les golfes, agafa vida
i es comporta com si fos un
gos. De màgics, com Des del
cel cap avall, que explica què
li passa a una estrella quan
cau del cel i es queda al balcó
d’una casa. També n’hi havia
que tractaven sobre temes ca-

solans, com Entre la intuïció
i la paraula, i del món de les
fades, com Els nens voladors.
Eren contes que volien donar
a conèixer i apropar als més
menuts la figura de Pere Calders.
I des del 10 i fins al 17 d’octubre es pot veure una mostra amb el títol “Pere Calders:
l’essència màgica de les coses”.
En una sèrie de roll ups es re-

cull la vida i l’obra d’un dels
escriptors més reconeguts de
la literatura catalana. L’horari
de visita de l’exposició és de
les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Aquestes dues propostes
s’inclouen dins de l’Agenda
Cultural, que organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament i que es va iniciar el
setembre i finalitzarà el novembre.

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha aprovat el projecte de connexió dels dos aparcaments
públics del centre del poble, el
de Sant Galderic i de la Mare
de Déu de la Llet. L’aprovació
es va fer en la Junta de Govern
Local del 8 d’octubre. Aquesta
actuació suposarà una inversió de 29.953,67 €.
L’obra, llargament reivindica-

da, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i és previst que finalitzi
abans d’acabar l’any. Per informar sobre aquest projecte
i de les afectacions que podrà
tenir l’obra, l’alcalde, Antoni
Mabras, i el regidor d’Urbanisme, Frederic Marí, han
convocat una reunió amb el
veïnat de la zona afectada,
que tindrà lloc avui dimecres
16 d’octubre, a les 8 del vespre
a la Sala de Plens.

La 27a Mostra
Internacional de Films de
Dones arriba a la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Mostra Internacional
de Films de Dones, un
any més, a través del
programa Conegudes (també) a casa porta 13 directores
a 16 poblacions de Catalunya
amb un total de 17 sessions
amb el suport de la Diputació
de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació SGAE.
Un projecte creat per impulsar la itinerància de les
cineastes catalanes amb una
selecció de 6 llargmetratges i
6 curtmetratges que circularà
per les diferents poblacions
de la província de Barcelona.
A més a més com a novetat
d’enguany es faran 4 projeccions a dos centres penitenciaris de dos municipis: Figueres
(CP Puig de les Basses) i El
Catllar (CP Mas Enric).
Cada sessió comptarà amb
la presència de la directora i
d’una persona responsable de
la Mostra per conduir el de-

bat amb el públic.
L’Ateneu Gumersind Bisbal
de la Pobla acollirà el proper 25 d’octubre a les 20:00h
la projecció del film El viatge
de la Marta (2019), de Neus
Ballús.
La Marta, una noia de 17
anys, es troba passant les vacances de Nadal al Senegal
amb el seu pare i el seu germà petit. La fascinació de la
Marta per en Khouma, un
càmera senegalès que treballa
filmant les excursions dels turistes, tensarà la ja conflictiva
relació amb el seu pare. Els
vídeos del Khouma, un compendi de clixés de postal que
filma per satisfer els turistes,
seran part de la pel·lícula i
ajudaran la Marta a descobrir
els mecanismes interns del
negoci del turisme occidental
al continent. Alhora, establirà
amistat amb l’Aissatou, una
noia que neteja les habitacions de l’hotel de luxe, que
resultarà ser una relació més
forta del que s’esperava.
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La Mostra de Vins d’Altura de la Llacuna penja el
cartell de complert en les propostes gastronòmiques
LA LLACUNA / LA VEU

L

’èxit d’assistència a la
12a edició de la Mostra de Vins d’Altura i la
voluntat manifesta de compromís amb el turisme entre
l’alcalde de La Llacuna Josep
Parera i el director de l’Agència Catalana de Turisme David Font van marcar la 12ª
edició de la mostra gastronòmica del municipi anoienc.
Els tres fogons que van signar
el Menú d’Altura de l’edició
d’enguany, els restauradors
de Cal Joan, Els Porrons i Ca
l’Americano, van penjar el
cartell de complert durant el
menú del dissabte al vespre.
Al llarg de la tarda, la plaça Major es va emplenar de
nombrós públic per participar del Tast de Parellades, di-

rigit pel sommelier Xavi Viles
i el Tast a Les Voltes a la plaça Major, amb la participació dels cellers Puig-Romeu
i Grapissó, junt amb platets
elaborats per l’ocasió.
Durant el diumenge, en el
marc de la Mostra de Vins
d’Altura, els productors d’embotits Can Travé, Mallart Artesans Xarcuters, Formatgeria
Ancosa, Forn Pujó i Carquinyolis Ca l’Americano van
oferir els tastets per acompanyar els cellers locals Grapissó, Can Vich, les Caves Vilarnau, Penedès 500 i el Celler
Mas Rodó. L’aperitiu de tasts
de vins, caves, embotits, mel,
carquinyolis i formatges que
ocupaven la plaça Major va
oferir una mostra dels productes d’altura. L’èxit d’assistència i el bon ambient al llarg

dels dos dies van complementar l’experiència gastronòmica
del públic assistent.
En el marc de la visita institucional, amb presència David
Font, director de l’Agència
Catalana de Turisme, l’alcalde
de La Llacuna Josep Parera va
demanar més suport per part
de la Generalitat de Catalunya
per potenciar alguns dels projectes de promoció turística de
la comarca, com els municipis
amb encant i altres de caràcter
municipal, com el de rehabilitació de les façanes del poble
per embellir encara més els
carrers de la vila, potenciar La
Llacuna com a Capital de vins

d’Altura i amb els 52 km2 de
territori natural que ofereix,
donar a conèixer noves rutes
de senderisme dins el terme
municipal. Font va comentar
que prenia nota de totes les
necessitats per treballar amb
vistes al 2020 sobre els eixos
d’embelliment dels carrers i
places, així com en donar més
suport a la difusió turística del
territori. En les seves pròpies paraules va deixar escrit al
Llibre d’honor el següent missatge:
“Molt agraït per la invitació
a visitar La Llacuna i la seva
mostra de Vins d’Altura.
Els pobles formen part del

nostre país i quan es té la voluntat clara i ferma d’apostar
pel turisme, a nosaltres ens hi
trobareu per millorar-lo.
Perquè només promocionant i
reivindicant la història i la terra farem plegats el futur de La
Llacuna.
Confio que tots els projectes
plantejats podran tirar endavant i us ajudarem a fer-ho
possible. I sobretot, que el vi
segueixi gaudint-se a plaça!”
La 12ª Mostra de Vins d’Altura de La Llacuna va comptar
amb el suport de l’Ajuntament
de la Llacuna i l’Associació de
Productors Artesans de La
Llacuna.

Diumenge, 16a Sortida de motos i
vehicles clàssics de la Llacuna

Visita guiada a la
Llacuna emmurallada

LA LLACUNA / LA VEU

LA LLACUNA / LA VEU

D

iumenge
tindrà
lloc la 16a Sortida
de motos i vehicles
clàssics de la Llacuna, que
organitzen els Amics del
Motor Clàssic. La trobada
ja comptava a mitja setmana
amb la inscripció de 150 vehicles, entre motos i cotxes.
A les 8 del matí, a la plaça
Major de la Llacuna tindrà
lloc la trobada de tots els
participants per compartir
un bon esmorzar i tot seguit,
pels volts de les 10 sortir en
direcció Cervera, passant
per Esblada, Pontils, Sta Coloma, Rauric, la Guardiolada, Montoliu fins arribar a
Cervera. Allà es farà la visita
al Museu “I’m 93”, exposició
dedicada als pilots cerverins

Marc i Alex Márquez. Després de la visita els participants podran gaudir d’un
refrigeri a la plaça de la Universitat.
Tot seguit es procedirà a tornar, passant per la Panadella
per l’antiga NII, Sta. Coloma

i per arribar a la Llacuna on
tindrà lloc el lliurament de
premis: a la moto més antiga, al cotxe més antic i al pilot que vingui des més lluny.
Els participants que vulguin
es podran quedar a dinar als
restaurants del municipi.

A

quest dissabte 19
d’octubre, nou recorregut per
«La
Llacuna emmurallada», on
descobrirem els secrets amagats dels carrers del nucli
principal d’aquest municipi
anoienc que es comença a
desenvolupar a partir del segle XII, un cop el castell de
Vilademàger perd part de la
seva força.
A l’entorn de l’antic priorat
de Santa Maria i fins l’hospital i capella de Santa Maria de Natzaret, el poble de
la Llacuna va creixent fins a
dotar-se de muralles, encara
avui ben visibles, configurant un urbanisme singular
que cal redescobrir.
Així doncs, de la mà d’Anoia

Patrimoni i per només 4,00
€ recorrerem els carrers de
la Llacuna descobrint-ne els
secrets, a partir de les 12:00h
us esperarem a l’Oficina de
Turisme de l’Anoia.
Podreu obtenir més informació al telèfon 635 922 384
o al web www.anoiapatrimoni.cat
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Tallers de prehistòria a la El Ple aprova les ordenances fiscals per
Biblioteca El Safareig
al proper exercici
CAPELLADES / LA VEU

L

a Biblioteca El Safareig proposa 3 tallers
de prehistòria per a les
properes setmanes. La inscripció és obligatòria ja que
les places són limitades.
Les sessions aniran a càrrec
de l’IPHES, l’Institut Català
de Paleoecologia Humana i
Evolució Social i està adreçat
a nens i nenes de més de 10
anys, en el marc del projec-

te Bibliolab. La primera sessió
serà aquest dilluns 21 octubre
amb la proposta “Un viatge
de milions d’anys”; la segona
sessió serà el dimarts 5 de novembre dedicada als “Neandertals” i la tercera i darrera
el dimecres 20 de novembre
amb “Els primers pagesos”.
Totes les trobades es faran a
les 6 de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca El Safareig
i estan adreçades a nens i nenes de 8 a 12 anys.

Molta participació a les
Jornades Europees del
Patrimoni
CAPELLADES / LA VEU

L

es Jornades Europees
del Patrimoni –seguint
la tònica dels darrers
anys- han tingut molta participació a Capellades. Diumenge el Museu Molí Paperer
va tenir més de 130 persones
que van participar als dos tallers que s’oferien, un per a
públic infantil i l’altre per a
adults.
L’altre equipament capelladí
que va participar de la iniciativa va ser l’Abric Romaní,
amb també unes 130 persones
assistint a les visites guiades.
Durant Les Jornades Europees del Patrimoni centenars
de municipis programen activitats gratuïtes per apropar
el seu patrimoni cultural, un

gran ventall de propostes que
es poden consultar organitzades temàticament i geogràficament en una agenda en
línia d’abast nacional.

Dóna sang, avui divendres
CAPELLADES / LA VEU

A

quest divendres el
Banc de Sang i Teixits
tornarà a ser a Capellades per un nou acapte de
sang. Des de les 5 de la tarda
i fins les 9 del vespre es podrà
donar sang a Cal Ponet.
Recorda per només cal tenir
entre 18 i 70 anys, pesar més

de 50 quilos i trobar-se bé de
salut. Les dones poden donar
sang un màxim de 3 vegades
a l’any i els homes 4. Entre donació i donació ha de passar
un mínim de 2 mesos. Abans
de donar sang et faran una
petita entrevista mèdica – per
seguretat del donant- i es mirarà la pressió i el nivell d’hemoglobina.

Trinitat Martínez Farrés
T. 619 422 292 - 618 817 555
C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
* Relacions amb l'administració
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)
* CivilAdministradors
(consum, de
contractes,
família)
finques
* Administració de finques
* Mediació

CAPELLADES / LA VEU

U

n dels punts més
destacats de la sessió ordinària del mes
d’octubre del Ple de l’Ajuntament de Capellades ha estat
l’aprovació de les ordenances
fiscals per al proper exercici.
Tal com va exposar el regidor
d’Hisenda, Jaume Solé, “en
general es farà un increment

del 0’6% a totes les taxes. Una
de les excepcions més destacades és la d’escombraries que
no apujarà el preu perquè no
ha canviat el servei, en conveni amb Anoia Verda. Un
altre dels trets més destacats
que aprovem -amb l’objectiu
de fomentar el lloguer a la
nostra vila- és l’increment del
50% de l’IBI als pisos buits.
Aquesta és una proposta re-

gulada per llei, que encara no
ha acabat de detallar la casuística que s’haurà d’aplicar
per fer-ne el seguiment”.
Les ordenances es van aprovar amb els vots favorables
dels grups d’ERC, VdC-CUP
i PSC i el vot contrari de JxCapellades i Ciutadans, que
es van mostrar contraris a
aquesta mesura que no se sap
com donar-li resposta.
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Vallbona d’Anoia aprova els
pressupostos municipals per al 2019
VALLBONA D’A. / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
de Vallbona d’Anoia ha
aprovat els pressupostos municipals per al 2019,
amb els vots a favor dels grups
que formen el govern -CUP
Vallbona, Veïns amb Veu i
el regidor no adscrit Jordi
Rabell- i del grup del PSC, i
l’abstenció dels grups de Junts
per Vallbona i d’ERC.
Entre les partides més importants hi ha l’augment del
sou dels treballadors municipals en un 1’5 per cent. En
el capítol d’inversions s’ha
donat llum verda alguns dels
projectes que ja formaven
part de l’anterior mandat i
que d’aquesta manera es dona
continuitat com els projectes
aprovats a través del procés
de pressupostos participatius:
la instal·lació d’aire condicionat a la sala del gimnàs i la
compra de material per l’Associació de Defensa Forestal
(ADF). També es dona continuïtat al projecte de senyalització turística, apostant pel
turisme de qualitat, cultural i
de respecte a l’entorn.
Amb els nous comptes,
l’Ajuntament seguirà treba-

VALLBONA D’A. / LA VEU

L
llant per millorar alguns quadres elèctrics del poble que es
troben malmesos. Es començarà pels de Vallbonica i el
del carrer doctor Puigmartí.
L’Ajuntament també comprarà a l’ADF una altra cisterna
de 500 litres, amb bomba i
mànegues, considerant que
l’entitat ha de comptar amb
els millors mecanismes per
poder fer front a possibles
adversitats.
També es destinarà una partida a millorar la zona escolar,
canviant el sistema de megafonia de l’escola, que actualment està en un estat molt
precari. A la llar d’infants es

canviaran finestres, per tal
de millorar-ne el tancament
i evitar pèrdues d’energia, sobretot a l’hivern. També es
canviarà una part del terra
del lavabo, que era molt lliscant i havia provocat algunes
caigudes entre els infants.
D’altra banda, s’han hagut de
modificar partides pressupostàries que, a meitat d’any,
ja estaven esgotades. Per
exemple la de les despeses
jurídiques i les de la recollida
d’escombraries. També s’han
hagut d’augmentar les partides de manteniment, ja que
alguna ja estava esgotada a
mes de juny.

Concentració a Carme per rebutjar la
sentència del Tribunal Suprem
CARME / LA VEU

A

quest passat dilluns al
vespre, un cop coneguda la sentència
del Tribunal Suprem contra
el Procés, es van concentrar
davant l’ajuntament un nombrós grup de veïns i veïnes del
municipi per mostrar el seu
rebuig a una condemna del
tot injusta.
Indignació, tristesa, ràbia
van ser les paraules més escoltades durant l’acte, però
també hi va haver moments
per ”agafar forces”, després
de sentir als presos polítics
parlar de perseverança, reincidència o activisme pacífic.
Des de l’ajuntament es va informar als assistents que s’havia convocat, per al dimecres
16 d’octubre, un ple extraordinari per aprovar una moció de resposta a la sentència
sol·licitant l’amnistia de les
persones preses polítiques

Borses de treball per
personal de neteja i peó
de brigada

catalanes i a favor del dret
d’autodeterminació. A més,
també es va comunicar que
quedava suspesa l’activitat
institucional fins a la celebració d’aquest ple.
La concentració, que va tallar

per una estona la carretera
BV-2131 al seu pas per dins
del nucli urbà, va finalitzar
amb la lectura del text de la
moció i amb la cantada dels
Segadors, per part dels assistents.

’Ajuntament de Vallbona obre un procés
selectiu per forma part
de dues borses de treball per
ocupar possibles llocs de treball al municipi. D’entrada, es
busquen perfils de peó de brigada i de personal de neteja.
L’objectiu és disposar d’una
xarxa de treballadors per tal
de fer front a les necessitats
de contractacions temporals del consistori gràcies als
Plans Locals d’Ocupació 2020
finançats per la Diputació de
Barcelona a través del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2020”.
Els interessats per formar
part d’una d’aquestes borses hauran de sol·licitar-ho
mitjançant una instància que
estarà a disposició a l’Ajuntament de Vallbona, de dilluns
a divendres de 9h a 14h o a

la pàgina web del consistori www.vallbonadanoia.cat i
caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de
les condicions exigides a les
bases i hauran d’anar acompanyades dels documents. El
termini de la presentació és el
25 d’octubre de 2019.
Els plans locals d’ocupació
són una política pública adreçada a oferir oportunitats laborals a persones en situació
d’atur a través de mesures de
creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació estable, acompanyades
d’accions de formació i capacitació professional. La Diputació de Barcelona impulsa
des de l’any 2014 el finançament de plans locals d’ocupació a través de programes
complementaris destinats a
les entitats locals de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).

