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L’EDITORIAL

Reciclem més!
L a Comissió Europea ha establert, en els úl-

tims anys, uns objectius clars i ambiciosos 
en matèria de residus municipals. Aquests 
objectius obliguen als països de la Unió Eu-

ropea a assolir un 50% de reciclatge d’aquest tipus de 
residus l’any 2020, un 55% el 2025 i un 60% el 2030. 
A Igualada, s’han posat com a objectiu arribar al 60% 
l’any que ve mateix, però 
actualment estan al 35%. 
Una xifra molt llunyana 
als 70% -i superiors- que 
ja han assolit, en només 
un any, la vintena de 
municipis que ja fan el 
sistema “porta a porta” a 
l’Anoia.
Any rere any, l’Agència 
de Residus de Catalunya 
(ARC) treballa per fo-
mentar l’augment del percentatge de residus domès-
tics que els ciutadans separen per a reciclar. Després 
d’uns anys on la xifra de recollida selectiva es trobava 
estancada al voltant del 40%, avui sembla que la ten-
dència serà que torni a anar en augment.
L’any 2018, a Catalunya es va recollir selectivament 
el 41,8% dels residus municipals -1,66 milions de 
tones-, xifra que representa un augment d’1,9 punts 

respecte a l’any anterior. Pels responsables de la Ge-
neralitat, aquest increment és atribuïble a diversos 
factors: una major conscienciació ciutadana, l’efecte 
de les campanyes de sensibilització sobre la ciutada-
nia, l’increment de la dotació dels ajuts als ens locals 
per al foment de la separació dels residus municipals, 
la implantació de sistemes de recollida més eficients, 

i la pujada del cànon 
dels residus munici-
pals.
Per tal de garantir que 
el percentatge de re-
ciclatge segueixi crei-
xent, i buscant assolir 
les xifres que demana 
Europa, l’ARC creu en 
la necessitat d’implan-
tar sistemes de gestió 
eficients.

Això és el que ara sembla disposat a fer Igualada, amb 
l’amenaça d’importants increments del cost que su-
posarà la recollida, si no s’arriba als objectius, cost 
que podria repercutir fàcilment en el rebut que pa-
guen els ciutadans. Davant el repte, cal civisme, cons-
ciència col·lectiva de respecte al medi ambient, i un 
canvi d’hàbits que, segur, serà pel propi benefici de 
tots. Fem-ho! 

A Igualada, es vol arribar al 
60% el 2020, però ara és al 35% 
de recollida selectiva. Lluny del 
70%, i més, que jan ha assolit els 
qui fan el sistema “porta a porta”  

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Quim Torra, president de la Gene-
ralitat ha dit que “aquest poble que 
s’està mobilitzant massivament es-
pera de tots nosaltres una proposta” 
per seguir “fixar com exercim el dret 
d’autodeterminació en el termini 
més breu possible, a poder ser en 
aquesta legislatura” i davant les re-
accions de la resta de partits va dir 
més tard “Vegem-ho com una opor-
tunitat”. 

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
va dir a Albert Rivera, líder de C’s 
“vostè és un piròman i això és el dar-
rer que necessitem. Ni incendis en 
els carrer, ni a la política.” 

Gabriel Rufián, portaveu d’ERC 
al Congrés, va dir “Cacera nazi al 

centre de Barcelona sota la mirada 
displicent de la Brimo. S’ha acabat 
l’hora de les explicacions i ha arri-
bat la de les dimissions.”

Lluís Sans, president de l’Associa-
ció del Passeig de Gràcia i propie-
tari de Santa Eulàlia, ha  comentat 
que “la difusió d’aquestes terribles 
imatges en tot del món perjudica-
rà la reputació de Barcelona com a 
ciutat dialogant i pacífica, i tindrà 
efectes negatius per al turisme.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, no es va voler posar al telè-
fon a la demanda del president de 
la Generalitat i va respondre a la 
demanda d’una trobada per discu-
tir el conflicte català dient “primer 
que parli amb l’altra meitat dels 
catalans” per seguir “que la inde-
pendència de Catalunya no és legal 
ni la vol la majoria de catalans i la 
seva proposta de referèndum no la 
vol ni la majoria de catalans ni, pel 
que sembla, la majoria del seu propi 
govern.” 