Ajornada la presentació
del Banc de Terres
HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

a presentació prevista
per aquest dijous a la
tarda sobre el banc de
terres que promou el Parc
Rural de 2 novembre a la mateixa hora.
Amb motiu de les protestes
i la vaga general arrel de la
sentència del judici al procés
publicat recentment, es postposa la trobada que s’havia de
fer a la sala d’actes del Foment

de Piera amb propietaris de
terres en desús i pagesos i treballadors del camp disposats
a explotar-les i treure’n profit.
L’àmbit, que afecta el terme
dels Hostalets de Pierola,
preveu cercar solucions per
optimitzar l’ús de terres, actualment en estat d’abandonament, en un projecte que
pretén posar d’acord propietaris i pagesos en actiu.
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Concentració de rebuig a Un emotiu homenatge a la gent gran
la sentència del ‘Procés’
PIERA / LA VEU

L

PIERA / LA VEU

D

illuns a la tarda es
va convocar una
concentració
davant l’Ajuntament de Piera
per mostrar el rebuig de la
ciutadania a la sentència del
Tribunal Suprem en el judici
del ‘Procés’. L’acte va comptar
amb una gran afluència de
vilatans i vilatanes. Durant la
concentració es van llegir els
manifestos del Grup Feminista de Piera, la Colla Infantil

dels Diables de Piera i Piera
per la Independència-Assemblea Nacional Catalana.
Per la seva part l’alcalde, Jordi Madrid, va llegir la moció
que es presentarà en el ple
extraordinari del proper dimecres 16 d’octubre. Es tracta
d’un text unitari proposat des
de l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI)
que demana l’amnistia per a
les persones preses polítiques
catalanes i defensa el dret
d’autodeterminació.

a 72a Festa de la Gent
Gran va repetir l’èxit
d’anteriors edicions i
va comptar amb una gran
participació dels pierencs i
pierenques de més edat. El
passat dimarts dia 8 d’octubre
s’inauguraven aquestes jornades amb un acte al casal que
va comptar amb la presència
de l’alcalde, Jordi Madrid, i
la regidora de la Gent Gran,
Anna Pallerols. Durant tota la
setmana es van programar activitats diverses com el bingo
especial, una xerrada sobre la
salut mental. Dijous, més de
200 persones van participar
en una sortida a Alcover durant la qual no va faltar el dinar al Restaurant El Álamo i
el ball de tarda.
Una de les tradicions d’aquesta Festa de la Gent Gran és la
visita a les residències. Una
representació del consistori
va lliurar un ram de flors a
cada centre acompanyats pels
membres del Pubillatge de

Piera. Però, sense dubte, l’acte
amb més afluència de públic
va ser el dinar de germanor
que es va celebrar a la Nau de
Cal Sanahuja. L’Ajuntament
va convidar 573 avis i àvies de
la vila, alguns dels quals van
portar els seus acompanyants.
En total, 760 persones van
gaudir de la celebració i del
dinar elaborat pel Restaurant
la Cantina. També va ser-hi
present l’Enric Esquer Casas,
representant del Consell de

la Gent Gran de l’Anoia de la
Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzat l’àpat, es va
retre un petit homenatge als
pierencs i pierenques de més
edat. En total van ser sis, tot
i que només dos, el Joaquin
Bosch, de 101 anys, i l’Anna
Vila, de 98, van assistir al dinar. Els altres quatre eren la
Trinidad Gámez, la Francisca
Casado, la Maria Nadal i el
Pablo Gordillo, que també ha
complert els 101 anys.

Un punt d’informació
bibliogràfica sobre salut mental

Treball conjunt contra els incendis
forestals

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

E

n el marc de la campanya de sensibilització Piera per la salut
mental, la biblioteca municipal ha preparat un punt d’informació bibliogràfica que es
podrà consultar durant tot el
mes.
El punt, que està ubicat al
vestíbul de l’equipament, recull documents bibliogràfics
i documentals al voltant de
la salut mental. La iniciativa

té per objectius sensibilitzar la població, contribuir a
la prevenció d’aquests tipus
de malalties i a la integració
social de les persones que les
pateixen.
Els documents exposats es
poden dur en préstec i són
una mostra representativa
del fons que la biblioteca té
sobre aquesta temàtica. Paral·
lelament, al Centre d’Atenció
Primària i a l’Ajuntament de
Piera també s’han instal·lat
espais de sensibilització.

E

l passat divendres dia
11 d’octubre, l’Ajuntament va signar un
conveni de col·laboració
amb l’Agrupació de Defensa
Forestal de Piera per tal de
vetllar de forma conjunta
per la prevenció i l’extinció
d’incendis forestals. L’acte va
comptar amb la presència de
l’alcalde, Jordi Madrid, i en
Jaume Guardiola com a representant de l’entitat.

L’acord preveu l’atorgament
d’una subvenció amb la qual
es finançaran una part de les
despeses que assumeix l’ADF
en el desenvolupament de les
seves funcions. Així mateix,
s’estableix la participació i
col·laboració de l’entitat en
actes en els quals, per la seva
naturalesa o singularitat, sigui necessari muntar un operatiu preventiu. És el cas d’activitats culturals com la Festa
Major, la revetlla de Sant Joan
o la Fira del Sant Crist; o es-

portius, com les curses, la pedalada contra el canvi climàtic o el torneig de vòlei sorra.
L’ADF és una entitat sense
ànim de lucre creada l’any
1998 amb l’objectiu d’elaborar
i executar programes de vigilància i prevenció d’incendis
forestals així com col·laborar
activament en l’organització,
control i execució d’aquelles
mesures dictades pels organismes competents en matèria de prevenció i lluita contra els incendis.
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Iniciada la fase 1 de la reforma del paviment i del clavegueram
del c/ Mestre Manel Giralt
CALAF / LA VEU

A

vui 14 d’octubre s’ha
iniciat la primera fase
de la reforma del paviment i del clavegueram del
carrer Mestre Manel Giralt.
Les obres, subvencionades per
la Diputació de Barcelona, les
executarà l’empresa Ribalta i
Fills S.A., amb un termini estimat de 3 mesos i un pressupost de 138.545,00 euros, IVA
inclòs.
L’objectiu del projecte és reformar el paviment i el clavegueram del carrer Manel Mestre
Giralt comprès en el tram de
vial situat entre el carrer Pius
Forn i el carrer Francesc Casajoana.
Els treballs que es realitzaran
amb aquesta fase 1 seran:
- Enderroc de la xarxa de clavegueram existent i la construcció d’una nova claveguera
amb tub de polietilè, dotada

de quatre pous de registre.
- Renovació de les connexions
de les escomeses de casa habitatge fins al límit de la calçada.
- Construcció d’embornals a
ambdós marges del carrer per
a la recollida d’aigües pluvials
i connectades a la claveguera.

Renovació del ferm de la calçada i renovació del paviment
asfàltic.
- Renovació de la vorera del
marge dret del vial, reparacions puntuals i creació “d’orelles” al voltant dels xamfrans
per millorar la visibilitat a

l’hora de creuar el vial.
- Formació de nous guals de
vianants accessibles, d’acord
amb la normativa d’accessibilitat.
- Creació d’un pas de vianants
sobreelevat, davants l’entrada
de l’escola de música com a

element regulador de la velocitat del trànsit.
- Nova escomesa d’aigua potable i extensió de la xarxa de
baixa tensió a la Sala d’Actes
Municipal Teresa Escolà i
Torra.
- Nova senyalització vertical
- Nova pintura de marques
viàries referents a: passos
de vianants, espais d’aparcament, guals reservats, franges
de detenció, fletxes de direccions, etc.
L’actuació contempla dues millores:
- Construcció amb asfalt i
posterior pintat d’ús pas de vianants de ressalt, en la cruïlla
sud amb carrer Francesc Casajoana que se situaria a continuació de la reixa de recollida
d’aigua.
- Rebaix i formació de pendents de la vorera per tal de
fer-la accessible per minusvàlids.

Convocatòria de joves en pràctiques 2019 del Servei d’Ocupació
de Catalunya
CALAF / LA VEU

A

través del Programa
de Garantia Juvenil
es donarà l’oportunitat a un jove de treballar com
a dinamitzador de l’equipament juvenil i donar suport
a la regidoria d’igualtat de
l’Ajuntament de Calaf durant
6 mesos, a jornada completa,
en contracte de pràctiques.
Les persones interessades
han de reunir les següents
condicions:
Requisits:

Tenir una de les formacions
següents:
- Cicle Grau Superior en
Animació Sociocultural
- Cicle Grau Superior d’Integració Social
- Grau de Psicologia
- Grau de Pedagogia
- Grau de Treball Social
- Grau d’Educació Social
Tenir nacionalitat espanyola
o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea o
d’aquells estats membres, en
què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la

Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui d’aplicació
la lliure circulació de treballadors en els termes en què
es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
Haver complert setze anys
d’edat.
No estar en situació d’inhabilitació per a l’exercici de
les funcions públiques ni de
separació mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap administració pública.
Posseir la capacitat física

Es lloguen 2 despatxos
al centre d’Igualada

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

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

Interessats telefonar a: 93 803 05 88 -info@rendaurbana.com

i psíquica necessària per a
l’exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de
no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies
de les places per a les quals
es convoca aquest procés de
selecció.
Acreditar el nivell C1 de
llengua catalana o equivalent, expedit per la Direcció
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Estar en possessió del permís
de conduir B (no es indispensable).
Estar inscrit al programa Garantia Juvenil a Catalunya.
Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al
servei públic d’ocupació de
Catalunya
Complir totes les condici-

ons d’accés a la Convocatòria de Joves en Pràctiques
2019 d’acord amb l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol; Convocatòria per a
l’any 2019 i la Resolució
TSF/1844/2019, de 20 de
juny.
El contracte de treball s’efectuarà d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el
Fons Social Europeu 20142020, amb un cofinançament
del 91,89%.
El termini per presentar la
documentació finalitza el
21 d’octubre.
Si creieu que reuniu aquests
requisits, adreceu-vos al
Centre de Recursos per a
l’Ocupació (CRO) on us informaran.

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

100€ mes
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Bona assistència a la Fira Participades Jornades Europees del
Tot pel cavall, tot 2a mà Patrimoni a Calonge de Segarra
CALONGE DE S. / LA VEU

A
MONTMANEU / LA VEU

El passat dissabte 12 d’octubre,
es va celebrar a La Panadella
el mercat d’ocasió de “Tot pel
cavall tot 2ª Mà” en la seva
novena edició, organitzat pels
Amics dels Cavalls de l’Anoia,

amb la direcció del Sr. Jaume Duran, amb el suport de
l’Ajuntament de Montmaneu i
la col·laboració de S.A. Hotel
Bayona i Hostal Parada SL.
Cal destacar l’assistència de
públic al mercat durant tot el
matí.

mb motiu de les Jornades Europees del
Patrimoni, l’Ajuntament de Calonge de Segarra
va organitzar una caminada
amb visita guiada pels diferents elements patrimonials
que configuren la ruta Calonge Patrimoni, un nou itinerari senyalitzat que identifica
i mostra diversos elements
turístics del patrimoni industrial i agrícola del municipi
del s. XVIII, així com també
flora típica de la zona. Una
quarantena de participants es

van interessar pel patrimoni
calongí.
L’activitat va comptar amb

Ja podeu sol·licitar
Benvingut Nil Botinas Roca l’IdCat Certificat
CALAF / LA VEU

L
VECIANA / LA VEU

E

n un municipi com el de
Veciana, amb una població força reduïda, l’arribada d’infants és sempre motiu
d’alegria compartida. És per
això que des de l’Ajuntament es
vol donar la més sentida benvinguda als recents nascuts que
s’empadronen al municipi.
Així, el passat dimarts dia 8

d’octubre es va donar la benvinguda al vecianenc Nil Botinas
Roca, que va néixer el dia 13 de
setembre i viu, juntament amb
els seus pares Jaume i Meritxell
i el seu germà Arnau, a la masia
de Cal Gironella de Sant Pere
del Vim.
La trobada va servir per palesar
a la família l’entusiasme i força
que transmet al consistori l’arribada d’infants al municipi.

’idCAT Certificat és un
identificador digital que
garanteix la identitat de
les persones a Internet. Permet
operar amb diferents administracions i, a més, assegura
la integritat de les dades que
envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès
pel Consorci Administració
Oberta de Catalunya - Consorci AOC.
També permet fer altres operacions, com ara signar correus,
documents electrònics i formularis web. Sense la signatura
electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que
la xarxa electrònica no ofereix
el nivell de seguretat necessari
per garantir les vostres dades.
Hi ha dues maneres d’obtenir
l’idCAT Certificat:
- A través del web www.idcat.

una molt bona participació i
el bon temps que hi va acompanyar.

Manel en concert
per les festes de
Santa Calamanda

cat, des del punt 1. “Sol·licitud
del certificat”. En aquesta pàgina trobareu un formulari que
us permetrà introduir les dades
necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms,
document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc.
Un cop introduïdes les dades
s’emmagatzema la petició per
tal que pugui ser validada per
qualsevol de les entitats de registre idCAT, i des d’ara també,
des de l’es Oficines d’Atenció
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Calaf.
- El ciutadà també té una segona forma d’obtenir el seu
idCAT Certificat; personant-se
directament a l’OAC de l’Ajuntament.
L’horari per sol·licitar el idCAT
Certificat tant per validar-lo
com per fer tot el tràmit és de
dilluns a divendres de 9 a 14h i
els dijous de 17h a 20h.

CALAF / LA VEU

Diumenge 2 de febrer de 2020
en el marc dels actes de Santa Calamanda, Calaf rebrà
al grup Manel en concert. El
quartet barceloní presentarà a
les 18.00 hores al Casal de Calaf el seu nou disc Per la bona
gent, publicat avui 4 d’octubre.
La venda d’entrades anticipades es va iniciar el dia 11 d’octubre a partir de les 11.00 hores a la web del Casal de Calaf
entrades.casaldecalaf.cat.
Manel, després de tancar la
seva gira més llarga i exitosa,
la de Jo competeixo (2016),
el quartet va decidir posar
en marxa el seu propi segell discogràfic, Ceràmiques
Guzmán.
El grup va rebre un enorme
impacte amb el single d’avançament on ratifiquen la seva
aposta pel pop contemporani.

"KTM Carbon"
Master XTR 4500€
Oferta 2.999€
(125€/ mes)
Alpha Slx 1700€
Oferta 1.199€
(50€/ mes)
*24 Quotes sense interessos
unitats limitades.

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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El CF Igualada masculí cau derrotat
amb tres gols a pilota aturada
FUTBOL / LA VEU

CP SAN CRISTÓBAL 3
CF IGUALADA 1

E

l CF Igualada perdia
aquest passat diumenge a Terrassa, encaixant els tres gols de córner.
Els blaus visitaven un camp
complicat, el Municipal de
Ca n’Anglada, de petites dimensions, contra un equip
que no té miraments a l’hora
de jugar de manera directa.
En els primers compassos de
l’enfrontament es va demostrar: el matx era molt travat.
Cap dels dos conjunts era

capaç de generar ocasions a
favor, calia estar atents a jugades aïllades. Amb aquest
panorama, al minut 20, en
un córner, els locals es van
avançar al marcador.
Però els jugadors de Moha,
lluny de caure en el desànim,
van començar a mostrar el
seu nivell de joc. Les oportunitats dels igualadins anaven
succeint, però les aturades
del porter local i el pal, van
impedir l’empat. Malauradament, la situació va empitjorar amb la lesió de Llobet
i el segon gol local, també
de córner, tot just abans del
descans.

A.M.ANOIA
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Espai patrocinat per

A la represa, els anoiencs van
sortir a totes, però una altra
vegada, en un córner, tercer
gol dels terrassencs. Cop
molt dur, pel que s’havia vist
al terreny de joc.
A partir d’aquell moment, els
blaus ho van seguir intentant, sense èxit, fins al minut
90, quan Bernat marcava el
gol de l’honor, concloent el
partit amb el resultat de tres
a un. L’equip seguia mostrant una bona imatge, però
la contundència a les àrees
no està permetent que sumi
punts.
Demà dissabte, l’equip rebrà
el Manresa a Les Comes.

El CF Igualada femení
retroba el camí de la
victòria

Foto: @md_phootos

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 5
FC ST PERE PESCADOR 1

L

es igualadines rebien a
Les Comes, un equip
molt perillós al contracop, que podia dificultar
molt les coses a les locals.
Sent conscients d’aquest
fet, les jugadores de Cubí,
van sortir molt enèrgiques.
L’equip va dominar el joc, i al
minut 19, Salanova avançava
el conjunt blau en el marcador. Les visitants, van intentar empatar el duel, però
no ho van aconseguir. I just
abans del descans, Jana feia

el segon gol.
A la represa, les anoienques
van sortir més concentrades i això es va reflectir en
el resultat. Jana va ser capaç
de batre la portera rival en
dues ocasions més, fent un
hat trick i posant el quatre
a zero. El partit estava sentenciat, però després d’un
penal, el Sant Pere Pescador
va retallar distàncies. Encara
que, finalment, Marina feia
el cinquè i definitiu gol.
Amb aquesta victòria, les
blaves sumen deu punts i es
mantenen a la zona alta de
la classificació. La setmana
vinent, visitaran el Mallorca
Toppfotball.

Foto: @md_phootos

Els veterans de l’Igualada s’emporten la victòria de Vilafranca
FUTBOL / LA VEU

VILAFRANCA 1
AV IGUALADA 2

E

mocionant partit de
futbol jugat pel Vilafranca, en un matx que
fa valer els tòpics més comuns
del futbol. “Qui perdona ho
acaba pagant” és el relat dels
locals, a l’acabament del partit.
Amb el marcador igualat, van
tenir dues oportunitats d’or
per sentenciar el partit però
una rematada fora de porta
buida que va aturar el porter
igualadí, va fer que els locals
cremessin els últims cartutxos. Així doncs, els blaus
en els minuts de descompte
aconseguien una victòria més
que afortunada, vistos els mèrits d’uns i altres.
A la primera meitat, el primer

quart va ser clarament de color blau: joc, control, intensitat, van portar als igualadins
a avançar-se en el marcador
gràcies a un gol matiner de Pep
Padró. Els locals van reaccionar fent-se amos de la pilota i el
joc i van posar en seriosos problemes als blaus, que s’hi van
haver de posar de valent per
suportar les escomeses locals.
Tan sols en jugades aïllades els
igualadins van fer perillar el
portal vilafranquí. Cap al final
de la primera meitat, els locals
van trobar premi a la insistència empatant el matx.
En la segona meitat, la tònica
del partit tornava a dibuixar
els patrons de la primera: control del joc vilafranquí i esporàdics contraatacs blaus, on els
davanters igualadins van haver d’aplicar l’enginy per poder
trencar la defensa vilafranqui-

na. Dues clamoroses oportunitats errades pels locals van
comportar que els igualadins
fessin un vertiginós contraatac en temps de descompte.
Manel Cantarell, amb el seu
gol, va fer culminar l’esforç de

tot l’equip blau. D’aquesta manera van esgarrapar tres punts
que, de ben segur, donaran
oxigen als blaus.
A l’equip blau van jugar: Diego, Calsina, Farré, Sevilla,
Toro, Ivan, Vicenç, Solís,

Quim, Alexis, Pau, X. Moyes,
Enric C., Balagueró, Massip,
Costa, Canals, Manel C., Pep,
Balcells, Tort, delegat Ramonet. La propera jornada, els
blaus jugaran a Les Comes
contra les Botigues de Sitges.
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El Monbus CB Igualada no afluixa
el ritme

L’Handbol Igualada surt
derrotat de Sant Feliu

BÀSQUET / LA VEU

HANDBOL / LA VEU

CB Almozara 51
Monbus CB Igualada 91

E

l Monbus CB Igualada
visitava la pista del Patria Hispana Almozara
de Saragossa el passat diumenge a les 13.00. Els igualadins arribaven a aquest partit
després de vèncer a casa al CB
Quart Germans Cruz.
El partit començava bastant
igualat, un primer període de
poca anotació deixava al final
dels primers 10 minuts de joc
el marcador de 10-15 a fa-

vor dels igualadins. Al segon
quart, la tònica seria semblant
a la del primer, els anoiencs
anirien fins a la mitja part per
davant en el marcador però
sense diferències significatives. Malgrat que a falta de
dos minuts per la mitja part
els visitants aconseguien una
diferència de 10 punts en el
marcador, un parcial de 5-0
local col·locava el 17 a 17 en
el parcial del segon període i
un 27 a 32 al descans.
A la represa les coses canviarien per complet, de dos primers quarts amb poca anotació per part igualadina, a

completar un tercer període
amb 33 punts anotats deixant
l’Almozara amb només 14
punts feia créixer la diferència en el marcador significativament fins als 24 punts. Un
últim període molt similar al
tercer, amb un 10 – 26 de
parcial col·locava el definitiu
51 – 91 al marcador.
Nova victòria del Monbus
CB Igualada que els permet
seguir invictes i líders de la
conferència C-A de lliga EBA.
La setmana que ve l’Igualada
rebrà a les Comes al Maristes
Ademar de Badalona.

HANDBOL
SANT
LLORENÇ 33
HANDBOL IGUALADA 30

E

l desplaçament del
passat dissabte de
l’Handbol Igualada a
Sant Feliu de Llobregat per
jugar contra l’ Handbol Sant
Llorenç-Sant Feliu de Llobregat no va ser gaire profitós per l’equip igualadí.
Es va jugar una primera part
en la que l’Igualada va dominar el partit per poca diferència en el marcador però
portava sempre la iniciativa
i el joc de l’equip anoienc es
veia superior al del Sant Feliu. Tot i això es va arribar
als primers 30 minuts amb
un resultat d’empat a 14 que
no reflectia el que es veia a
la pista.
En la segona part l’Igualada
va ser un altre equip, diferent
al de la primera part, no es
van centrar en el joc, decisions arbitrals que no consideraven justes els hi feia perdre
els nervis i això es transformava en expulsions de dos
minuts per discutir amb els
àrbitres. Aquest tarannà en
el partit va ser totalment nefast per l’Handbol Igualada i

al minut 15 de la segona part
un partit que tenien dominat
l’estaven perdent per 27 a 20
set gols de diferència que els
hi complicava molt l’encontre.
A partir d’aquest moment
van començar a recuperar-se en el marcador però
ja era molt difícil atrapar a
l’Handbol Sant Feliu, tenint
en compte que l’equip rival
s’havia crescut molt i anímicament estaven molt forts.
Al minut 25 el resultat ja era
de 30 a 28, però l’ Igualada
seguia desconcentrat per
l’arbitratge i al final el resultat de 33 a 30 va ser just pel
Handbol Sant Feliu.
El proper partit es juga
aquest dissabte a Igualada
contra l’AEH Les Franqueses.
Fitxa tècnica
A la porteria: Jordi Bermejo
(3 aturades), Martí Méndez
(15 aturades)
Jugadors de pista: Oscar Visa
(4), Xavier Oliva (3), Marc
Vilches (1), Esteban Lezama
(1), Arnau Capitán (2) Josep
Lluis Àlvarez (2), Max Segura (1), Jordi Grado (11),
Marc Espinagosa (1), Mark
Fresnedoso (1) Roger Calzada (3)
Entrenador : Pol Cantero

L’Anytime Fitness CB Igualada es desfà a la segona part i acaba
perdent a Lleida
BÀSQUET / LA VEU

EKKE CB LLEIDA 62
ANYTIME FITNESS
IGUALADA 43

E

CB

l passat cap de setmana
es va disputar a Lleida
el tercer partit de la
competició, contra un dels
equips més complicats, amb
un nucli de jugadores molt
consolidat. Des del minut
zero el conjunt igualadí va
dominar l’enfrontament gràcies a una gran defensa, deixant així un marcador al final
del primer quart de 8-16. En
el segon període tot i seguir
amb la mateixa tònica que en

l’anterior, una crisi anotadora
per part de les
jugadores de l’Igualada va
provocar que en els últims
minuts del quart l’equip rival
aconseguís remuntar parcialment, deixant una diferència
d’un punt a la mitja part.
En la segona meitat la crisi
igualadina no va desaparèixer.
A part, per part de l’equip lleidatà, l’encert es van disparar
creant una diferència de 15
punts entre els dos equips. Ja
en l’últim període, les blaves
van reaccionar disputant uns
minuts molt igualats, però tot
i així no va aconseguir reduir
la diferència. Finalment el
partit se’l va emportar l’equip

local tot i els tres grans quarts
que van disputar les jugadores igualadines. EL marcador
final va ser 62-43.
Aquest cap de setmana, l’Anytime Fitness CB Igualada
haurà de rebre a casa un dels
rivals més complicats, el Femení Sant Adria B.
Fitxa tècnica
Parcials 8-16 14-7 21-4 1916\
Anotadores: Compte (0),
Carner
(14),
Enrich(1),
Guasch(0), Lamolla (12),
Jane (13), Amatlle (0), Aniento (2), Casamitjana (0), Ojide
(0), Iglesias(1).

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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L’Igualada Femení passa L’Igualada Rigat segueix intractable a
per sobre d’un fluix
l’OK Lliga: 4 partits, 4 victòries
segons) el visitant Jassel Oller sense porter i van tenir alguVila-sana
hagués encertat en un llança- na bona ocasió per empatar
HOQUEI PATINS/ LA VEU

HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA FEMENÍ HCP 9
CH VILA-SANA 3

L

’Igualada Femení HCP
completava un complert partit aquest diumenge a Les Comes, en superar amb autoritat a l’equip
lleidatà del Vila-sana.
Estrenaven el marcador les
lleidatanes en una bona acció d’Àngela Fernández,
pràcticament en la primera
acció de les del Segrià. Empatava un minut després la
igualadina Carla Claramunt
en un fort xut creuat. Al minut quatre es tornava a avançar l’equip visitant en un xut
a l’escaire des de la frontal de
l’àrea. Tornaven a empatar
les igualadines dos minuts
després gràcies al gol d’Ester
Ferrer. S’avançava l’Igualada
Femení, per primer cop al
partit, en el minut vuit, gràcies al gol de Pati Miret culminant un excel·lent contraatac amb Carla Claramunt.
El partit, molt ràpid i intens,
oferia bones accions per part
dels dos conjunts. Al minut
quinze Carla Claramunt tornava a marcar amb un fort
xut creuat. A dos minuts del
final de la primera part, Pati
Miret marcaria dos gols en

pocs segons. El primer gràcies a una falta directa i el
segon en aprofitar el refús
curt de la portera visitant.
En l’acció de la falta directa,
la jugadora lleidatana Aldana Itàlia va patir una luxació
d’espatlla i va haver de ser
atesa a l’Hospital d’Igualada.
Amb l’inapel·lable 6-2 s’arribava al descans amb un festival de joc i potència de les
igualadines.
A la segona part les locals
van baixar un punt la intensitat, tot i així, les igualadines es mostraven superiors
i Carla Claramunt marcava
el setè gol en recuperar una
bola i driblar la portera al
minut quatre de la represa.
Al minut vuit era Laia Cid
qui marcava en un xut des de
l’interior de l’àrea i posava el
vuitè gol per a les locals.
El Vila-sana marcava el seu
tercer gol en pispar una
bola a mitja pista i Àngela
Fernández va superar a la
portera igualadina, Cristina
Riba. La jove portera igualadina aturaria un penal que
marcaria l’àrbitre abans de
què Ester Ferrer marqués el
seu segon gol i el novè i últim
per a l’Igualada Femení HCP,
que deixaria el marcador en
un clar 9-3 final.

IGUALADA RIGAT 3
CP VIC 2

L

’Igualada més golejador de la dècada també
sap guanyar amb marcador ajustat. Així ho va demostrar dissabte passat, imposant-se per la mínima a un
bon CP Vic i firmant un inici
espectacular de 4 victòries
en 4 partits. Els de Francesc
Linares es mantenen colíders
amb el Deportivo Liceo, amb
12 punts.
El partit va començar amb
un bon joc d’atac dels igualadins i un Vic que hi replicava
amb persistència. El partit era
molt ajustat i el marcador no
es va moure fins el tram final
de la primera meitat, amb un
remat creuat de Ton Baliu en
una contra. Però els visitants
van aconseguir empatar a falta de 39 segons amb una bola
escopida de ‘Litus’.
El joc podria haver canviat
si només arrencar la segona
meitat (es portaven jugats 66

ment de penal. L’1 a 2 no va
arribar des de la pena màxima, cosa que va propiciar que
els arlequinats es poguessin
posar per davant amb un gol
de Roger Bars (minut 30) i
Marc Palau (minut 35).
El Vic, però, no va abaixar els
braços i va aconseguir reduir
diferències amb una bola aixecada de Font. A l’últim minut els osonencs van jugar

el partit però finalment els 3
punts es van quedar a les Comes.
Ara, l’Igualada Rigat afronta
una altra setmana de doble
partit: demà dissabte partit
a Suïssa de debut a Europa,
contra el Rollhockeyhalle
Herrenmatte – Wimmis i dimarts desplaçament a Lloret
per afrontar una nova jornada de l’OK Lliga.

Foto: Joan Guasch
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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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Inicia’t a 3 mesos gratuïts
sembre
gaudeix de
D'octubre a de
Dissabtes 12,30h a 13,30h
Al pavelló de Les Comes

Et deixem el material gratis
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L’Igualada VC femení segueix invicte a L’Anoia Rugby perd en el
la seva lliga
seu primer partit a Les
Tarragona.
d’ascens intacte. Aquest cap Comes
L’IVC femení segueix en rat- de setmana, l’equip repetirà
VOLEIBOL / LA VEU

G

ran partit del Jorba
Solà SM però poc
premi per l’IVC (Volei 6 3-2 IVC). El sènior masculí de l’Igualada continua
sumant en tots els partits disputats fins ara malgrat perdre
2 de 3 partits. En el millor
partit del que va de temporada contra un rival directe i
combatiu com va ser el Volei
6 Manresa, els igualadins van
tocar amb la punta dels dits
la proesa després de sobreposar-se a un 2-1 en contra,
2 lesions en l’equip titular i 4
punts de partit salvats però
va acabar perdent davant un
rival més rodat i nombrós.
Aquest cap de setmana juga
a casa a les 20h contra el poderós Sant Pere i Sant Pau de

xa (IVC 3-0 CN Sabadell). El
sènior femení de l’Igualada
Vòlei Club ha ampliat a tres
victòries consecutives la ratxa acumulada des de l’inici
de la temporada. Les igualadines es van imposar aquesta vegada al CN Sabadell (3
sets a 0), que arribava com a
segon classificat del grup B
de 3a Catalana al Gimnàs de
Les Comes. Des del primer
set, l’equip local va demostrar ser molt més sòlid que
el visitant, que va pagar els
errors acumulats. Amb uns
parcials contundents, de 2519/25-15/25-16, l’IVC femení va demostrar perquè està
al capdavant de la classificació i segueix amb l’objectiu
de classificar-se per a la fase

com a local contra el CV La
Palma, dissabte a les 4 de la
tarda.
El diumenge, el SMB va jugar
contra el Sabadell B, el resultat va ser un 3-0, els nois
del SMB, al 1r set van jugar
amb ganes. Va ser un set molt
igualat amb punts jugats,
però al final no es van poder
emportar el set, en canvi al
segon no es van trobar a gust
a la pista, però en el 3 es van
posar les piles i van sortir a
lluitar per guanyar el set. Van
estar lluitant fins el final però
el van perdre amb un resultat
de 29-27, tots els jugadors des
de la pista fins els de la banqueta van jugar i animar amb
moltes ganes.

RUGBI / LA VEU

E

n jugar a casa els locals
sortien del vestuari
amb força i motivats,
acaronats per l’afició, i avançant dos try al marcador en
només 11’. Un revulsiu pels
visitants que van agafar embranzida i amb bon joc va penetrar la defensa del conjunt
Esparreguera-Anoia, ja més
confiat per les marques inicials, finalitzant la primera part
amb el marcador 17-12.
La segona part s’iniciava mar-

cada per un Poblenou despert
i molt fort que va esdevenir
en un partit més físic on en
intervals breus hi havia anotacions d’ambdues parts. Un
partit cenyit que es va decidir
en els últims minuts de joc
quan els visitants van organitzar jugades amb velocitat
que van poder avançar fins al
darrer minut. Al xiulet final el
marcador mostrava un 30-38.
El pròxim partit dels Anoiencs se celebrarà el diumenge 20 a les 11 al camp de l’Alella Rugby.

El FEM Rugby s’imposa
com a local
Bernat Jaume es proclama sotscampió
de la copa d’Espanya
ESQUAIX / LA VEU

G

ran torneig de l’igualadí Bernat Jaume a
Madrid, quedant sots
campió de la Copa d’Espanya, el torneig més important
després dels absoluts. El fet
destacable del campionat de
l’anoienc va ser el seu partit de semis davant el gallec
Borja Golan, 14 cops campió
d’Espanya, actual subcampió
d’Europa individual, Top 5
mundial fa dos anys i actualment TOP 30 del circuit
professional. En Bernat va
guanyar al gallec després d’un
partit memorable 11-5, 11-7,
11-8. Per arribar a semis, va
deixar pel camí a l’andalús

Gonzalo Romero, el palentí
Aitor Zunzunegui, tots dos
per 3-0, i a quarts davant Edmon López PSA 68 retirat per
una inoportuna lesió.
A la gran final, davant el seu
vell rival de generació Iker
Pajares PSA 38, sense la fres-

cor del partit de semis, mai va
donar l’esquena al partit tot i
caure en 3 sets molt renyits.
Propera estació…Londres
El seu germà gran Joel també
hi va ser present passant la
1ª ronda però caient precisament davant Edmon López.

RUGBI / LA VEU

D

e nou, joc dominical.
Aquest cop en camp
local i esperant trobar-se al davant amb el conjunt
Químics-Alella-Reus.
Un matx que va ser disputat
des del primer minut. Les noies del conjunt local (Cornellà-Martorell-Anoia -Cocos)
iniciaven els primers minuts
desafinades i amb manca de
concentració. Les visitants
però van fer una jugada que
posava la primera marca en
el minut 23. Les locals no van
trigar gaire en donar resposta
amb una marca al minut 29

de la primera part, igualant
així el marcador. Tot seguit i
ja més posicionades assolien
la marca i transformació que
els donava l’avantatge abans
de la mitja part.
Iniciant la segona part més
concentrades per anar al davant en el marcador però on
van deixar palès un joc amb
poca pressió cap a les visitants, fet que va fer que el
partit fos més dur del previst.
Tot i això, el conjunt local no
va defallir i va anotar un xut
a pals de cop de càstig i un
últim assaig i transformació
al minut 80, deixant un bon
gust de boca a l’afició.
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Riduan Boulbayem i Carla Bisbal
Oriol Alonso i Carla
(CAI), guanyadors en 5 km a la Cursa Bisbal, 1rs en 1.000 m.ll.
del Torró d’Agramunt
a Rubí
ATLETISME / LA VEU

E

ls corredors del CAI
Petromiralles participants en la 30a Cursa
del Torró d’Agramunt diumenge passat van fer una brillant actuació. Van destacar
les victòries de Riduan Boulbayem, guanyador absolut
dels 5 Km. amb 16 m. 36 seg.,
i de Carla Bisbal, guanyadora absoluta fem. i 8a general
dels 5 Km. amb 19 m. 50 seg.
Cal ressaltar també els 2ns.
llocs de Roger Súria en els 5
km., amb 17m. 08 seg., i de
Francina González en els 10
km., amb 44m. 10 seg., el 3r
lloc d’Aida Solà en els 10 Km.
amb 44 min. 28 seg., i el 4t de
Josep Martínez en els 10 Km.
amb 37m. 15 seg., a més de
diversos podis en les categories corresponents.

Entre els 309 participants
globals, hi participaren 40
atletes i triatletes del CAI Petromiralles, del CAI Triatló i
del CAI Popular, que assoliren les classificacions i registres següents:
Cursa 5 Km.
1 - Riduan Boulbayem: 16’36”
2 - Roger Súria: 17’08”
5 - Oriol Alonso: 19’01”
8 - Carla Bisbal: 19’50”- 1a
fem.
9 - David Armengol: 19’52”14 - Javier Recio: 20’39”
15 - Júlia Solé: 20’49”, 2ª fem.
21 - Marcel·la Solé: 22’21” 3a fem.
26 - Lluís Perea: 23’09”
31 - Iván Arroyo: 23’50”
41 - Marta Rey: 26’03” - 9a
fem.
46 - J.M. Reche: 26’36”
50 - Andrey Vich: 26’56”

59 - Jordi Camins: 28’24”
62 - Llorenç Tussal: 28’47”
68 - Francesc Torras: 31’00”
69 - Ares Giménez: 31’18”
81 - Mònica Diago: 33’01”
82- Dolors Raja: 33’03”
83 - Alex Alonso: 33’04”
87 - Salvador Fusté: 33’57”
88 - Mª Dolors Pujabet:
37’08”

ATLETISME / LA VEU

Cursa 10 Km.
4 - Josep Martínez: 37’15”
6 - Iván Valiente: 37’42”
18 - Robert Rey: 42’58”
24 - Francina González:
44’10” - 2a fem.
25 - Ritxi Segura: 44’10”
26 - Aïda Solà: 44’28” - 3a
fem.
29 - Marc Canals: 45’23”31 - Ricard Solé: 45’44”
63 - Juan Prieto: 52’15”
75 - Iolanda Almenara:
54’28”- 10a fem.

Aquest diumenge es
celebra la 41 Cursa
Popular d’Igualada

Dissabte passat, es disputava
a les pistes d’atletisme de Rubí
la 2a Jornada del Campionat
de Catalunya de Tardor, amb
organització de la U.A. Rubí i
de la FCA. Hi participaren 3
atletes del CAI Petromiralles/
Jocnet, amb una gran actuació global.