Artur Mas, expresident de la Gene-
ralitat, va declarar “només pots anar 
a un conflicte quan tens possibili-

tats de guanyar-lo, perquè sinó, no és 
anar a un conflicte, sinó a un suïcidi. 
Puc donar la raó a qui afirma que 
abans d’implementar la independèn-
cia cal saber quines conseqüències té 
i com s’aconsegueix. Això requereix 
més temps, reorganitzar coses, fer 
pinya, més unitat interna i més estra-
tègia conjunta.”

Roger Torrent, president del Parla-
ment i Ada Colau, alcaldessa de Bar-
celona, han demanat a CCOO, UGT, 
Pimec, Foment del Treball, Cercle 
d’Economia, Fede.cat, la Taula del 
Tercer Sector i la FAVB “intentar tro-
bar una sortida al moment que viu 
Catalunya, desescalar, posar fi a totes 
les violències i acabar amb la judici-
alització per aconseguir una solució 
democràtica al conflicte”. 

Carme Forcadell, expresidenta del 
Parlament de Catalunya, ha dit “No 
em reconec en els cotxes cremats. 
Mai de la vida té justificació. Mai. La 
història ha triomfat amb moviments 
pacífics, de desobediència civil pa-
cífica, més que amb moviments vi-
olents. La no-violència no és només 
per convicció, que també i sempre, 
sinó per eficàcia.”.

Rèquiem pels 
infants
Escolto esgarrifada la notícia: uns pa-
res adolescents llencen al riu el seu 
nadó. Paro l’orella… no pot ser veri-
tat! Havien amagat l’embaràs a les se-
ves famílies. Les llàgrimes m’omplen 
els ulls i el cor se m’encongeix de tris-
tor.
Pocs dies després surt a la llum la no-
tícia dels infants i joves retinguts per 
uns suposats «mestres d’una escola» a 
Nigèria i que vivien amenaçats, apa-
llissats, vexats sexualment… i a conti-
nuació la notícia de la mort de milers 
d’infants iemenites a causa de la fam 
provocada per la guerra, i l’augment 
dels infants que viuen en famílies per 
sota del llindar de la pobresa també al 
nostre país, i… Quantes vides estron-
cades abans de poder ser viscudes.
Apago el televisor, no vull seguir es-
coltant. No compro la premsa, no vull 
seguir llegint. Però sé que ignorar no 
m’asserenarà, ni solucionarà el pro-
blema, ni em farà més feliç, ni salvarà 
més vides; però fer-ne un espectacle 
mediàtic, una acusació condemnatò-
ria, una denúncia pública, un judici 
baladí… tampoc. Llavors què és mi-
llor: parlar-ne o fer silenci?

Les societats cometem un cop i un 
altre els mateixos errors, les lliçons 
històriques no són apresses; les grans 
proclames de «mai més tornarà a pas-
sar» no són més que cridòria. Sabem 
que les millors eines per crear comu-
nitats responsables, per salvaguardar 
la dignitat de tot ésser humà, per re-
conèixer-nos com a persones iguals i 
viure en pau, per preservar la vida de 
tots són: l’accés a l’educació i el respec-
te i l’estimació davant la diferència de 
l’altre. Només així assolirem objectius 
universals com la igualtat de drets, el 
dret a una feina digna, a un habitatge, 
a la sanitat i a la vida.
Avui no tinc més paraules, sols puc 
oferir aquest petit recordatori, aquest 
rèquiem per tots aquells infants d’ar-
reu del món morts per culpa de la vi-
olència, de les guerres, dels abusos, de 
les epidèmies, de la fam…. o que mal-
viuen acorralats per la por, la desespe-
ració i l’abandó. Una paraula perquè 
no caiguin en l’oblit.

ANNA-BEL CARBONELL
Àmbit Maria Corral
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Allò que importa és l’objectiu, en 
el nostre cas la Independència. 
Ara, tanmateix, en la setmana 
després de la sentència tam-