CURSA POPULAR / LA VEU

A

quest diumenge 20
d’octubre tindrà lloc
la 41a Cursa Popular
d’Igualada, que proposa dos
recorreguts pels carrers de la
ciutat. Per una banda, el recorregut A, recomanat per als
nascuts a partir de l’any 2011,
que proposa un tram de 5.000
metres amb sortida des del
Parc Central. D’altra banda, el
recorregut B, de 1.600 metres,
que 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 cursa infantil també s’han de fer
anticipadament, ja que tots els
participants portaran el xip
que permet gestionar la sortida, l’arribada i les classificacions en les diferents categories.
Durant la presentació de la
cursa, que es va fer la setmana passada a l’Estadi Atlètic,
la tinent d’alcalde i regidora
de Promoció de la Ciutat i
Esports, Patricia Illa, va voler
posar en valor l’esport escolar:
“Per a nosaltres és molt important promoure que els infants
practiquin esports i per això

Van destacar les victòries de
Carla Bisbal - Sub-16 - en els
1.000 m.ll., amb un registre
de 3’14”5, i d’Oriol Alonso
-Sub-14- també 1r en la final “A” dels 1.000 m.ll. amb
2’59”0, assolint el millor registre de les 2 sèries.
El també Sub-14 Ferran Sagrera, era 6è en llançament
de Pes, amb 9,17 m.

ja des de ben petits procurem
que puguin 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 familiar
en què els més petits s’ho passin bé fent un recorregut pensat també per afavorir aquest
esperit”.
Algunes dades de l’esport escolar del curs 2018-2019 van
ser:
• JOCS ESCOLARS DE
L’ANOIA (competició escolar
de 22 esports diferents):
2.737 esportistes
• PLANS PROMOCIÓ (jornades d’aprenentatge de diferents esports en horari lectiu):
2.274 esportistes
• TROBADES ESPORTIVES
COMARCALS
(trobades
multiesportives per a tots els
centres educatius):
4.984 esportistes
• ACTIVITATS PUNTUALS
(des de la cursa popular, al
esportista solidari, el concurs
cultural-esportiu...):
7.729 esportistes
• FORMACIÓ ( als joves i futurs educadors / al professorat
d’Educació Física):
325 alumnes
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Debut immillorable del CPP Igualada Els pilots de MCI brillen
a casa contra Portmany d’Eivissa
al Mototerra de Masquefa
TENNIS TAULA / LA VEU

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E

l passat dissabte 12
d’octubre l’equip de
2a nacional del CPP
IGUALADA rebia a casa la
visita de l’equip Portmany
d’Eivissa per disputar la tercera jornada de la lliga nacional. A priori, un equip sempre fort i difícil de guanyar.
L’equip igualadí format per
Francesc Masip, David Vinyals i Dani Luco van endur-se el duel contra els
illencs, equip format per Rafa
Ramírez, un jugador amb
molta experiència i amb molt
carisma, germà de la jugadora olímpica Sara Ramírez, Vicent Garcia i Albert Prats.
El partit va començar bé, des
del principi amb la victòria
de Dani contra Rafa amb un
partidàs d’intercanvi de boles que finalment va caure
a favor de l’igualadí per un
ajustat 3 a 1. Després jugava
David contra Vicent, partit
igualat on el jugador d’Eivissa es va emportar el duel per
un apretat 3 a 1. Seguidament

A
era el torn de Francesc, que
demostrant el seu bon estat
de forma actual es va desfer
de l’Albert per 3-1 en sets.
Ens col·locàvem 2 a 1 a favor
i era el torn de Dani que jugava contra Vicent. L’igualadí
va aconseguir desfer-se per
un clar 3 a 0 aconseguint el
3r punt i la possibilitat matemàtica d’anar als dobles. A
continuació jugava Francesc
contra Rafa i el partit va caure a favor del jugador local
igualadí, que va fer un partit
molt seriós i molt concentrat
en tot moment, que va acabar
guanyant per un apretat 3 a 0,
atenyent el partit a 4-1. Falta-

va el partit del David per veure si es podia ampliar el marcador, sempre necessari en
casos de desempats a finals de
lliga. Va ser un partit jugat de
tu a tu, on tots dos van anar al
límit, arribant al 5è i definitiu
11 a tenir una bola de partit
que no va poder aprofitar,
perdent per un ajustadíssim
3-2 i 13-11 al 5è onze.
Importantíssima victòria de
l’equip que ara mateix els situa 3rs a la classificació general i a dues victòries dels
equips que estan en fase de
descens, que ara mateix és
l’objectiu prioritari de l’equip
aquesta temporada.

mb bona participació
de pilots es va disputar el Mototerra de
Masquefa en la seva quarta
edició en la què, com ja és habitual, hi participaren diversos
pilots de Moto Club Igualada.
A la categoria Open, l’anoienc
Marc Vives va aconseguir una
excel·lent segona posició. A
la categoria de 65 cc domini
absolut dels pilots anoiencs
ocupant el tres llocs del podi.
Així, el primer lloc fou per

Biel Pons, el segon per Marc
Alibau i el tercer lloc per Biel
Monclús en aquest Mototerra
organitzat per la gent del Moto
Club Verds de Masquefa.
Molt van haver de lluitar els
pilots participants amb la pols
degut a la calor i el terra sec.
El principal però, que els joves
pilots de MCI estan portant a
terme una temporada triomfant en totes les carreres en
què participen. Els Hostalets
de Pierola serà la seu del proper mototerra a disputar per
la Diada de Tots Sants.

·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA

MÉS INFO I contacte:
671 669 047 - publicitat@veuanoia.cat
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L’Igualada CG Aula participa a Reus
en una doble jornada de competició
GIMNÀSTICA / LA VEU

Dissabte 12 d’octubre el conjunt júnior de l’Igualada CG
Aula i la Nadine García van
participar al IV Trofeu Ciutat de Reus, organitzat per
l’AE Pare Manyanet. Tant el
conjunt com la Nadine van
fer una bona feina d’execució,
van defensar el seu exercici al
tapís i el conjunt júnior va obtenir la tercera posició.
El diumenge, també a Reus,
es va disputar la 2a Fase de
Copa Catalana Conjunts de
tardor on el club igualadí va
presentar-hi el seu conjunt
júnior, que no van tenir bon
dia però, tot i això, no es desanimen i preparen la pròxima competició amb ganes de
millorar.
El club igualadí prepara a les
seves gimnastes per properes
competicions i per obtenir
bons resultats.

Paula Mensa, del CG
Ballarina, subcampiona
de Catalunya

Tres patinadores del P.A. Igualada a la
final d’Interclubs
PATINATGE / LA VEU

E

l diumenge 13 d’Octubre es va celebrar a
Cerdanyola del Vallès
la final d’Interclubs, competició organitzada per la
Federació Catalana de Patinatge.
En aquesta competició hi
van participar els millors patinadors/es d’iniciació de la
Província de Barcelona, i que
prèviament havien superat
les dues primeres fases abans
de l’estiu.
Per part del Club Patinatge
Artístic Igualada hi van participar la Mariona Raurich i
l’Ainara Varela en Iniciació
A, aconseguint uns meritoris
9è i 12è lloc respectivament.
L’Alexandra Burczynska en
Iniciació C, va aconseguir
una bona 14à posició.
Així, es va tancar la participació del club en aquesta
edició del campionat d’Interclubs, un any més amb uns
resultats molt bons, aportant
Destrucci— d'arxiu
confidencial

fins a 3 patinadores a la final.
L’entrenadora Ester Torrabadella va destacar el bon paper de totes tres en un campionat amb un nivell molt alt
de patinatge.

D’ara en endavant, comença la temporada de trofeus i
proves de nivell, amb la intenció de seguir avançant i
millorant el nivell general de
tots els esportistes del club.

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

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge dia 6 d’octubre, es va celebrar el Campionat
de Catalunya de gimnàstica
rítmica, classificatori per al
Campionat d’Espanya tant en
conjunts base com en individual copa base.
El nostre conjunt infantil
format per: Paula Salas, Jana
Pérez, Martina Quintana, Gisela Ramírez i Carlota Zamora; no va tenir una de les seves
millors competicions fins a la
data, els nervis d’una competició de tal importància els hi
va passar factura. Tot i així,
estan classificades al Campionat d’Espanya, i estan treballant amb molta constància i
molt concentrades en les pròximes cites.
Paula Mensa, juvenil copa
base, va lluitar cada segon del
seu exercici, va resoldre cada
obstacle, tan sols tenia una
cosa al cap i era aconseguir

aquest bitllet al Campionat
d’Espanya tan desitjat i pel
qual tant han treballat ella i
les tècniques. Un cop més la
Paula ens va regalar un exercici super correcte comptant
els nervis d’aquest dia i podem dir que ens n’anem al
Campionat d’Espanya sent
Subcampiona de Catalunya.
Moltíssimes felicitats a totes
les nostres gimnastes, el fet de
sortir a pista ja és de valents;
i al gran cos tècnic que dia a
dia treballa, motiva i cedeix
tot el que té a les seves mans
per fer realitat els somnis de
les seves gimnastes.

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

www.iuristriviumadvocats.com

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

“La reina de la bellesa de Leenane”, dirigida
per Julio Manrique, a l’Ateneu
L’obra és un drama sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre les persones i la família
TEATRE / LA VEU

L

a reina de la bellesa
de Leenane és un drama sobre la solitud, la
sinceritat i les relacions entre
les persones i la família i de
com moltes vegades repetim
els errors i fracassos d’aquells
que han vingut abans de nosaltres. L’espectacle, protagonitzat per Enric Auquer,
Marissa Josa, Marta Marco
i Ernest Villegas, ha estat
dirigit per Julio Manrique.
Arriba al Teatre Municipal
l’Ateneu aquest diumenge 20
d’octubre, a les 7 de la tarda,
dins d’una gira que la portarà
a una vintena de ciutats.
Les entrades es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala
Municipal d’Exposicions c.
Garcia Fossas, 2 -pl. de la
Creu) de dimarts a divendres,
de 18.30 a 20.30 h. El dissabte, d’11 a 14 i de 18 a 21, i
el diumenge, d’11 a 14 h i des
d’1 hora abans de la funció a
la taquilla del Passatge Vives.
Les entrades tenen un preu
de 20 €, 18 € i 15 €, amb descomptes per a diversos col·
lectius.
La reina de la bellesa de Leenane
La reina de la bellesa de Leenane torna a Igualada gairebé
vint anys després de la versió dirigida per Mario Gas i

interpretada per Vicky Peña
i Montserrat Carulla. L’obra
va ser l’òpera prima del dramaturg angloirlandès Martin
McDonagh i ens parla d’uns
personatges devorats per la
rancúnia en un poble remot
de l’oest d’Irlanda.
Al petit poble irlandès de
Leenane, a la comarca de
Connemara, viuen Mag Folan (Marissa Josa) i la seva
filla Maureen (Marta Marco).
Mare i filla conviuen a base de
manipulacions enclaustrades
a l’antiga casa familiar. Maureen passa els dies veient com
la joventut se li’n va tenint
cura de la seva mare. L’arribada de Pato (Ernest Villegas) y
Ray Dooley (Enric Auquer)

sacsejarà la rutina de les Folan i farà incrementar encara
més la tensió entre ambdues.
Aquest és un dels muntatges
imperdibles de la temporada
i de (re)visió obligatòria. Va
ser nominat 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.
Una direcció magnètica
Manrique, que en fa una direcció excel·lent, afirma:
“M’agrada Martin McDonagh. El seu humor salvatge. El seu estrany lirisme. La
seva mirada. M’agrada el seu

Àngels Pineda presenta el seu primer
llibre, la novel·la “El Soterrani”
LLIBRES / LA VEU

El passat dimarts 8 d’octubre
va tenir lloc la presentació de
la novel·la El Soterrani, el primer llibre de l’anoienca Àngels
Pineda, a la Sala d’Actes de la
Biblioteca Municipal.
La presentació va ser a càrrec
de l’escriptora igualadina Maria Enrich, i també amb l’assistència de l’escriptora Miracle
Sala i l’autora de la portada,

Maria Rosa Sala, de Girona.
La novella narra la història
d’una dona que, ja a la maduresa, perd la feina i es veu
obligada a començar un difícil
i dolorós periple en una gran
empresa on ningú no la vol
escoltar i on viurà situacions
inimaginables; una experiència en qual la necessitat d’un
treball i la dignitat humana es
veuen enfrontades.
Tal com va explicar l’autora,

Àngels Pineda, durant la presentació, és una novel·la en la
qual diverses persones de qualsevol edat però principalment,
majors de 50 anys, es poden
veure reflectides en aquesta
història, que aconsegueix atrapar al lector/a des de l’inici fins
al final, tal com vam afirmar alguns dels assistents a l’acte que
ja havien llegit el llibre.
El llibre es pot trobar a la Llibreria Llegim d’Igualada.

món de perdedors i frases
curtes, de diàlegs delirants
i situacions violentes fins al
paroxisme. M’agrada el seu
teatre, tan cinematogràfic. I
també les seves pelis, tan teatrals. M’agrada visitar la seva
Irlanda, on sempre plou i on,
t’ho miris com t’ho miris, mai
no hi ha res a fotre. Em fa pixar de riure i m’emociona, a
parts iguals. M’agraden els
seus personatges, alhora tan
mesquins i tan autèntics, tan
ferits, tan humans. I m’agraden molt les seves heroïnes,
les dones enfadades de McDonagh. Les dones lluitadores de McDonagh. Les dones
trencades, perdudes, venjatives de McDonagh. Com

la Frances McDormand a la
recent Tres anuncios en las
afueras. O com la Maureen
de La Reina de la bellesa de
Leenane. La pobra Maureen.
La fràgil Maureen. La temible
Maureen. La protagonista de
l’obra de McDonagh que més
m’agrada.
I mira que m’agrada molt,
Martin McDonagh. Sembla
que la va escriure amb vinti-sis anys. Ni un de més. Una
mena de barreja de John
Ford, Samuel Beckett, Brian
Friel i Quentin Tarantino.
Com es pot escriure La Reina de la bellesa de Leenane
amb només vint-i-sis anys?
Com va poder inventar-se la
Maureen, la pobra Maureen,
la fràgil Maureen, la temible
Maureen, amb només vint-isis anys? Vés a saber. El cas
és que, t’ho miris com t’ho
miris, ara ja existeix. Segueix
tancada en un cony de casa
d’un cony de poble d’un cony
de país on sembla que s’hagin
aturat tots els rellotges. I on
mai no para de ploure. Allà la
trobarem, la Maureen. L’única i indiscutible reina de la
bellesa de Leenane”.
Aquest diumenge l’Ateneu
rep una pluja finíssima de
paisatge irlandès. Una obra
local es fa global i immensa.
Va més enllà del que és purament intel·lectual, fuig del
discurs, de la comoditat i cerca en el límit entre la tendresa
i la brutalitat.
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“Rastres_Argelers” reivindica la memòria dels
refugiats republicans de la Guerra Civil, a l’Aurora
TEATRE / LA VEU

A

quest cap de setmana arriba al Teatre
de l’Aurora Rastres_Argelers, un espectacle
creat, dirigit i interpretat per
la manresana Aina Huguet,
que proposa un retrat directe, senzill i contundent sobre
l’experiència de milers de refugiats republicans que van
anar a parar al camp de concentració d’Argelers.
Barcelona 2001. Una trucada.
Dues germanes. Uns papers
vells. I les últimes paraules de
l’àvia, amb un nom que neix
de molt endins i ressona en
el silenci: “Argelers”. Per què,
Argelers? Això és el que es
pregunten la Clara i la Joana
la nit abans del funeral de la
seva àvia. I ho descobriran a
través de la lectura d’un diari personal que fins ara havia
estat desat en una capsa vella,
a dins d’un calaix del pis… i
de la memòria.
Rastres_Argelers és un viatge
en la memòria dels refugiats

Un fidedigne viatge en
la memòria dels refugiats republicans de la
Guerra Civil als camps
de concentració
francesos.
de la Guerra Civil que en el
camí de l’exili van ser tancats
als camps de concentració
francesos, on hi va regnar
una barbàrie extrema de la
qual l’Estat francès i el govern
franquista van ser còmplices
absoluts.
Anna Bertran i Aina Huguet aconsegueixen explicar,
amb una gran interpretació,
pausada i sensible, dues experiències en femení, massa
oblidades o poc tractades.
Tot plegat en una posada en
escena molt plàstica i amb
una escenografia que ens
transportarà a l’atapeïda platja d’Argelers, en un espectacle
que va tenir una molt bona
acollida de públic i crítica al
seu pas per Barcelona.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Rastres_Argelers, tindran lloc
dissabte 19 d’octubre a les 21
h i diumenge 20 d’octubre a
les 19 h. Després de la funció
de dissabte, els espectadors

podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de
la companyia. Les entrades
tenen un cost de 16 € i 13 €
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per

Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.

El Museu de la Pell proposa un taller de creació artística
lligat a l’exposició ‘Joan Brossa: Escolteu aquest silenci’
EXPOSICIONS / LA VEU

El mateix diumenge
també s’organitza una
visita guiada, que permetrà descobrir tots els
aspectes de la personalitat creativa del poeta

A

mb motiu de l’exposició “Joan Brossa:
escolteu el silenci”, el
Museu de la Pell, amb col·laboració de la Fundació Joan
Brossa, proposa aquest diumenge, 20 d’octubre, a les 12
del migdia, una nova activitat
dins del seu programa familiar Creactiva’t.
Aquest taller de creació artística introduirà els més petits
a l’imaginari del poeta, jugant
amb les ombres i construint
una gallina brossiana amb
material de rebuig. Aquesta
activitat es dirigeix a famílies amb infants a partir de 6
anys, és gratuïta, amb aforament i admissió segons ordre
d’arribada.
El mateix diumenge 20 d’octubre, també a les 12 del migdia, com a activitat vinculada a l’exposició, el museu ha
organitzat una visita guiada,
que permetrà descobrir tots
els aspectes de la personalitat

creativa del poeta.
“Joan Brossa: Escolteu aquest
silenci” és una exposició
itinerant organitzada per la
Fundació Joan Brossa i comissariada per la Glòria Bordons, considerada la màxima especialista en l’obra de
Brossa. Es podrà visitar, amb
entrada gratuïta, fins al 26 de

gener de 2020.
Programa Creactiva’t al Museu!
El programa Creactiva’t al
Museu! Diumenges familiars al Museu de la Pell és el
programa d’activitats culturals i lúdiques del Museu de
la Pell d’Igualada i Comarcal

de l’Anoia per gaudir amb la
família i els amics. En l’edició d’aquest any 2019, hi ha
propostes molt variades, amb
tallers de fotografia, tecnologia, creació artística, grafiti i
art urbà, disseny i tipografia,
música o gastronomia entre
altres, per aprendre, jugar i
imaginar entorn a les festes i

tradicions locals, les exposicions temporals i les col·leccions del Museu. Aquesta
iniciativa del Museu de la Pell
compta amb la col·laboració
de diverses entitats; en el programa d’aquest any de l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada, el Museu del Traginer.
Col·lecció Antoni Ros, FineArt, el Col·lectiu Eixarcolant,
Dessota, Aula de Música Tradicional de l’Anoia (AMTA),
Moixiganguers d’Igualada,
Vinseum- Museu de les Cultures del Vi de Catalunya,
Fundació Joan Brossa, Fira
d’Igualada, l’Associació del
Barri de la Font Vella i la Diputació de Barcelona.
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Els tallers de l’Ara t’ho
explico enceten el curs
TALLERS / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada i les llars
d’infants
municipals
d’Igualada, amb la col·laboració del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament
d’Igualada, enceten una nova
temporada dels tallers de l’Ara
t’ho explico, que serveixen per
reflexionar sobre temes d’interès per a pares i educadors.
Aquest any, com a novetat, els
tallers es faran els dimecres a
les 6 de la tarda, en comptes de
a 2/4 de 4, i la primera sessió
tindrà lloc dimecres vinent, 23
d’octubre, a la llar d’infants La
Rosella, i portarà per títol «T
de Tecnologia».
Aquesta activitat és gratuïta
i oberta a totes les persones
interessades en el tema i no
cal inscripció prèvia. La sessió comença amb la narració

d’un conte a càrrec d’Anna
Garcia, que servirà per donar pas al tema pròpiament
dit, en aquest cas el de l’ús
de la tecnologia per part dels
nens i joves. Aquí es comptarà
amb la presència de l’especialista Janina Rojas, d’Inquiet.
Els participants rebran també informació sobre lectures
relacionades amb el tema en
qüestió, que poden trobar a la
Biblioteca.
Durant el curs escolar 20192020 hi ha programats cinc
tallers més: el 4 de desembre
sobre l’alimentació; el 12 de
febrer sobre la sobreprotecció dels infants; el 25 de març
sobre les emocions; les pors
es tractaran en la trobada del
6 de maig, i finalment el 3 de
juny s’acabaran els tallers parlant dels vincles. S’aniran fent
a les diferents llars d’infants de
la ciutat.
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“Ona i la muntanya màgica” nou
concert-espectacle de la JOSA-aleví,
demà dissabte a l’Ateneu Igualadí

MÚSICA / LA VEU

logia de les muntanyes dels
Pirineus.
L’orquestra fundada al 1998 i
actualment dirigida per Albert Gumí, compta amb la
col·laboració d’un equip de
professorat i músics de l’orquestra JOSA adulta.
Gumí ha composat també
la música expressament per
aquest concert a partir de
músiques tradicionals dels
pirineus, occitanes i piamonteses. El guió i el text de l’espectacle ha estat elaborat per
la Rita Bosser i la direcció
escènica ha anat a càrrec de
Marc Tarrida Aribau. L’espectacle també compta amb

L

a Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA-aleví) aquest dissabte 19 d’octubre a les 18:30h
fa el seu concert-espectacle
basat en les llegendes del Pirineu, al teatre de l’Ateneu
Igualadí.
La JOSA-Aleví és un conjunt musical format per joves
músics, d’entre 10 i 15 anys,
estudiants d’escoles de música d’arreu de la comarca
de l’Anoia. Aquest dissabte
l’espectacle-concert simfònic
que presentaran a l’Ateneu
Igualadí s’inspira en la mito-

la col·laboració de dues joves
actrius, la Raquel Dalmases
i la Maria Berenguer, actriu
que estarà aquesta temporada
al Teatre Nacional amb Kàtia.
Cada any, el concert s’enregistra en un CD i s’edita junt
a un conte il·lustrat que surt
a la venda abans de Nadal.
Aquest any la gravació serà
el mes vinent i sortirà a la
venda al desembre. Amb tot,
aquest mateix dissabte al teatre es podran adquirir els
llibres-CD dels concerts dels
darrers anys: “ Abofrapà i les
espècies” del 2016, “ La flor de
Molihuà ” del 2017, i un “ Un
Sioux a Chicago”, del 2018.

Anem al teatre!

Temporada
2019 - 2020

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

Teatre Coliseum
Hora Sortida: 15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades garantides a platea
Dels creadors de 'La Jaula de las Locas' arriba al Teatre Coliseum 'La Tienda de los horrores'.Una comèdia musical electritzant a ritme de soul i rock & roll!
La història d'amor impossible entre Seymour i Audrey, empleats de la vella floristeria del Senyor Mushnik, 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

GRAN CONCERT D’ANY NOU
Diumenge, dia 15 de desembre de 2019

Palau de la Música
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 garantides 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 flores,
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.

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

93 803 75 56
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Najat El Hachmi, escriptora: “D’un temps cap aquí ens hem fet
un fart d’escoltar persones molt diverses que ens diuen no només
que l’islam no és masclista sinó que és feminista”
JULIA SOLÉ / AMIC

D

esprés de parlar del
que suposa ser una
dona d’origen musulmà a través de la novel·la ara, a
Sempre han parlat per nosaltres
(Edicions 62), Najat El Hachmi aborda el tema a través de
l’assaig. L’escriptora d’origen
marroquí i crescuda a Catalunya denuncia a través d’aquest
assaig-manifest la situació de
masclisme en què, segons ella,
viu la dona musulmana i critica tots aquells que, des de
perspectives diverses, han negat el masclisme que ella veu
inherent a l’islam. Segurament
polèmic i de ben segur valent i
contundent, aquest llibre sorgeix de la necessitat de l’autora de posicionar-se de forma
clara a l’entorn del tema.
Qui és que ha parlat sempre
per “vosaltres”, les dones
d’origen musulmà?
Pares de família, imams de
les mesquites, autoproclamats
cabdills de la comunitat musulmana, dones que porten
mocador i que neguen el masclisme en el què estem vivint,
algunes feministes relativistes que també han comprat
aquests discursos i, també,
una certa esquerra que no és
tan contundent contra el masclisme que nosaltres vivim
com ho és amb el masclisme
en general. Són molts els que
han parlat per nosaltres fer
callar les nostres demandes
feministes... També hi ha diferents teories i corrents de
pensament que el que vénen a
fer és negar el masclisme en el
què nosaltres hem viscut, sobretot a negar el masclisme de
l’islam. Persones molt diverses
que ens diuen no només que
l’islam no és masclista sinó
que és feminista.
Al llibre precisament et mostres molt crítica amb el que
es coneix com a “feminisme
islàmic”.
Clar, és una cosa que s’està imposant bastant, inclús com a
representativa del feminisme
que ens correspon a nosaltres,
a les dones que venim d’àmbit
musulmà. I és un problema.
Primer perquè parteix d’una
premissa falsa: que en realitat
l’islam no és masclista sinó
que s’hauria malinterpretat.

Però després, el problema,
també, és que no soluciona
els problemes que planteja el
feminisme. Per exemple, quan
parlem d’una cosa tan fonamental per al moviment feminista com la llibertat sexual,
per les feministes islàmiques
aquest no és un punt important perquè segons elles seria
una necessitat de les dones
blanques occidentals, quan,
de fet, és un dels pilars que
vertebra el malestar que hem
viscut com a dones: la pressió
sobre els nostres cossos, sobre
la nostra sexualitat, sobre les
nostres relacions afectives...
Jo no puc considerar feminista un moviment que em
demana que jo em tapi per no
provocar el desig dels homes,
perquè aquesta és la base d’haver-te de tapar.
En un fragment dius: “l’Islam té una característica
immutable: la seva animadversió cap a les dones, la seva
misogínia estructural”. Es
pot ser feminista i practicar
l’islam?
Jo no reparteixo carnets de
feminisme ni decideixo qui
és i qui no és feminista, el
que passa és que és bastant
contradictori ser feminista i
continuar defensant el masclisme. O sigui, aquí hi ha no
una intersecció sinó una cruïlla; s’ha de decidir cap on vas:
tu pots ser tant feminista com
vulguis però si portes un element d’opressió patriarcal al
damunt del cap... doncs és una
contradicció. De contradiccions en tenim totes, no estic
dient que no es pugui viure en

contradicció, jo crec que, a títol individual, tothom té dret
a conciliar les seves parts com
vulgui, però el problema no
és quan a títol individual les
persones expressen les seves
opinions sobre aquests temes
sinó quan això s’infiltra en
la política, quan s’infiltra en
l’acadèmia, als mitjans...
Ens parlaves d’aquesta preocupació per allò que anomenes “la reislamització de la
joventut musulmana europea”. Què està passant?
Jo crec que els joves tenen
una crisi d’identitat en un
moment donat i aquesta crisi
d’identitat troba una resposta
molt a l’abast en les corrents
fonamentalistes que els estan donant una possibilitat
de pertànyer, de ser aquests
musulmans “com cal”. En realitat estem vivint un procés
de colonització d’aquest fonamentalisme islamista; s’està
acabant amb les formes locals
d’islam, amb l’islam dels nostres pares per substituir-lo per
aquest altre islam. A aquests
nois i noies els han introduït la idea que l’islam és
només un i que al seu interior no hi ha diversitat.
No estan vacunats contra el
fonamentalisme i no saben
diferenciar entre les seves
creences i el que suposa
viure en una societat democràtica en què hi ha d’haver
llibertat d’expressió, també
per a les persones que critiquen les teves creences. Tenim una joventut que creu
que qualsevol crítica a l’islam és islamofòbia.

S’hauria de prohibir el vel?
Expliques que a tu et va “salvar” que una mestra et prohibís portar el mocador.
Jo crec que s’hauria de prohibir a les escoles; sobretot a
Primària no hi hauria d’haver
cap nena amb mocador perquè no té cap justificació de
cap mena –ni tan sols religiosa, perquè els únics que posen
mocador a les nenes són les
branques més extremes de l’islam-. I després, a la Secundària també són menors d’edat...
i jo la idea de què una nena de
12 anys, pel sol fet que li hagi
vingut la menstruació passin a
considerar-la dona i, per tant
a tapar-la... se’m fa molt difícil d’acceptar. Evidentment, jo
a les persones adultes no els
diré pas el què han de fer, entre d’altres coses perquè hi ha
dones musulmanes que m’estimo molt, que porten mocador
i que jo mai a la vida els diria
com han d’anar vestides. Però
hi ha una manipulació molt
important amb els discursos
que tenim dones com jo, que
és dir-nos: “Estàs atacant les
dones musulmanes”. Quan
el que estàs fent és criticar
l’islam, no atacar a les dones
musulmanes. Per què, de cop i
volta, jo que he estat escrivint
sobre el racisme des dels vint
anys resulta que quedo fora
d’aquesta lluita antiracista pels
meus principis feministes; em
sembla molt preocupant.
Denuncies que en relació a
la situació de la dona musulmana, a vegades, des de
l’esquerra, s’ha caigut en la
trampa del relativisme cul-

tural.
D’un temps cap aquí, alguns
sectors de l’esquerra –no
tota- han començat a incorporar l’islam com un element
d’inclusió i de diversitat. I no
només l’islam, sinó un islam
molt concret: el de les dones
que porten mocador. Jo sempre he pensat que la lluita per
la igualtat no es pot deixar en
supeditació quan hi ha altres
coses que intervenen com la
cultura o la religió. Però clar, si
no tenim debats públics perquè a la mínima tot és islamofòbia... serà molt difícil. Però
jo el que pregunto és: vosaltres
us dirigiu a ciutadans nascuts
aquí de tota la vida -o de fa
no sé quantes generacionsen funció de la seva religió?
Doncs per què us dirigiu a la
comunitat musulmana com
a musulmans i no com a ciutadans? En realitat és una altra forma de racisme. I l’altra
cosa, també, és que és molt
més fàcil posar una dona amb
mocador en un cartell electoral que fer totes les polítiques
socials que no s’han fet en els
darrers deu anys.
Què els diries a les filles
d’immigració musulmana
que temen alçar la veu?
No sé què els diria perquè,
realment, quan tens una situació de molta fragilitat has
de mesurar les teves forces,
has d’anar buscant estratègies
per mesurar la teva llibertat i
la teva independència perquè
la confrontació així directa té
unes conseqüències terribles.
O sigui, si a mi m’està resultant complicat, jo que no visc
en un entorn en que ningú
em vingui a dir res, que tinc el
privilegi de poder escriure... Si
a mi em resulta difícil, què li
haig de dir a una nena que està
en una família musulmana
sotmesa a totes aquestes normes? Per això crec que políticament s’ha d’actuar; no pot
ser que depengui només de la
capacitat a títol individual de
cada nena. O sigui que hem de
començar per protegir la infantesa i l’adolescència de les
nenes. S’ha de garantir que les
noies puguin fer front a aquestes situacions perquè clar, jo
puc fer tots els discursos del
món, però si després no tens
on agafar-te... és molt difícil
poder fer el pas.
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L’òpera bufa “Don Pasquale” en directe
des del ROH a l’Ateneu Cinema
ÒPERA / LA VEU

S

egueixen les retransmissions en directe de
la temporada d’òpera
des del Royal Opera House
amb Don Pasquale, el pròxim dijous 24 d’octubre a les
20.30 h a l’Ateneu Cinema.
Bryn Terfel lidera un elenc
estel·lar per a la gran òpera
còmica italiana de Donizetti.
Tota l’òpera narra el complot
entre la jove i riallera Norina i el seu estimat Ernesto
per a aconseguir que l’oncle
d’aquest, don Pasquale (Bryn
Terfel) abandoni les expectatives matrimonials. Norina
fingirà unes noces catastròfiques amb l’ajuda del doctor
Malatesta, aconseguint els
seus objectius. Aquesta és la
trama argumental d’aquesta
nova producció de l’òpera en
tres actes de Gaetano Donizetti.
El virtuosisme de l’elenc seleccionat per la Royal Opera,

DON PASQUALE

es combina amb una música
brillant i una posada en escena que actualitza i converteix
en contemporània aquesta
història commovedora.
Durada: 2 h. 30 Min.
Director: Damiano
hieletto

Mic-

Música: Gaetano Donizetti
Escenografia: Paolo Fantin
Vestuari: Agotino Cavalca
Don Pasquale: Bryn Terfel
Norina: Olga Peretyatko
Ernesto: Ioan Hotea
Malatesta: Mariusz Kwecienr
Director musical: Evelino
Pidò

Cor: Royal Opera Chorus
Orquestra: Orchestra of the
Royal Opera House
Preu entrada: 18 € / Socis
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 € / Socis Ateneu: 13 €
Les entrades ja es poden

comprar anticipades a la taquilla de l’Ateneu cinema i a
la web www.ateneucinema.
cat
La resta de programació de
la temporada d’òpera i ballet
es pot consultar també a la
web de l’Ateneu cinema.
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La Gaspar present a la taula rodona com a model d’agent
extern a la Jornada de posada en marxa del programa
CuEmE a Cosmocaixa
DISSENY / LA VEU

E

l dijous 3 d’octubre, al
CosmoCaixa, va tenir
lloc la Jornada de posada en marxa del programa
CUEME, per al curs 2019-20.
La jornada serveix per donar el
tret de sortida a una nova edició
on més de 9.500 infants de 236
escoles es posen a treballar per
tal de crear 401 cooperatives.
El programa CuEmE està
organitzat per les gerències
d’Educació i Desenvolupament
econòmic de la Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora
i les competències bàsiques en
el cicle superior d’educació primària. Durant un curs escolar,
l’alumnat crea i gestiona una
cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa,
l’administració i altres agents
socials de la seva localitat.
La jornada es va iniciar amb la
benvinguda del Diputat delegat
de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, Alfredo Vega, qui va
destacar que «aquest curs escolar 2019-20 s’han incorporat 13
municipis més de la demarcació
que participaran en el programa i com més de 45.000 alumnes de primària han participat
des de la creació de CuEmE».
Seguidament el director de l’escola Octavi Paz de Barcelona,

Xavier López, va fer una ponència en la que explicar el procés
de la transformació de l’escola.
Durant la ponència va parlar,
entre altres coses, del paper dels
agents de l’entorn i de com, des
de l’escola, és interessant i enriquidor establir aliances amb entitats i organitzacions externes.
Desprès d’aquesta ponència es
va realitzar una la taula rodona,
dinamitzada per en Jordi Plana,
Gerent dels serveis d’Educació
de la Diputació de Barcelona,
on hi van participar representants d’organitzacions i territoris diversos que tenen en comú
la participació dins el programa
CuEmE, Anna Abellan de la

Demà dissabte, Galàxia
Poètica amb poesia de
la natura
POESIA / LA VEU

L

a Galàxia Poètica torna després de l’estiu. És
un petit projecte poètic
impulsat per l’entitat i amb la
finalitat de disposar d’un espai poètic a la ciutat d’Igualada, obrint l’art de la poesia als
poetes i al públic en general.
Cada poeta, rapsode pot venir acompanyat d’un altre art:
música, pintura, dansa...
La pròxima sessió serà el dissabte 19 d’octubre a les 18 h, i
es recitarà poesia sobre la temàtica de la NATURA.
Aquest dissabte actuaran
6 rapsodes que s’han inscrit: Maria Solà de Conesa
i afincada a Igualada, Laura

Garriga arterapeuta i de Vilanova del Camí, Jorge Martin Navarro de Sant Sadurní
d’Anoia, Marc Freixas d’Igualada, Joel Codina estudiant
de Belles Arts i d’Igualada i
Valentina Botana artista de
Barcelona i també afincada
a Igualada. També ens acompanyaran durant el recital
el músic d’Igualada Alfons
Mula i el pintor de Gavà, Llorenç Dellarés. Us hi esperem,
serà una tarda molt enriquidora. Lloc: A l’Espai Cívic
Centre d’Igualada, C/ Trinitat núm. 12 d’Igualada. Entrada lliure. Més informació:
e-mail: associacioculturalgalaxia@gmail.com o telf. 636
919 373.