bé ens interessa el trajecte. Vull dir  que 
la peripècia del viatge per a arribar a lloc 
també és important i cal viure-la i, és clar, 
assegurar la destinació, la Independèn-
cia! Aquesta arrencada, me l’empesco per 
tractar de repassar i valorar la setmana de 
la sentència contra (!) els nostres polítics 
Perquè des del dilluns, 14 d’octubre, pas-
sa que el poble ha emprès un viatge amb 
moltes etapes i ple d’episodis sorgits del 
tsunami democràtic, l’última factoria del 
sobiranisme.
Permeteu-me que us faci la meva crònica 
de la setmana, si més no dels tres dies «més 
forts». Dilluns, a quarts de nou del matí es 
va saber allò que tothom es temia des de 
l’inici del judici: una sentència condemna-
tòria terrible amb un total de 100 anys de 
presó! El cop de maça per als nostres diri-
gents, en presó preventiva des de fa dos anys 
(!), deuria ser terrible; el poble, aclaparat, 
es va remoure... Tothom sabia que estava 
convocat a entrar en acció, a mobilitzar-se, 
a fer trontollar «el règim» com hauríem dit 
en llenguatge antifranquista. A Barcelona 
en poques hores es va assetjar l’aeroport del 
Prat, amb una fortalesa per part de la gent 
convocada pel tsunami democràtic que va 
provocar un desgavell de dimensions ge-
gantines, això sí, rebent l’actuació duríssi-
ma dels cossos de policia. Les imatges de la 
gernació aplegada a l’aeroport i les càrre-
gues policials van deixar esmaperduts els 

nostres «amics». Simultàniament arreu del 
país es van omplir les places de les nostres 
ciutats amb una participació espectacular, 
com la del 3 d’octubre de 2017! A Iguala-
da, segurament, es deuria superar aquella 
participació de ja fa dos anys. Fins i tot es 
va conèixer una acció insòlita, també de la 
marca tsunami: uns mil dos-cents vehicles 
(!) desplaçats des de Catalunya van col-
lapsar durant un parell d’hores els accessos 
de l’aeroport de Barajas! Tot plegat era el 
principi d’una mobilització que va tenir en 
les marxes de la llibertat una manifestació 
èpica que va culminar en la confluència de 
les sis columnes a Barcelona, donant el tret 
de sortida a la immensa manifestació de 
gairebé un milió de persones. Un veritable 
onzedesetembre en ple octubre. El poble 
va respondre, no en tinguéssim cap dubte: 
centenars de quilòmetres recorreguts per 
milers i milers de marxadors  en columnes 
inversemblants, unes grans organitzacions 
durant les tres etapes de la marxa i la força 
i solidaritat del poble envers els líders tan-
cats per una sentència injusta i repulsiva.
Igualada, ja ho sabeu, va ser final i inici 
d’etapa de la columna que provenia de Tàr-
rega i havia d’arribar a Martorell, amb la 
recepció i sortida organitzades per l’ANC. 
Dimecres i dijous a Les Comes es van viure 
moments emocionants de gent jove i molt 
jove, i gent gran i molt gran amb una espur-
na d’emoció als ulls. Dijous al matí, després 
d’una xocolatada organitzada per la Gent 
Gran d’Igualada, la columna de marxadors 
per la llibertat la va emprendre cap a Mar-
torell... Divendres, arribant a Barcelona, 

vam poder veure riuades immenses de gent 
alegre i combativa per denunciar la terrible 
sentència  contra els nostres polítics: era la 
resposta a la Sentència, la temuda resposta 
pels espanyols, la nostra esperança cap a la 
República.
Fins aquí aquesta crònica d’urgència i 
superficial de la Setmana. Aquests dies, 
també ho sabeu, han proliferat les mani-
festacions  protagonitzades per la gent més 
jove, amb resposta policial del tot denun-
ciable. A Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona hem vist imatges esborronadores de 
violència policial – dels Mossos i els altres- 
que han comportat dotzenes de detenci-
ons. Els nostres fills i nets han decidit em-
prendre noves modalitats  d’acció per fer 
trontollar l’enemic, tenen clar que no volen 
«anar amb el lliri a la mà». La resposta fàcil 
i desitjada dels nostres enemics, al cap dels 
quals hi ha el ministre Grande-Marlaska, 
és considerar la resposta a la sentència com 
un conflicte d’ordre públic que faran servir 
d’argument per carregar el pròxim 155 o, 
com diuen gent com Montserrat Nebreda, 
la proclamació d’un estat d’excepció.
El món independentista, i acabo, a partir 
del viatge que va emprendre el dilluns de 
la Sentència i la reacció de l’Estat espanyol, 
ha de continuar treballant per no perdre la 
dimensió política de la resposta a la Sen-
tència, per atresorar més força cap a l’as-
soliment de la República, que és el nostre 
objectiu, la finalitat del «viatge»,  el que 
ens van marcar els presos sentenciats per 
l’Estat espanyol.  
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FRANCESC RICART La setmana de la Sentència

 Aniràs a la manifestació d’aquest dissabte en 
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem?