Cooperativa padrina La Sargantana de Badalona, Eva Garcia, de la Ràdio de Sant Vicenç
dels Hors, Mercè Botella, de la
Cooperativa Som Connexió
d’El Prat de Llobregat, Queralt
Escobet, de la Creu Roja del
Berguedà i la Raquel Camacho,
directora de l’escola municipal
d’art i disseny La Gaspar d’Igualada
Durant la taula rodona es va
reflexionar sobre el que ens ha
suposat, com a organització,
participar en el CuEmE: què
hem après, què ens ha aportat,
què esperàvem quan us van
plantejar la col·laboració amb
l’escola i com ha estat finalment
l’experiència.
La directora de l’escola La Gaspar, Raquel Camacho, va explicar als 200 assistents com
l’escola havia participat com a
agent col.laborador extern al
Programa Cueme mitjançant
el projecte “IVC Hand Made:
Identitat Visual Cooperativa”
on l’alumnat de 1r curs del cicle formatiu de grau superior
de Gràfica Publicitària de l’escola Municipal d’art i disseny
La Gaspar d’Igualada treballa
conjuntament amb a l’alumnat
de 5è de primària de l’escola Escolàpies d’Igualada en el procés
de creació d’una marca i logotip
de la Cooperativa escolar creada dins el Projecte “Cultura
Emprenedora a l’escola” . Dins
aquest projecte de col·laboració,
expliquem què és un logotip,
per què serveix i el procés de
treball per crear-ne un a partir
d’un concepte i una valors.
Els alumnes de primària veuen
de primera mà que el procés
de creació d’un logotip no és ni
senzill, ni ràpid. Quan veus el

resultat, pot semblar-ho, però
no és així. La seva senzillesa no
ens ha d’enganyar, tot és fruit
d’un procés de treball rigorós i
professional.
El taller comença amb un briefing i una breu explicació teòrica per parts dels alumnes de La
Gaspar que fan de formadors i
amb la visualització d’exemples.
Posteriorment se segueix amb
una part pràctica de creació del
logotip per part dels alumnes
dels alumnes de 5è de primària
dirigits pels alumnes de cicle
formatiu de La Gaspar.
La directora de La Gaspar va
reflexionar sobre tres conceptes
que reflecteixen el què ens ha
aportat com a centre la nostra
participació dins el programa:
“Convivència”, ja que ha fomentat la convivència i l’aprenentatge dels alumnes dins l’aula, la
“Cooperació” basada en l’aprenentatge cooperatiu entre diferents edats, ja que els alumnes
de La Gaspar fan de padrins
al alumnes de 5è de primària,

els hi expliquen i els ajuden.
I “compromís”, educant en la
responsabilitat i el compromís.
També va acabar la intervenció
reflexionant sobre el concepte
d’”Aprenentatge Emocional”, ja
què va resultar un projecte basat en l’emoció i, d’acord amb la
ponència del Xavier López, un
aprenentatge basat en allò emocional és un aprenentatge que
perdura en el temps i per tant
significatiu per l’alumnat.
La taula rodona va concloure
amb preguntes dels assistents
i donant valor al paper dels
agents externs, entre ells les
escoles d’art i disseny com La
Gaspar com a escoles professionalitzadores dins el Programa
Cueme (cultura emprenedora a
l’escola).
El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola és un exemple
de l’estratègia que impulsa la
corporació en l’àmbit de l’educació: l’estratègia Educació 360.
Aquesta estratègia treballa per
connectar els diferents agents i
recursos del territori per oferir
més i millors oportunitats educatives a la població que hi viu.
Aquesta fórmula de connexió i
treball en xarxa, en aquest cas
en el camp les competències
emprenedores, es troba present
des del mateix disseny del programa CUEmE, elaborat conjuntament entres les dues àrees
i també en la seva implementació, que ha anat sumant aliances i agents per fer-lo créixer
i arrelar-se a la realitat de cada
entorn.
En el total de les 9 edicions
que s’han portat a terme fins
al moment han participat més
de 42.000 alumnes i s’han creat
1.800 cooperatives.
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Concurs a Piera
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Mostra Igualada porta una de les seves
famílies acollidores a la Fira de Teatre
Infantil de les Balears
TEATRE / LA VEU

D
TEATRE / C. MUNTANER

D

emà dissabte ens visita la companyia
PAR64 de sant Andreu de la Barca Par64Teatre és
un companyia de creació fundada l’any 2016 per persones
provinents d’altres grups de
teatre amateur amb l’objectiu
d’explorar un llenguatge teatral propi i cooperatiu. Com a
companyia volem transmetre
histories des de la nostra particular visió del teatre, per això
ens encarreguem de tots els aspectes propis d’una producció
teatral, des de la creació de la
peça fins a l’últim detall.
L’any 2016 s’estrena al Teatre
Núria Espert de Sant Andreu
de la Barca la nostra primera
peça El Borinot Ros- Hotel HH.
Recentment ens hem començat a endinsar dins el món audiovisual, produint el nostre
primer curt La última cabina
de Banna, projecte que va ser
presentat al Centre Cívic Casa
Groga de Barcelona dins del
marc del concurs La última ca-

bina de Barcelona.
Demà ens representen Traster, una obra sobre la supervivència i l’ètica humana en
temps adversos. Agafem com
a escenari una institució estatal
durant la postguerra civil espanyola, un escenari on no hi ha
vencedors ni vençuts, només la
necessitat salvatge de continuar existint.
Els personatges saben els motius pels quals han arribat al
traster però no saben que hi
fan allà, quin és l’objectiu de
la seva existència. Durant el
transcurs de l’obra es presenten
les circumstàncies personals de
cadascun d’ells i a poc a poc es
van donant a l’espectador totes
les peces per desentranyar qui
és qui. Tot això mentre es posen sobre l’escena dilemes morals que només es plantegen en
circumstàncies de vida o mort.
I és que al traster es fa el que
faci falta per sobreviure un dia
més. Podrà l’espectador ser
jutge i decidir qui és bo i dolent
o es rendirà davant l’essència
de la vulnerabilitat humana.

es d’ahir dijous i fins
diumenge dia 20, la
família igualadina
Enrich Tasias viatjarà a Mallorca de la mà de la fira d’espectacles infantils i juvenils
Mostra Igualada per assistir
a la 17a edició de la FIET, la
fira de teatre infantil i juvenil
de les Illes Balears. Són els
guanyadors del sorteig que la
Mostra realitza cada any entre totes les famílies que allotgen artistes o altres professionals de les arts escèniques
a casa seva durant un o més
dies de la fira.
A més d’avantatges i obsequis
com ara un pack d’invitacions o marxandatge, la Mostra premia una de les famílies
acollidores amb un viatge,
estada i entrades pels espectacles de la FIET, que té lloc a
l’octubre a la població mallorquina Vilafranca de Bonany.
Enguany, entre la trentena
de famílies acollidores, ha
guanyat el sorteig la família
Enrich Tasias, que gaudirà en
primera persona dels quatres
dies de certamen baleàric.
El sorteig és possible gràcies
a la gentilesa de Fer Frans,
l’agència de viatges oficial de
Mostra Igualada. Fer Frans
s’encarrega també de gestionar els desplaçaments dels
professionals d’arreu de l’Estat i internacionals que acu-

La fira sorteja cada
any un viatge, estada i
entrades a la FIET de
Mallorca
deixen any rere any a la cita
igualadina.
Igualment, la FIET realitza
un sorteig perquè una família mallorquina pugui assistir
a la Mostra, de manera que
l’intercanvi de famílies entre
les dues fires d’arts escèniques
per a infants i joves és mutu,
enfortint les relacions i premiant els seus públics.
L’allotjament de companyies
i professionals (programadors, distribuïdors, periodistes, etc.) a llars d’Igualada
i rodalies és una de les acci-

ons de voluntaris que impulsa la Mostra des dels darrers
anys. A més, amb el suport
del Grup Xarxa Igualada, la
fira també ofereix la possibilitat de participar a l’esdeveniment des de dins controlant els espais d’actuació,
informant el públic sobre les
activitats i serveis de la fira,
assessorant els espectadors
en la tria d’espectacles, etc. La
Mostra compta cada any amb
una vuitantena de voluntaris,
una peça fonamental pel bon
funcionament de la fira i un
dels seus actius més preuats.
A finals d’any s’obrirà una
nova convocatòria en vistes a
la propera edició, que tindrà
lloc del 26 al 29 de març de
2020.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Llàntia votiva

F

ou el 19 d’octubre del 1947
-demà farà 72 anys- quan l’Anoia oferí la seva “Làmpara” Votiva a la Moreneta. Va fer-se a l’ofertori de l’Ofici Pontifical, presidit pel P.
Abat del monestir, ajudat a l’altar pel
canonge de la catedral de Vic, Mn.
Amadeu Amenós, igualadí, que pronuncià l’ històrica oració d’ofrena.
A la una del migdia, Igualada ofrenà el Ciri Votiu. L’Schola Cantorum,
el Cor parroquial de Santa Maria i
l’Agrupació Coral La Llàntia cantaren
composicions del seu repertori. Hom
fa notar l’escaiença de la presència
dels cantors de La Llàntia, en l’acte

d’oferir - precisament - una llàntia a
la Verge de Montserrat.
Poc abans d’abandonar la santa muntanya es passà el sant Rosari i el cor
de Santa Maria corejà les avemaries.
La projectà el Miquel Llacuna, que es
qui la dibuixà, també, a una portada
de “Vida...” (desembre 1947)
En un primer moment aquesta llàntia
fou col·locada en un costat, tocant el
presbiteri, La del Bages ocupà l’altra
costat. Però en una recol·locació passà a la part central de la basílica on
actualment encara està.
(Font: crònica de Pere Puig Bosch).
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Els Petit Diables van participar al 7è
Concurs Correspurnes
CULTURA POPULAR / LA VEU

E

l passat dissabte dia 5
d’octubre els Petits Diables d’Igualada van
participar en el setè concurs
de Colles Infantils “Correspurnes” a St. Pere de Ribes.
Van actuar setze colles infantils de foc de diferents comar-

ques de Barcelona i Tarragona.
Des de l’Entitat Petits Diables
d’Igualada ens plau agrair a
la Organització del Concurs
“Correspurnes” pel Segon
Premi otorgat als nostres Petits Diables, als Pixapólvores,
als portadors del Drac Xerric
i els músics que van fer una

gran actuació de ball de diables recordant i projectant en
les forques, en el so dels tabals
i en la comparsa en general
del grup, la cultura a través de
les espurnes tant arrelada en
el nostre país.
El caliu transmès en la Colla
i compartida amb la resta de
colles participants, van fer que
fos una jornada enriquidora i
que, omple d’orgull el llegat
transmès en els més joves que
han de donar continuïtat a la
nostra cultura popular.
Per últim, Felicitar a tots els
diables, pixapólvores, portadors del Xerric i músics pel
premi però, sobretot i per
damunt de tot, per la il.lusió dipositada en el Concurs
i la responsabilitat d’assajar
prèviament per fer possible
la millor coordinació i actuació entre tots. Enhorabona!
Agrair a tots els pares que
feu possible que tots els vostres fills estiguin implicats
en la Entitat Petits Diables
d’Igualada!

Sara Orgué, nivòloga, a
l’AUGA

CULTURA / LA VEU

N

ivòleg és qui estudia
la neu. I, en el cas
de l’igualadina Sara
Orgué, també els perills de la
neu.
Sara Orgué domina des de
molt petita l’ús dels esquís, les
raquetes i el coneixement de
l’alta muntanya, neu i gel. I de

tot plegat n’ha fet la professió.
Preveure els allaus i evitar-ne
el perill sobre carreteres, vies
de tren o pistes d’esquí i llocs
habitats. I amb tècniques ben
especials que va explicar dilluns passat a l’AUGA encuriosint tot un públic que en va
sortit satisfet i enriquit.
I el proper dilluns Joan Piñol
amb “Avi, et trauré d’aquí”.

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la fundació
de l’Agrupació Fotogràfica.
LA FONT DE NEPTÚ, A PRICIPIS DEL
SEGLE XX, A L’ABANS ANOMENADA
PLAÇA DE L’ÀNGEL (ACTUAL PLAÇA
DEL REI).
La inauguració de la font, amb l’estàtua de Neptú, data del
1832, i és una obra d’estil neoclàssic del gran escultor Damià Campeny.
Fotografia d’autor desconegut.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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EXPOSICIONS
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,disseny de l’envàs, editorial, publicitari, etc.
Del 3 al 20 d’octubre a la Sala
Municipal d’Exposicions

PROJECTES I OBRES FINALS

Mostra dels treballs que han presentat els alumnes que ja han completat el cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària i de

grau mitjà d’Assistència al Producte
Gràfic Imprès
De l’1 al 31 d’octubre a la sala d’exposicions de la Gaspar.

LA VIDA EN COLORS

Marisa de la Torre
Flors i animals exòtics, arbres,bodegons, cases plenes de colors, personatges 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 Calvet, que presenta moments viscuts
durant l’1 d’octubre de 2017 a l’Anoia.
De l’1 a l’11 d’octubre a l’Empremta
de Gràfiques Vilanova

PERE CALDERS. CONTES BREUS

Pere Calders va ser un escriptor,periodista i dibuixant català,conegut sobretot per la faceta
decontista..
Del 8 al 31 d’octubre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

JOAN BROSSA: ESCOLJOCS DEL MÓN
TEU AQUEST SILENCI
Igualada 2019, Ciutat
Mostra sobre l’obra polièdrica de
Joan Brossa partint de tres eixos: el
compromís, la transformació i la mirada reflexiva.
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la
sala d’exposicions del Museu de la
Pell

Europeade
l’Esport, aposta per aquestaenginyosa exposició de jocstradicionals d’arreu del món,tant per a infants com per aadults..
Del 15 d’octubre al 29 de desembre al Museu de la Pell.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

De “La infància robada” a la construcció d’una nova
Índia, des de l’educació i l’amor; tot un reclam per a una
conferència, a càrrec de Lancy Dodem

D

ins el marc dels actes d’Octubre Solidari,
dilluns passat, a l’Ateneu Igualadí, va tenir
lloc una conferència sota el reclam de “La
infància robada” de la mà de Lancy Dodem, portaveu de la Fundació Vicenç Ferrer. Una molt interessant xerrada que va aprofundir en la figura de Vicenç
Ferrer, el treball de la pròpia Fundació i la importància de les aportacions i donacions tant de particulars
com d’empreses i entitats.
De primer, es va prendre com a referència al mateix
Vicenç Ferrer, a partir del moment en què va arribar a l’Índia
-fa 50 anys- i els seus primers
passos de signe humanitari. Atès
el seu propòsit, ell sempre va
manifestar que no volia canviar
a ningú (ni de religió, ni de castes ...), només aspirava a millorar
les condicions de vida de la gent.
Una àrdua comesa per a la qual
mai no va rendir-se des d’aquell
punt de partida en què va fer viable l’obtenció d’aigua per al conreu, la base per a proporcionar
aliments a totes les famílies. Seguidament, vindria tota la tasca
fundacional.
En un altre sentit, i apuntant a
la llarga batalla per a afermar un
canvi de mentalitat en la població hindú; Dodem va posar l’accent en la grandiosa
problemàtica de la infància a l’Índia en al·lusió a un
tema que abasta diversos espectres, especialment si
es té en compte la marca de les castes. Efectivament,
ser pobre i trobar solució a les penúries obliga a dependre de castes superiors: les úniques que poden
aportar certa seguretat per a l’alimentació. Les castes són les grans intocables del país i cadascuna es
fonamenta en els seus propis drets. I, és amb aquest
projecte que treballen diverses ONGs i fundacions
amb la idea de modificar un sistema social tan arcaic

i perpetuat secularment.
Des d’aquesta mateixa perspectiva, Dodem va
subratllar la qüestió del propi concepte de la natalitat, que fa que la vida sigui un patiment. És a dir,
la no acceptació social de si -en una família- ve de
camí una filla s’anuncia com a una veritable càrrega. D’aquí se’n deriven dues úniques destinacions
per a una filla: el matrimoni o la prostitució. Per a
esmenar aquest drama, la Fundació es proposa conscienciar els pares amb criteris d’igualtat de gènere.

Successivament, s’han creat escoles des d’un tracte i
una formació igualitaris propicis a afavorir l’acceptació d’uns drets que permetin a les dones de gaudir
d’una més o menys plena realització social i laboral.
Alhora, Dodem també va posar l’accent i de forma
gairebé seqüencial en tot el procés a què se sotmet
a una nena des del seu naixement, a qui ni tan sols
el pare vol conèixer; un succés radicalment oposat a
la satisfacció per l’infantament d’un nen. I, a retruc
d’aquesta paradoxal realitat, una de les iniciatives
promogudes recentment ha estat la comercialització

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

d’un aparell d’ecografia per a facilitar el coneixement
del sexe del fetus; una via -molt qüestionada- per a
trobar en l’avortament una solució, si es tractés d’una
nena.
Paral·lelament, i en referència al que s’entén per “La
infància robada”, s’ha fet urgent un altre problema:
haver de combatre el tràfic de nenes convidades a
treballs de baix cost que les exploten com a eina –
amb les seves mans petites- per al treball en tallers
de lluentons i de pedreria del
mercat turístic. Després, tot i
l’adolescència, se les convidarà
-amb engany- a la prostitució.
Per la seva banda, els nens -gairebé abandonats per uns pares
que emigren a la ciutat- es queden amb els avis per a ajudar al
feinegi de la terra, concorrent a
poques hores d’escolarització. La
Fundació treballa en l’oferta de
fons de sequera als pares per a
treballar la terra així com microcrèdits a les mares per a muntar
petits negocis; un programa que
evita l’abandonament rural i famílies desmembrades.
Un breu perfil ens presenta
Lancy Dodem, nascut a Anantapur, al sud de l’Índia, fill
d’una família que treballava al campus de la Fundació Vicenç Ferrer. Arran de la mort del pare, el
Vicenç i l’Anna van acollir-lo; raó per la qual és
considerat “el primer nen apadrinat de la Fundació”. Al campus d’Anantapur va iniciar el seu treball com a traductor i guia de padrins, visitants i
col·laboradors de l’organització. Des del 2001, resideix a Barcelona i forma part del Departament
de Comunicació de la Fundació Vicenç Ferrer, a
l’Estat espanyol; donant veu a una activitat que ja
s’ha estès més enllà de l’àmbit rural de l’Índia.
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AGENDA
DIVENDRES 18
CONFERÈNCIA
Igualada
Descobrint La Bohème Amb motiu del
20è aniversari del Liceu, Maria José Anglès,de Musicològics, ens explicarà de manera divulgativa tots els detalls d’aquesta
òpera de Puccini .
Divendres a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central.
CLUB DE LECTURA TERRITORI
FANTÀSTIC
Igualada
“Tina Frankens”, de Bel Olid La Tina es
desperta confosa, amb el cos adolorit i ple
de cicatrius. No recorda res del passat però
la seva tieta, que té cura d’ella, li explica
que ha tingut un greu accident
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.
HORA DEL CONTE
Piera
Hora del conte per a nadons: Castanyera
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca.
MÚSICA
Piera
El polifacètic músic de Sant Jaume Sesoliveres, Sisu Coromina, presenta el disc-llibre de còmics anomenat Alegria subversiva. L’àlbum és un recull d’experiències i
reflexions sobre l’art, la vida i el món.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’auditori de l’Aula de Música.
CINEFÒRUM
Capellades
Cinefòrum sobre la pel.lícula “La llamada”.
Presentació i col.loqui moderat per Bernat
Sellarès.
Divendres a les 8 del vespre a la Sala Paper de Música.