 Sí 13,3%  No 86,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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SHEILA AVILÉS

La corredora de Santa Margarida de Montbui es va proclamar cam-
piona de les Sèries Mundials de Skyrunning el passat cap de setma-
na. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

REFLEXIONS SOBRE 
L’IMPOST CO₂ I NATU-
RA
Daniel Macià

Primer, voldria deixar molt clar que 
tinc un cotxe amb matrÍcula B ---- UY.
Des de l’any 1986 m’he dedicat a do-
nar a conèixer el Medi Ambient i la 
Natura a la nostra comarca (Anoia) i 
arreu, i separo Medi Ambient i Natu-
ra, ja que tot i estar lligats per mi són 
diferents.  A mitjans dels anys 80 par-
laven d’efecte hivernacle, avui anome-
nat Canvi Climàtic, les pluges àcides i 
la destrucció de la capa d’ozó per l’ús 
dels CFC, fomentar el reciclatge., etc. 
Des de llavors he dedicat moltes pes-
setes, actualment €, i hores a defensar 
el nostre planeta (medi ambient i na-
tura) participant en activitats, xerra-
des, conferències, sortides i tot sempre 
sense cobrar n’hi un euro. He plegat 

de treballar per participar en xerrades, 
anar a les escoles a parlar de caixes niu, 
ocells, natura, etc., que he hagut de re-
cuperar o perdre econòmicament i que 
ningú m’ha compensat, sempre ho he 
fet d’una forma altruista. 
No cal dir que tots el projectes que 
he participat i que participo actual-
ment, m’han comportat moltes hores 
de camp (sortides) i després a casa, 
moltes hores per preparar les dades i 
enviar-le. Un d’ells va ser “Seguimiento 
de Mortandad de Mamiferos en Carre-
teras” de la CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambien-
tal), llavors s’havien de fer fotocòpies 
i enviar les dades per correu, llavors 
comportava un cost econòmic, actual-
ment tot és per la xarxa.
Professionalment treballo en una em-
presa dins el departament on hi ha 
inclòs el Medi Ambient, i on l’objectiu 
principal és una millor gestió residus 
industrials i amb diferents projectes, 

ho hem aconseguit.
A casa ho reciclem tot, fins i tot els en-
vasos de iogurts, plàstics, papers, etc., 
i quan anem a comprar busquem els 
productes de proximitat, i no hem tin-
gut mai cap compensació.
El cotxe, l’utilitzem el mínim just i ne-
cessari. Ara hauré de pagar un impost 
després de 33 anys on he tingut com 
a objectiu defensar el Medi Ambient 
i la Natura de casa nostra que, no ús 
equivoqueu, m’ha comportat un pla-
er, il·lusió, bons moments, he conegut 
molta gent. 
Evidentment hauré de pagar aquest 
impost com molts altres que no reci-
clen i no reciclaran, que el seu poder 
adquisitiu els permet canviar de cotxe 
freqüentment, que van a comprar el di-
ari, el pa i porten i van a buscar els seus 
nens amb cotxe a l’escola, i que el Medi 
Ambient és allò de quatre arreplegats/
il·luminats i que els sona a música. Són 
aquells que mai han mogut un sol dit 

per defensar el nostre Planeta (medi 
ambient i natura).
A part de la meva posició completa i 
absolutament personal i que cal refle-
xions, voldria reclamar a l’administra-
ció, que també paguin aquest impost 
les furgonetes de repartiment, els ca-
mions de transport de mercaderies. A 
casa nostra la major part de les merca-
deries són transportades per carretera, 
els vaixells i avions i què dir del turis-
me, el transport de viatgers per carrete-
ra, tots ells importants fons d’emissions 
de CO₂, però ”tocar” aquest sectors pot 
comportar a l’administració problemes 
i ho deixarem per més endavant.
Si volem posar aquest impost, també 
hem de trobar mitjans per això re-
clamo un transport més econòmic i 
sostenible. En molts polígons indus-
trials no hi ha una xarxa de trans-
port, no cal dir entre ciutats. Es vol 
començar senzillament pels “dèbils”, 
és més fàcil i pràctic.
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Una de les qüestions que més necessitem 
repensar els periodistes en moments de 
crisi profunda és, com ja va passar al ci-
cle post-08/15M, la de la legitimitat. El 