DISSABTE 19
POESIA
Igualada
Galàxia Poètica. Poesia de temàtica “natura”. Tens l’oportunitat de venir a recitar
poesia amb acompanyament d’un altre art:
pintura, dansa, teatre, música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic
Centre.
TEATRE
Igualada
“Rastres_Argelers” és un viatge en la memòria dels refugiats de la Guerra Civil
que en el camí de l’exili van ser tancats als
camps de concentració francesos. Amb
Barbara Roig i Aina Huguet.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
MÚSICA

Igualada
Ona i la muntanya màgica
La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia
aleví oferirà de nou un concert teatralitzat.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
CONCURS DE TEATRE
Piera
Nova jornada del Concurs de teatre amb la
representació de l’obra “Traster” de Par 64
(Sant Andreu de la Barca).
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre
Foment.
TEATRE
Calaf
TdT presenta “Operes i Zarzueles”
Divendres a 3/4 de 9 del vespre al Casino.

DIUMENGE 20
TALLER
Igualada
Creactiva’t al Museu. “Sota l’ombra brossiana”. Una activitat divertida i lúdica per
entrar a l’imaginari de Joan Brossa, el poeta més polifacètic del nostre país. Jugarem
amb el cos fent animals i ombres i construirem una gallina brossiana amb material de rebuig.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell.
TEATRE
Igualada
“Rastres_Argelers” és un viatge en la memòria dels refugiats de la Guerra Civil
que en el camí de l’exili van ser tancats als
camps de concentració francesos. Amb
Barbara Roig i Aina Huguet.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.
VISITA GUIADA
Igualada
Visita a l’exposició “Joan Brossa: escolteu
aquest silenci”. El Museu de la Pell et convida a conèixer, en una visita guiada, l’obra
compromesa,transformadora i reflexiva
d’aquest autor polièdric.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell.
TEATRE
Igualada
“La reina de la bellesa de Leenane”, de
Martin McDonagh
La Maureen, una dona soltera de40 anys,
viu en una casa antiga ambla seva vella i
despòtica mare, la Mag, d’uns 70 anys.
L’arribada dels germans Pato i Ray Dooley
alterarà la vida de les dones
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
CICLE GAUDÍ
Calaf
Projecció de la pel.lícula “la vida sense la
Sara Amat”, de Laura Jou.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre a la Sala

de Fusta del Casal.
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec de Cosmos Quartet,
quartet de corda que interpretaran obres
de Arriaga, Bartók i Brahms.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori
Cal Figueres.
TEATRE
Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova proposa l’obra de teatre
per a tota la família “Katia” de la companyia Teatre Nu.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Papasseit.

DILLUNS 21

HORA DEL CONTE
Capellades
Hora del conte per a nadons. La Petita Companyia porta “Una ratolina, una
nena”.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca el Safareig.

DIMECRES 23
CLUB DE MÚSICA
Igualada
“Les quatre estacions” de Vivaldi
A càrrec d’Anna Romeu Solà, musicòloga i professora del Dept. d’Educació de la
Generalitat. Club per escoltar activament
i comentar en grup aquesta obra musical
clàssica universal.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA
Igualada
Joan Pinyol.. “Avi, et trauré d’aquí!”
Joan Pinyol va saber que el seu avi està enterrat al Valle de los Caídos per pur atzar..
Ara lluita per poder-lo treure d’allà i portar-lo a casa. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

BALL
Igualada
Una nova classe de Swing Jam al teu Ateneu! Trobada per ballar a bon ritme.
Ho organitza: Swing Anoia.
Dimecres a les 9 del vespre al cafè de l’Ateneu.

LLENGUA
Igualada
Presentació de parelles lingüístiques
Vols ajudar persones que estan aprenent el
català? Fes de voluntari i queda una hora a
la setmana.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Central.

CINEMA
Piera
Tercera de les quatre sessions cinematogràfiques del cicle. “Muchos hjjos, un
mono y un castillo”, una pel·lícula de Gustavo Salmerón.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca.

TALLER
Capellades
Taller experimental sobre la Prehistòria.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca
el Safareig.

DIMARTS 22
CONFERÈNCIA
Igualada
“Por, ansietat i fòbies”. A càrrec de Montse Martí Muñoz, llicenciada en Psicologia.
Mirarem les nostres pors cara a cara per
poder enfrontar-les, acceptar-les i aprendre a gestionar-les més fàcilment. Amb
motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
DOCUMENTAL
Igualada
“The Resurrection Club”. Van ser condemnats a mort per un crim que no havien comès. Van passar anys a la presó. Van renéixer el dia que els van declarar innocents i
van quedar en llibertat.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu Cinema.

DIJOUS 24
TALLER
Igualada
eBiblio, la biblioteca digital
Vine amb la teva tauleta, el mòbil o el portàtil i aprèn a treure’n suc a l’eBiblio, el servei de préstec de documents digitals de la
Biblioteca.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
ÒPERA
Igualada
“Don Pasquale”
Retransmissió en directe des de la Royal
Opera House de Londres. De Gaetano Donizetti, amb Bryn Terfel, Olga Peretyatko,
Ioan Hotea i Mariusz Kwiecien.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre a l’Ateneu
Cinema.
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
2 Entrades

902 22 09 22

www.yelmocines.es

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG

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

676 959 431

676 959 431

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

93 804 88 52

Regalem 2 cistelles al mes!

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.

www.museudeltraginer.com

www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
93 131 35 58

www.ingravita.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

MÚSIQUES DE BUTXACA

I.H.C.
SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

SORTEIG

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

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
www.musiquesdebutxaca.cat

2

ENTRADES

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

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Nom
Cognoms
Població
amicsdelamusica@gmail.com

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

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!
Cistella Caprabo

Bicicleta ABA

Músiques de Butxaca

Entrades Yelmo Cines

Forfait circuit Les Deus

Música Hostalets

Email

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cinema Ateneu

Cava Bohigas

Signatura

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Entrades Hoquei

Telèfon mòbil

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins 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.
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Bruixes i princeses
Estrena • Maléfica: maestra del mal
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

E

ls bons coneixedors de la filmografia clàssica de Walt Disney ja
ho saben: la pèrfida bruixa Malèfica va fer la seva presentació en pantalla en la pel.lícula d’animació La bella
dorment (1959). Amb aquella pel·lícula, Disney va perdre diners. Així, haurien de passar més de 50 anys perquè
l’avui en dia molt poderosa productora
californiana tornés a interessar-se en
el personatge de la malèvola bruixa,
deixant en un segon pla a la innocent
princesa Aurora. En un principi, Tim
Burton va intervenir en la preproducció de la nova pel·lícula, però no va ser
fins a l’any 2014, quan Disney, ja sense
Burton, va estrenar Maléfica. Amb un
pressupost de producció de 180 milions de dòlars, aquella pel·lícula –que
no era gran cosa, la veritat- va recaptar
als cinemes de tot el món prop de 260

milions. No és estrany que ara, cinc
anys més tard, ens arribi una continuació. Caldrà veure si és millor que
l’anterior.
En la pel·lícula de 2014, com en la
seqüela que ara s’estrena, Malèfica és
una mena de protagonista antagònica,
quan abans només havia estat una simple secundària. Ara, ella és l’heroïna
i alhora la dolenta més pèrfida i maliciosa. Tanmateix, a l’ombra de Maléfica, reapareix la princesa Aurora, la
bella dorment del conte, de nou caracteritzada per Elle Fanning. El tercer
personatge en importància és la reina
Ingrid, paper que Michelle Pfeffer assumeix amb molta elegància. De tot
plegat en surt un conte ubicat en un
món irreal i habitat per bruixes, fades i
princeses; una fantasia plena de color,
música i truculències visuals, especialment destinada al públic familiar i a
les grans audiències.

Fugida en globus
Estrena • Viento de libertad

Un lleó cinèfil
Estrena • El león duerme esta noche
REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E

l dijous 24 d’octubre, al Teatre de
L’Ateneu, el Cineclub presenta
la producció francesa del 2017
El león duerme esta noche, dirigida per
Nobuhiro Suwa, en sessió única a les
vuit del vespre en versió original amb
subtítols.
No és un secret l’admiració del cineasta
japonès Nobuhiro Suwa cap al cinema
francès en general i al de François Truffaut en particular. Tampoc no és cap
secret que l’actor Jean-Pierre Léaud,
alter ego del director dels 400 cops,
va heretar la cinefília del seu mestre

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A

l’estiu de l’any 1979, dues famílies de Turíngia, els Strelzyk i els Wetzel, decideixen
marxar de la República Democràtica
Alemanya. Preparen un pla per fugir
de la repressiva i asfixiant RDA per
anar a l’Alemanya lliure de l’Oest. A
les seves cases, d’amagat i sense dirho a ningú, construeixen un globus
aerostàtic i esperen tenir les condi-

cions meteorològiques perfectes per
iniciar el perillós viatge cap a la llibertat.
Basada en els fets reals viscuts per les
dues famílies alemanyes, Viento de libertad és una pel.lícula que combina drama, tensió (en molts moments
agafa caire de thriller) i referents històrics. Amb realització de Michael
Herbig, la pel.lícula destaca pels seus
versemblants caràcters humans.

i és un habitual del cinema més atrevit, com el de l’Albert Serra, amb qui
va fer La mort de Louis XIV; atès que
el de Banyoles no acostuma a treballar amb actors professionals, Léaud
el va convèncer dient-li que ell era el
menys professional de tots. De fet, des
dels seus treballs amb Truffaut, gairebé
sempre ha fet d’ell mateix. Com és el cas
d’aquest títol entranyable, crepuscular
però alhora lluminós, en què és un actor que s’amaga en una casa abandonada cercant el record de la seva estimada
Juliette. Uns nens que volen filmar una
pel·lícula de terror en el mateix indret
el tindran d’inesperat protagonista.
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LITUS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Dani de la Orden. Amb
Marta Nieto, Àlex García, Adrián Lastra, Miquel Fernández.
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 resultarà 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
.

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
donarà suport a la revolta militar que promet posar ordre
a la convulsa situació del país. Llavors és destituït pel govern republicà com a rector de la Universitat de Salamanca. Mentrestant, el general Franco aconsegueix reunir les
tropes, iniciant una campanya amb la que vol fer-se amb el
comandament únic de la guerra.
JOKER
Estats Units. Còmic. DeTodd Phillips, Amb Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy.
Arthur Fleck, motivant en fer riure tothom, és un home ignorat per la societat. Una sèrie de tràgics esdeveniments el
portaran a veure el món d’una altra manera. Pel·lícula basada 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
VIENTO DE LIBERTAD
Alemanya. Drama. De Michael Herbig. Amb Friedrich
Mücke, Karoline Schuch. .
Ens trobem a Thüringen, Alemanya de l’Est, a l’estiu de 1979.
Dues famílies ideen un esbojarrat pla: abandonar la República Democràtica i viatjar a l’Oest en un globus construït
per ells mateixos. Els protagonistes s’hauran d’enfrontar no
només als imprevistos d’aquest difícil viatge, sinó també a
les autoritats del seu repressiu país..

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:15(VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
LITUS
Ds i Dg: 18:00
VIENTO DE LIBERTAD
Ds i Dg: 19:35

EL LEON DUERME ESTA NOCHE
França. Cinema dins del cinema. De Nobuhiro Suwa. Amb
Jean-Pierre Léaud, Pauline Etienne, Arthur Harari
Jean, un actor veterà atrapat pel passat, s’instal·la en secret
en una casa abandonada del sud de França. on fa temps va
viure Juliette, el gran amor de la seva vida. Un grup d’amics
descobreix la mateixa casa, la localització perfecta per rodar
una pel·lícula de terror..

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv Dll a Dj: 18:30/21:00
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00
1/MALEFICA: MAESTRA DEL MAL 3D
Dg: 12:00
2/JOKER
Dv Dll Dm i Dj: 19:00/21:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 14:00/16:30/19:00/21:30
Dm: 21:30
2/JOKER (VOSE)
Dm: 19:00
2/ABOMINABLE
Dg: 11:55
3/ ZOMBIELAND: MATA Y REMATA
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:15/22:15
Ds: 16:15/18:15/20:15/22:15
Dg: 12:45/16:15/18:15/20:15/22:15
Dm: 18:15/22:15
3/ ZOMBIELAND: MATA Y REMATA
(VOSE)
Dm: 18:15/22:15
4/ ABOMINABLE
Dv Dg i Dc: 17:45/19:45
Ds: 15:45/17:45/19:45
Dll Sm i Dj: 17:45
4/ A DOS METROS DE TI
Dv i Dc: 21:45
Dg Dll Dm i Dj: 22:10
4/ IT. CAPITULO 2
Ds: 21:45
4/ DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dg: 12:15
4/ AD ASTRA
Dg Dll i Dj: 19:45
4/ QUIEN A HIERRO MATA
Dm: 19:45
5/ JOKER
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:30

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN

MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Estats Units. Fantasia. De Joachim Ronning. Amb Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Ed Skrein.
Transcorre anys després dels esdeveniments narrats en la
primera pel·lícula, i explora la relació entre Malèfica i Aurora i les aliances que es formen per sobreviure a les amenaces
del màgic món en què habitens.
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MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:00/18:30/20:45
Dg: 16:30/18:45
SALA PETITA
JOKER
Dv: 20.30
Ds: 18:45
Dg: 17.00
MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dv: 18:15
Ds: 16:30/21:00
Dg: 19:15

6/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 13:00/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
6/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
(VOSE)
Dm: 19.30
7/ MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:05
Dg: 12:10/17:50/20:05
7/ NOCHE DE BODAS
Dv a Dj: 22:20
7/ PADRE NO HAY MAS QUE
UNO
Ds i Dg: 15:50
8/GEMINIS
Dv Dll a Dj: 17:15/19:40/22:10
Ds i Dg: 19:40/22:10
8/ABOMINABLE
Ds: 17;15
Dg: 13:15/15:15/17:15

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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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Impertinents, com alguns acomiadaments i moltes denúncies dels
agents / 2. Quan ell mor se’n plany tot Morella. Es veu que és com un peu, un santuari
egipci / 3. Para taula. Si bada no contempla: observa els fets per llei. La meitat de molt /
4. Ventada molt animada als estadis italians. Estoven de mala manera les pre-romanes /
5. Com una olla de grills però amb porteta i tot. Ràbia pel mal estat de la ria / 6. Enemics
d’Anunciar el Xàfec. Fangosa, llimosa / 7. És un altiu, però ell diu que no se n’ha d’avergonyir. Cabells de cavall al vent de llevant / 8. No la sap tan llarga com son avantpassat Rasputin. Ratlles de dreta a esquerra / 9. S’acaben la carn. Taüt vestit per desfilar. A la panxa
del bou / 10. Té idiosincràsia de pilota, l’imbècil. Arriï veles / 11. Presentació en societat.
Ja em puc arrecerar, si es presenta aquest. És cosa vostra / 12. Una gran massa de meló.
Amares la roba per fixar-ne els colors / 13. En el pràctic es comporta com un apàtrida. No
ha pogut jugar mai a parxís.
VERTICALS: 1. Mil paraules en sis quadrets. Té tanta cara que quan mira de lluny li
sobrevé un tic / 2. Models sense propietats. L’enfellonit habitual. Dos quarts d’onze / 3.
Anticipat gramaticalment al número per compondre. Part isolada de la forquilla / 4. Peix
amb molt de gust de remolatxa. Flautista xiulador / 5. Polpa de la polpa. Llana de poc
compromís. Aquesta lletra porta cua / 6. Fissura per culpa d’un clima que envelleix la pell.
Si no enrameu, almenys feu branca / 7. A mig fer. Demostra amb l’exemple que les seves
creacions s’enlairen. Producte Netament Interior / 8. Divinitat que de la missa… Gràcies
a l’avantpassat no han quedat curtes / 9. Poltrona per gent no gaire escolaritzada. És cosa
de somiar-hi / 10. Netament Produït. Antibiòtics no aptes per sanes ni… Com a ajut és
correcte / 11. Meritaré d’alguna manera la consideració d’insensat. Si remenes les cues
d’Estocolm n’hi trobaràs algun / 12. Regalimosa de sol. Mol·lusc lamel·libranqui marí de
valves ovals amb fines estries radials; o sigui, berberetxo.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Galetes de Nutella fetes al microones

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

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

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

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

nou urbisol
restaurant

Ingredients:

Elaboració:

Per 15 unitats

En un bol barregem els flocs de civada -els quals és preferible que no siguin molt grans per evitar que la galeta
es desintegri- el cacau, la Nutella, el sucre morè, la sal i la
vainilla. Remenem i hi anem integrant l’oli i la llet, fins a
formar una massa.

Flocs de civada 100 g
Nutella 60 g
llet 45 g
Oli d’oliva 35 g
sucre morè 50 g
Cacau en pols 15 g
Extracte de vainilla 1/4 de culleradeta
Sal, un pessic

Donem forma a les galetes i les disposem sobre un paper
de forn, les coem al microones durant dos o tres minuts
a 500W i repetim l’operació fins a acabar amb la massa.
Amb cura les deixem refredar damunt d’una reixeta.

I... bon profit!