sistema mediàtic, els mitjans i els periodistes, com a 
treballadors que en som, trobem el nostre suport en 
una ciutadania que ens llegeixi, ens miri o ens escolti; 
que es formi, s’informi i trobi les seves opinions per 
mitjà de la nostra feina. I és molt qüestionable que ara 
mateix comptem amb aquesta legitimitat.
Una possible crisi de l’Estat, com sembla que pot es-
devenir el conflicte a Catalunya després de la repressió 
descontrolada, la judicialització i la multiplicació de 
presos polítics en l’última setmana, ens ha de fer pen-
sar en una possible crisi del sistema de mitjans –tam-
bé de gran part dels mitjans de Barcelona– i de la seva 
credibilitat com a font d’informació, com a creadors 

curs mediàtic. I són els mateixos que ara es troben al 
focus de les criminalitzacions dels matinals, editorials 
i telenotícies cada cop que engeguem la tele.
Apel·lar als joves ja no és només sinònim d’adap-
tar-nos, com a periodistes, al seu llenguatge. Ja no és 
només donar veu, representar fidelment, a una gene-
ració que confia menys en nosaltres que els seus pares 
–en comptes de parlar dels late millenials i els Z com 
qui va al zoo a veure com es comporten les iguanes 
en captivitat. La generació que liderarà aquesta crisi, 
la que decidirà els canvis sistèmics i necessaris que en 
sortiran, és una generació que, és cert, ens està exigint 
que aprenem a fer anar TikTok, però que, primer de 
tot, ens exigeix crítica, anàlisi profunda, contrapoder, 
com a requisits previs per a diferenciar entre perio-
disme i propaganda d’Estat. I ells ens porten, en totes 
dues coses, un gran avantatge. 

d’opinió pública. Aquesta crisi de legitimitat, relacio-
nada amb el tractament moltes vegades dubtós d’un 
conflicte i amb la connivència de molts espais medià-
tics amb la repressió i els poders públics que en son 
causants, té un altre component que ja teníem molt 
present en pensar el periodisme del futur: el genera-
cional.
Els mateixos joves que es –ens– defensen de la bruta-
litat policial, que posen la cara i el cos als carrers i que 
són la punta de llança de la crisi política que s’apropa, 
han estat els més vehements en rebutjar el discurs de 
l’odi, les manipulacions –moltes amb informe policial 
o judicial a la mà– i les qüestionables, si no condem-
nables, eleccions discursives de mitjans d’aquí i d’allà. 
Els mateixos joves que ja no veuen els seus drets de-
fensats a les institucions de l’Estat –a cap– són els que 
fa molt de temps que no es veuen representats al dis-

ALBERTO PRIETO
media.cat

Joves amb una crisi davant
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L’exjutge -reprobat a Eu-
ropa per no atendre les 
queixes per tortures dels 
presos bascos- i minis-

tre de l’Interior declarava aques-
ta setmana a Barcelona, que “en-
frentarse a los agentes del orden 

en una manifestación, puede acarrear una pena de 
hasta seis años de carcel”.
Fantàstic. Per fer just el contrari, per enviar als 
manifestants a casa el dia 20 de setembre del 2017, 
en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez han estat con-
demnats a nou anys de presó. El camí, per tant, és 
clar: millor enfrontar-se a la policia –sis anys- que 
obeir-los i marxar a casa –nou anys-. La policia ha 
buidat ulls, rebentat testicles i ha ferit de diversa 
consideració a més de sis-cents joves, però per al 
ministre, els violents són els que han cremat con-
tenidors. 
En un Estat de dret hi ha d’haver concordança en-
tre penes. No pot ser que per una mateixa cosa, 
uns puguem ser condemnats a presó i altres pu-
guin continuar lliures. I no em refereixo amb això 
a l’eventualitat que el teu advocat sigui millor que 
un altre, sinó que la injustícia ja sigui la base del 
sistema judicial espanyol. L’arbitrarietat invalida 
tot el sistema de garanties processals.
El desaparegut ideòleg del PSOE Pérez Rubalcaba 
ja va advertir que l’Estat pagaria el preu que cal-
gués per tal de deturar les ànsies republicanes dels 
catalans. I a fe de Déu que ho està fent!. És tant el 
retorçament del dret i tanta la violència instituci-
onal desplegada contra Catalunya, que el govern 
del PSOE ha creat una mena de ministeri paral·lel, 
anomenat España Global, per fer costosíssimes 
campanyes d’imatge a l’exterior per intentar ren-
tar-li la cara al règim repressiu espanyol.