Cuina de mercat

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

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

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

· Esmorzars

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

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

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h
Nits: reserves per a grups
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Bodes de titani del matrimoni Josep
M. Vives Vidal i Isabel Sabaté Enrich

El dia 10 d’octubre el matrimoni Josep M. Vives Vidal
i Isabel Sabaté Enrich van
celebrar les Bodes de Titani. La parella es va casar a

Montserrat el 1949 i al llarg
aquests 70 anys han tingut
11 fills, dels quals han nascut
44 nets i 39 besnets (i algun
més en camí). Per comme-

morar-ho es celebrà, amb
familiars i amics, una missa
d’acció de gràcies i un dinar
en un restaurant local..

El Monestir de Montserrat organitza
un nou cap de setmana per a agnòstics
ESGLÉSIA / LA VEU

L

’Hostatgeria del Monestir de Montserrat
ofereix per segona vegada un cap de setmana a
persones agnòstiques, perquè
comparteixin els valors de la
vida monàstica, uns valors
que poden ser útils en el seu
dia a dia. Aquesta activitat,
que s’emmarca dins de la sèrie de propostes que organitza l’hostatgeria monàstica,
començarà el dissabte 2 de
novembre, a les 12.00 h, i acabarà el diumenge 3, després
de dinar. Està oberta a homes
i dones, sols o amb parella, a
persones que no estiguin vinculades a l’Església, però que
siguin receptives a allò que
se’ls pugui oferir, que donin
importància als valors sense
sentir-se creients.
Entre les activitats que realitzaran durant aquests dos dies

En la mort de Jaume
Rodríguez Enrich

A

ls setanta dos anys ha
mort un igualadí polifacètic i vinculat al
món del màrqueting, la promoció econòmica i l’empresa.
La seva imaginació no tenia
límits i era capaç de produir
idees sense aturador. Va treballar a Fira de Barcelona, i
va ser membre de l’equip directiu de l’organització dels
Jocs Olímpics, així com una
munió d’empreses i start ups.
Vinculat al món de l’automòbil i a Sanyo. Va estar en projectes molt diversos en molts
àmbits. La darrera idea va ser
la promoció de la franquícia
de la Macdonguilla, en l’àmbit de l’alimentació. Era una
persona amb carisma, que
deia que quan es vol una

cosa s’ha de demanar i ser
persistent fins aconseguir-la.
Que sabia transmetre il·lusió
i confiança. Sempre deia que
si no vas a vendre no vens.
Li agradava ser a l’aparador
i sabia fer-se escoltar. Opinava de gairebé tot i ho feia
amb aquella seguretat que
dóna haver estat en els llocs
de comandament. I sempre
estava disposat a participar
en iniciatives socials. Sempre
s’ha sentit igualadí, malgrat
haver estat la major part de
la seva vida professional fora
i va saber portar amb molta
responsabilitat els seus darrers anys, en conèixer la seva
malaltia, que finalment l’ha
portat a la mort.

SANTORAL
Octubre

hi ha una passejada nocturna
pel jardí del monestir, una
caminada per la muntanya,
l’assistència a una pregària de
la comunitat de monjos, i una
xerrada d’un monjo sobre els
valors de la vida monàstica.
Els àpats seran a l’interior
del monestir i l’allotjament,

a l’hostatgeria. Els interessats
s’han de posar en contacte
amb el P. Sergi d’Assís Gelpí
a través del correu-e hostatgeriademontserrat@gmail.
como del telèfon 93 877 77
65. El preu, amb allotjament i
àpats inclosos, és de 61€.

61

18: Lluc; Just; Trifònia.
19: Joan de Brébeuf; Isaac Jogues; Pau de la Creu .
20: Pere d’Alcàntara; Laura.
21: Andreu de Creta; Artemi; Irene.
22: Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia, .
23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda
24: Antoni-Maria Claret; Martirià

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

62 |

SALUT

Divendres, 18 d’octubre de 2019

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

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES
18:a LA
CREU
De dilluns
divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
P. de lade
Creu,
7
Dissabtes
9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE 19:Igualada
MR SINGLA
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 1747
17
Pujadas,

DIUMENGE 20:

ORTOPÈDIA CASES

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

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

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

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

• 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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Psicologa col. num 18.704

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

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

Psicòloga

www.psicologiaytu.com

DILLUNS 21:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
DIMARTS 22:

TORELLÓ

DIMECRES 23 : ADZET

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

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

JUVÉ Av. Montserrat, 27 (22-9h)

P. Verdaguer, 82

psicologa

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

PILAR PRAT
JORBA

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

BAUSILI Born, 23 (9-22h)

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 24: SECANELL

Òdena, 84

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Problemes de circulació sanguínia

E

ls trastorns circulatoris a les cames afecten
cada vegada més a un
sector de població més
ampli. Prop d’un 80% de la població adulta patirà al llarg de la
seva vida algun problema tipus:
cames cansades, edemes, cames
inflades, rampes musculars o
varius degudes a insuficiència
venosa (apareix quan les venes
sanguínies no són capaces de
transportar de forma correcta la
sang fins al cor).

Per què apareixen les varius?

Les nostres venes són les encarregades de recollir la sang del cos
i dirigir-la cap al cor, on aquest
l’enviarà cap als pulmons per realitzar l’intercanvi de gasos i carregar-se d’oxigen.
En aquest cas les venes de les cames que duen la sang cap al cor
tenen unes vàlvules que s’obren a
mesura que hi passa la sang i es
tanquen per impedir-ne el retrocés, aconseguint així un impuls
de la sang cap a dalt juntament
amb l’ajuda de la musculatura de
les cames.
Per efecte de la gravetat, la sang
té tendència a acumular-se en
les venes de les cames, exercint
així una pressió que impedeix el
correcte funcionament d’aquestes
vàlvules, provocant un alentiment en el retorn venós.
Tot això provoca que els arribi
menys oxigen i juntament amb
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Genar Esteve

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

l’acumulació de la sang vagi dilatant i deformant aquestes venes,
donant lloc a les típiques varius,
també anomenades Insuficiència
Venosa Crònica (IVC).
Els vasos sanguinis sotmesos a la
pressió de la sang es van fent més
porosos (com un colador) i deixen passar líquids de la sang a les
cames, provocant l’aparició d’edemes, inflor en turmells i cames i
una sensació de cames pesades.
Amb el pas del temps això acaba
derivant en enfosquiment de la
pell i inclús úlceres.
És un procés degeneratiu on
la debilitat de la paret vascular
que ocasionen les varius pot estendre’s simultàniament a altres
parts del cos, cuperosi facial o
vermellor a les galtes, aparició
d’hemorroides, etc.

A qui afecta?

A les dones, principalment per
motius hormonals i relacionats
amb l’embaràs, són les més predisposades a patir algun tipus
d’Insuficiència Venosa Crònica al
llarg de la seva vida.
També l’edat és un factor de risc
important, ja que passats els 50
anys, aproximadament la meitat
de la població patirà algun tipus
de problema de circulació.
Altres factors podrien ser la presa
d’anticonceptius, factors genètics, gent propensa als “blaus”

o morats, gent que sovint té les
extremitats (mans i peus) fredes,
persones molt altes, persones
amb sobrepès, gent amb problemes d’estrenyiment, ús abusiu de
tacons...

Símptomes i diferents graus
d’IVC

Els principals símptomes en trastorns vasculars són: sensació de
cames cansades o adormides;
edema o inflor en les parts inferiors de les cames (empitjoren a
l’estiu amb la calor i tant si som
molt sedentaris com si estem
massa hores dempeus); aranyes
vasculars, sensació de dolor,
picor o formigueig; rampes musculars nocturnes; etc…
Grau I: aranyes vasculars
Grau II: varius simptomàtiques
(rampes, inflamació, picor, dolor,
cames cansades)
Grau III: varius simptomàtiques
amb edema
Grau IV: aparició signes cutanis
(pell atrofiada i pigmentada)
Grau V: úlcera cicatritzada
Grau VI: úlcera oberta

Com podem evitar/millorar
la nostra circulació venosa?

Reforçar la musculatura de les cames (nedar i caminar), tenir un
pes saludable i uns nivells de colesterol controlats, mantenir un
bon trànsit intestinal, etc. ajuden

a prevenir futurs problemes circulatoris.
Consells per millorar la circulació: alçar les cames (per sobre
del nivell del cor) 30 minuts un
parell de cops al dia, no creuar
les cames al seure, evitar exposicions llargues a fonts de calor
(estufes, depilació amb cera calenta, dutxes d’aigua molt calenta, etc.), reduir la ingesta de sal,
intentar dormir amb els peus
lleugerament aixecats, fer exercici, utilitzar calçat còmode i
roba més ampla, dieta equilibrada amb fruites, verdures i molta
fibra…
Altres tractaments per millorar
els símptomes de problemes de
circulació podrien ser:
· Gel de massatge fred a base de
fitofàrmacs: aplicar-los sempre
en forma de massatge ascendent

de turmells cap a genoll.
· Mitges de compressió: milloren
el nostre retorn venós i eviten la
progressiva debilitat vascular.
S’aconsella portar-les tot l’any.
Les de compressió lleugera (70
den) en cas de primeres molèsties i les de compressió forta quan
ja hi ha varius superficials.
·Hidroteràpia: dutxes i massatges amb aigua freda o alternada
amb tèbia per estimular el to venós.
· Fitofàrmacs per via oral: si volem una acció més contundent
i global és imprescindible prendre’ls durant tot l’any.
Els fitofàrmacs més utilitzats són
el Ginkgo Biloba (antioxidant,
anticoagulant i venotònic), el
Rusc (vasoconstrictor), el Castany d’índies (antiedematós i
antiinflamatori), la Vid Roja i
la centella asiática (vasoprotectors), l’Hamamelis (antioaxidant
i venotònic), etc.

Joan Miquel Carbonell / Director assistencial

Espai patrocinat per:

del Consorci Sanitari de l’Anoia
Beatriz Bayarres / Encarregada de la botiga
Divendres, 18 d’octubre de 2019

“El càncer s’està convertint
en una malaltia crònica”
Demà dissabte a 1/9 de 9 del vespre, a l’espai Igualadiníssim de l’Ajuntament
es presenta el calendari solidari “Fortes i Valentes”, una iniciativa de la Beatriz
Bayarres, l’encarregada de la botiga de l’Hospital i que forma part d’un projecte
més ampli del Consorci Sanitari de l’Anoia que preveu millorar tot l’espai de
l’Hospital de Dia Oncològic.

D

emà dissabte presenteu “Fortes i valentes”, una
iniciativa solidària. De què es tracta?

Beatriz: es tracta d’un projecte que pretén millorar
les instal·lacions de l’Hospital de Dia Oncològic perquè els pacients se sentin encara més bé; pensem que les infraestructures són una mica escasses per poder tenir una atenció molt
més confortable. A través de coneixences personals i de les pacients que passen per la botiga, veig que són uns moments molts
durs tant per al malalt com per a la família i els acompanyants.
I vaig pensar que un calendari solidari seria una bona idea i vaig
presentar la proposta a la Direcció de l’Hospital. Els va semblar bé
i ho vam tirar endavant. Crec que les pacients que n’han format
part han gaudit d’una bona experiència.
Com s’ha dut a terme? Amb qui s’ha comptat per tirar-lo endavant?
B: Ha estat un treball complicat i per això vaig voler obrir horitzons demanat suport a la gent, demanant voluntaris. Les fotografies del calendari són de pacients actuals i antigues pacients que
van voler afegir-s’hi. Per fer les fotografies hem comptat amb la
col·laboració del fotògraf Roger Velàzquez i per fer la coordinació
i el disseny del calendari amb el Lluís Velàzquez.
Dr. Carbonell: Les fotografies es varen fer aquí a l’Hospital. I un
cop fetes es va començar a treballar. El personal de la Unitat de
mama, tant metges com infermeres, ha estat també importatíssim
a l’hora de dur a terme aquest projecte.
Com podrà la gent adquirir-lo i així fer la seva aportació solidària?
B: El preu del calendari és de 6 euros i es podrà adquirir en qual-

sevol dels 50 punts de venda on es distribuirà, que seran associacions, quioscos, botigues, escoles i els diversos espais del Consorci
Sanitari de l’Anoia. A part de comprar el calendari també es podran fer aportacions econòmiques que es destinaran al projecte.
Aquesta iniciativa del calendari solidari forma part d’un projecte més ampli sobre l’Hospital de Dia Oncològic. De què va
aquest projecte?
Dr. Carbonell: Es tracta d’una remodelació de l’espai que bàsicament obeeix al fet d’haver d’atendre cada dia més persones. Actualment atenem unes 450 persones anuals que venen a ser unes
3.500 visites i tractaments. I vàrem copsar que tenim una certa
limitació de l’espai que el personal intenta fer-ho el més còmode possible per als pacients però hi ha dies que l’Hospital de dia
està especialment ple. I també som conscients que el disseny és
de fa uns anys i actualment les necessitats potser són unes altres.
El projecte és la remodelació dels espais i millorar la confortabilitat del pacient. També es millorarà el sistema informàtic que
permetrà tenir molta més seguretat a l’hora de treballar. Però la
part que importa més al pacient és la de la millora de la intimitat
i el seu benestar. Ja fa cosa d’un any i mig es va començar a posar
en marxa aquest projecte on hi estan participant els professionals
de la casa i també els professionals externs del Servei Català de la
Salut. A partir d’ara, un cop fet l’estudi inicial de la distribució dels
espais, per a la decoració, pintura, il·luminació i altres necessitats
es tindran en compte les aportacions dels pacients. La intenció és
organitzar un grup focal que bàsicament estaria compost per professionals que hi treballen, pacients i associacions, perquè volem
escoltar tots els punts de vista respecte les necessitats que hi ha.
Aquesta és una petita part del projecte que tenim d’humanitzar
totes les àrees de l’Hospital, tal com ja s’ha fet a l’àrea de Pediatria.

D’on va sorgir la necessitat d’engegar un projecte com aquest?
Dr. Carbonell: Crec que tots (direcció, personal i pacients) hem
copsat que aquesta era una àrea de l’Hospital que s’havia de millorar: comentaris dels pacients, suggeriments, demandes dels
professionals, i des de Direcció s’ha prioritzat quines àrees de
l’Hospital són les que necessiten més urgentment ser millorades.
A l’Hospital de Dia Oncològic es donen dues sensibilitats: per una
part s’hi va a fer un tractament hospitalari i per l’altra hi ha el component d’una malaltia que ningú vol tenir-la a prop. I és necessari
adequar l’espai a les necessitats i benestar del pacient.
De quin pressupost es parla i com es té previst finançar-ho?
Totes les ajudes externes són sempre benvingudes i com que
el Consorci està al servei dels 115.000 habitants de la comarca,
qualsevol ajuda serà molt important. I la resta de la despesa serà
finançada pel Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari de
l’Anoia. També hi col·labora l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona.
El nombre de pacients oncològics augmenta amb els pas dels
anys o es manté mitjanament estable?
Hi ha clarament un augment que obeeix a dues coses: per una
part al fet que tots arribem a una edat més avançada i tenim més
temps per desenvolupar una malaltia oncològica; i l’altra és que es
detecten amb més facilitat casos molt inicials de càncer gràcies als
molts cribatges que es duen a terme. Aquests dos fets, juntament
amb el fet que actualment el càncer s’està convertint en una malaltia crònica -no en tots els casos- fa que hi hagi molts més tractaments. Arribarà un moment en què l’Hospital de Dia no abastarà
i s’hauran de buscar noves alternatives.
		Cristina Roma @crisroma67

La Fira cerca president. El que hi havia fins ara prefereix ser el de la UEA (es presenta en una candidatura, que segurament serà única). I
és que les activitats firals no donen la mateixa rellevància externa i avui les relacions ajuden a fer negocis (ara en diuen networking). Es
discuteix el paper Firal des del municipi, des de la comarca i fins i tot a nivell català. Diuen que cal tenir molt clars els objectius i l’àmbit
territorial on s’adreça. Però a casa nostra les darreres edicions han estat exitoses, així com també els succedanis d’especialització com el
REC i les botigues al carrer que, encara que no siguin activitat firal, han assolit notorietat i resultats satisfactoris. La Fira és un actiu que
es remunta a èpoques en les que era l’únic mitjà per donar-se a conèixer. Avui diuen que això es pot fer amb les noves tecnologies. Però
segueixen sent un format ineludible (només cal veure què passa amb el World Mobile Forum de Barcelona). Hom es pregunta si Igualada
vol fer un salt endavant o la viu-viu. La resposta no està només en posar un president, sinó en definir un bon projecte.

SUV PEUGEOT 3008

CAP SUV HAVIA ARRIBAT MAI TAN LLUNY

PER

200 €/MES*

47 QUOTES • ENTRADA: 5.489 €
TAE: 7,24 % • QUOTA FINAL: 13.837,11 €
AMB UN ANY D’ASSEGURANÇA DE REGAL INCLOSA**

JA DISPONIBLE EN VERSIÓ HYBRID4 ENDOLLABLE
59 Km d’autonomia
en mode 100% elèctric
(cicle WLTP)

Més informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es (http://wltp.peugeot.es).
*Segons PVPR a la Península i les Balears de 24.150,72 € per a un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 marxes MAN (amb impostos i descomptes inclosos i entrega per part del client d’un vehicle usat de la seva propietat amb una antiguitat mínima
de tres mesos). Quota per a una durada del contracte de 48 mesos i 40.000 km totals. Capital ﬁnançat amb despeses d’obertura incloses (737,14 €): 19.398,86 €. TIN: 5,75%. TAE: 7,24%. Import total degut: 23.237,11 €. Preu total a terminis:
28.726,11 € ﬁnançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, EFC, SA amb una permanència mínima de 48 mesos. Al ﬁnal del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle o pagar-ne o reﬁnançar-ne l’última quota. Subjecte a aprovació
ﬁnancera. Oferta no acumulable vàlida ﬁns al 31/10/2019. PVPR per als clients que no el ﬁnancin: 25.050,72 € i del model visualitzat, un Peugeot 3008 GT Line PureTech 130 S&S 6 marxes MAN amb opcions afegides 30.050, 72 €.
**Regal del primer any de l’assegurança a tot risc amb franquícia ﬂexible amb la companyia Mutua Madrileña Automovilista, SSPF, de Seguros y Reaseguros, subjecte a normes de contractació, subscripció, condicions generals i clàusules
limitatives i intermediada per PSA Financial Services Spain, EFC SA, agent d’assegurances vinculat inscrit en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC
SA vàlida per a comandes de clients particulars entre l’1/10/2019 i el 31/10/2019 que ﬁnancin el vehicle. Condicionat a acceptació ﬁnancera.
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