Us explico una de les seves campanyes. Un vídeo 
en dibuixos animats de difusió internacional, que 
dibuixa a Oriol Junqueras vestit de pres, amb un 
antifaç de lladre i fins i tot un ull més petit que 
l’altre. I tot això –guió, dibuixant, traductors, ani-
mació, difusió i presentacions per tot Europa- es 
paga amb diners públics. És a dir, amb els nostres 
impostos. 
Cap partit ni de dretes, d’esquerres ni d’extrem 
centre ha dit ni piu. Tot el que sigui poder per 
l’Estat els està bé, car compten en administrar-lo 
algun dia.
Això qui millor ho ha entès són els joves que des 
del dia de la sentència no han parat de manifes-
tar-se i oposar-se a aquest estat de coses. Per fer-
los por, la policia de l’Estat –i els Mossos- n’han 
detingut més de dos-cents i una trentena dels 
quals són a la presó “preventiva” sense cap garan-
tia processal.
Espanya està aplicant a Catalunya el dret d’Estat i 
no pas l’estat de dret. I qui esperi que els partits ho 
resolguin, que s’assegui perquè no ho veurà. Sort 
en tenim dels joves que mantenen en peu la dig-
nitat de Catalunya. 

En un Estat de dret hi ha d’haver 
concordança entre penes. No pot 

ser que per una mateixa cosa, uns 
puguem ser condemnats a presó i 

altres puguin continuar lliures

JOSEP M. CARRERAS

Dret d’estat Quan el cel s’enfonsa

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Dimarts passat 
a les 10 de 
la nit, jo cir-
culava per la 

carretera que de la Pana-
della va a Santa Coloma. 
Durant tot el dia el ser-

veis meteorològics havien estat anunciant 
“la llevantada de l’any” però fins aquell 
moment amb prou feines havia plogut 
quatre gotes. Ja començava a pensar que 
-com passa altres vegades- la previsió no 
s’adeia a la realitat. En definitIva, la me-
teorologia no és una ciència matemàtica.
De sobte, sense previ avís, em va envoltar 
com una onada de pluja que em va tallar del tot la 
visió. El netejaparabrises no donava l’abast i jo ha-
via de circular quasi a les palpentes. Només em po-
dia guiar una mica per la línia lateral de la carretera 
(la de l’esquerra, perquè la de la dreta no es veia). 
Els llamps eren continus i l’aigua no era una corti-
na, era una paret i més d’una vegada em vaig haver 
de parar perquè no sabia on era. Només desitjava 
que el cotxe no es parés perquè altrament m’hau-
ria trobat perdut enmig de la tempesta en una nit 
negra com una gola de llop. Per sort, vaig poder 
arribar a casa sense altra novetat més que el neguit 
i la por que sempre produeix la natura desfermada. 
L’endemà vaig saber que els meus veïns de la Conca 
de Barberà no havien tingut tanta sort i l’aiguat se 
n’havia endut ponts, cases i vides. 
És en aquests casos que cal preguntar-se fins a quin 
punt el desastre és degut a causes purament na-
turals o s’hauria pogut prevenir almenys en part. 
A Catalunya tenim l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) un organisme públic de la Generalitat en-
carregat de vetllar per tots els  aspectes relacionats 
amb l’aigua. Un organisme que de fet només conei-
xem per l’impost directe que grava sobre el consum 
dels usuaris.  És a dir, que el paguem entre tots. Ja 
és un escàndol que sobre un bé de primera necessi-
tat com és l’aigua  hi gravin cinc impostos. Malgrat 
això, no sabem a què es destinen els milions d’euros 
que es recapten anualment. 

Potser no s’haurien pogut evitar del tot els desastres 
de l’aiguat.  És excepcional que el cabal del Francolí 
es multipliqui per mil en poques hores i arribi a ser 
deu vegades el de l’Ebre. Però bona part de les des-
trosses varen ser degudes a la manca de neteja de 
les lleres dels rius, que varen arrossegar arbres, ca-
nyes i tota mena d’escombraries fins arribar a tapar 
els ponts i afavorir així el desbordament i les inun-
dacions d’amples zones. En un país com el nostre, 
la deixadesa es paga cara.
D’altra banda, és també un escàndol que després 
publicar-se la normativa europea sobre la potabili-
tat de l’agua hi hagi poblacions de la mateixa Con-
ca de Barberà, la Baixa Segarra i la Segarra estricta 
que portin 12 anys sense aigua potable a les cases. 
S’han fet gestions, s’ha fet propaganda als mitjans 
de comunicació (amb fotos del Conseller i alcaldes) 
anunciant mesures per trobar solució al problema. 
Primer es va dir que es portaria aigua de l’Ebre, 
després es va canviar dient que es duria del pantà 
de Rialb, més tard s’ha tornat a parlar de l’Ebre... 
però la realitat és que l’aigua no arriba a les cases i 
qui en vulgui que compri garrafes.
Vivim en un país on a vegades sembla que la im-
provisació sigui la tònica normal d’actuació, on és 
habitual el “qui dies passa anys empeny” i és molt 
difícil trobar plantejaments a llarg termini. Men-
trestant, com cantava la Trinca “narinan, narinan, 
narinan...” i a qui no li agradi, que s’hi posi fulles. 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2019   PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES  

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 11.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 187€/MES

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

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES 

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES  

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT   ANY: 2018   PREU: 11.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 187€/MES 

TOYOTA CHR 125H DYNAMIC PLUS HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 23.500€ 

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
ANY: 2019   PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 9.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 155€/MES

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

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 27.900€ 
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Assemblea de càrrecs electes a Barcelona, aquesta setmana. / ACN

El montbuienc -a la dreta- ja va ser detingut per agredir un policia.

La sentència del procés evidencia les distàncies al Consell 
Comarcal, on JuntsxCat governa amb el PSC
REDACCIÓ / LA VEU 

E s veia venir, i finalment 
ha succeït. El pacte de 
govern de Junts x Cata-

lunya amb el PSC, que va mo-
tivar ball de bastons després 
de les eleccions municipals, ha 
acabat evidenciant distàncies 
amb motiu de la sentència del 
TS sobre el procés sobiranista.
El grup comarcal d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC) i el de Junts per Ca-
talunya van votar a favor de 
la moció de rebuig a la sen-
tència del Tribunal Suprem, 
en el darrer ple del Consell 
Comarcal. També s’hi van 
afegir coalició Alternativa 
Municipalista-Amunt, i amb 
l’abstenció d’Ara Montbui, i 
la no participació en la vota-
ció (sense abandonar el ple) 
de la coalició Candidatura de 
Progrés (PSC-PSOE–Igualada 
Som-hi). La representant de 
Ciutadans no va assistir al ple.
La situació ha incomodat molt 
a Esquerra, que ha denunciat 
“la incoherència del portaveu 
d’Igualada Som-hi, Jordi Cu-
adras, que va votar de mane-
ra diferent la moció contra la 
sentència pel referèndum de 
l’1-O a l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consell Comarcal de 
l’Anoia. En menys de vint-i-
quatre hores de diferència, 
Jordi Cuadras, cap de llista de 

Igualada

Som-hi Igualada i vicepresi-
dent del Consell Comarcal, va 
passar de l’abstenció a l’Ajun-
tament d’Igualada a la no vo-
tació al Consell Comarcal”.
En aquest sentit, el portaveu 
d’ERC al Consell Comarcal, 
David Alquézar, va subratllar 
en la seva intervenció “la in-
congruència del pacte entre 
JxCat i el PSC-PSOE –grup 
en què està integrat Iguala-
da Som-hi– que es va posar 
clarament de manifest en una 
qüestió tan sensible com la 
resposta a la injustícia de la 
sentència del Suprem”. 

Regidors anoiencs a la 
Trobada de Càrrecs Electes
Dilluns, regidors d’Igualada, 
Masquefa i la Pobla de Clara-
munt -podria haver-ni més- 

van participar en la iniciativa 
de la CUP de fer una Trobada 
de Càrrecs Electes a Barcelo-
na. També hi eren alcaldes i 
regidors Junts per Catalunya, 
ERC, Podemos i Guanyem. 
La trobada estava centrada en 
trobar consensos “per l’am-
nistia i l’autodeterminació”. El 
regidor poblatà Albert Duran, 
present a l’acte, ha comentat 
que “no s’ha convocat mai 
l’Assemblea de Càrrecs Electes 
que es va constituir fa anys, i 
amb aquesta trobada volíem 
començar a explorar soluci-
ons. Des del món municipal 
hi hem de dir alguna cosa. Va 
ser una trobada molt enriqui-
dora i vam veure una mica 
de la unitat que cal, per sobre 
dels partits. Esperem que sigui 
l’inici d’alguna cosa”. 

El veí de Santa Margarida de 
Montbui, Francisco L.G., de 
43 anys d’edat, arrestat per 
presumptament llençar una 
bengala contra un helicòp-
ter dels Mossos ha quedat en 
llibertat provisional després 
de comparèixer, aquest di-
mecres, davant del jutjat de 
guàrdia d’Igualada. 
El montbuienc té l’obligació 
de comparèixer cada quinze 
dies al jutjat, acusat dels de-
lictes de desordres públics i 
atemptat a l’autoritat.
Segons va informar el Tri-
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), el ma-
nifestant va comparèixer 
al matí davant del jutge de 
guàrdia d’Igualada, que va 
acordar inhibir-se a favor 
dels jutjats de Barcelona, en-
carregats d’investigar l’atac 
perquè va succeir a la capital 
catalana.
L’home va ser detingut di-
lluns passat, després que la 
policia catalana l’identifiqués 
com l’autor del llançament de 
pirotècnia a l’helicòpter a les 
imatges fotogràfiques i de ví-

Llibertat per al montbuienc Fran-
cisco L.G., acusat pels Mossos de 
llençar pirotècnia al seu helicòpter

deo sobre l’incident. Els Mos-
sos d’Esquadra el van detenir 
sota l’acusació d’homicidi en 
grau de temptativa, però el 
jutge de guàrdia li imputa de 
moment els delictes de de-
sordres públics i atemptat a 
l’autoritat.
Això no obstant, l’instructor 
ha remès la causa als jutjats de 
Barcelona, que són els com-
petents per investigar l’atac 
perquè va passar al districte 
de l’Eixample de la capital 
catalana, en el marc d’una 
manifestació convocada pels 
CDR dimecres passat contra 
l’actuació dels Mossos davant 
els disturbis en les mobilitza-
cions contra la sentència del 
procés.
Precisament, el detingut té 
oberta una investigació en 
un jutjat de Barcelona per la 
seva presumpta vinculació 
amb els incidents ocorreguts 
en una manifestació que l’as-
sociació de policies nacionals 
i guàrdies civils Jusapol va 
convocar a Barcelona, el se-
tembre de l’any passat.

Autocars de l’ANC i CDR’s per anar 
a la manifestació de Barcelona

A diverses poblacions de la co-
marca han organitzat autobu-
sos per anar a la manifestació 
convocada per demà dissabte  
a Barcelona, al carrer Mari-
na. A Igualada, el bus sortirà 
a les 3 de la tarda de l’estació 
d’autobusos, a un preu de 10 
euros. Calia inscriure’s prèvi-

ament.
També hi ha confirmats au-
tocars, almenys, des de Piera, 
Capellades i Calaf.
La manifestació, convocada 
per l’Assemblea Nacional Ca-
talana i Òmnium Cultural, co-
mençarà a les 5 de la tarda al 
carrer Marina.

Concentracions 
i manifestacions 
a Igualada, de re-
buig a l’actuació 
dels Mossos
Divendres i dissabte es van 
produir diferents concentra-
cions i manifestacions a Igua-
lada. En el primer cas, per a 
totes aquelles persones que no 
van poder desplaçar-se a Bar-
celona, on s’hi van aplegar mig 
milió llarg de manifestants.
En el segon, tal i com mostren 
les fotografies de Joan Guasch, 
per mostrar el rebuig a l’actu-
ació dels Mossos d’Esquadra 
i per demanar la dimissió del 
conseller d’Interior,  Miquel 
Buch, tant a la plaça de l’Ajun-
tament com davant la caserna 
dels Mossos.



La gerent de la UEA, Paula Arias, 
i el regidor de Promoció Econòmica Jordi Marcé. / JP

Dilluns torna Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació d’Igualada
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana vinent, de 
dilluns a dijous, tindrà 
lloc una nova edició del 

Prepara’t, la Setmana de l’Ocu-
pació d’Igualada. Un projecte 
impulsat per la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada per donar eines i 
propostes per a la recerca de 
feina a les persones que estan 
en situació d’atur o volen fer 
un canvi professional.
Enguany, el Prepara’t arriba a 
la seva vuitena edició i girarà 
al voltant dels canvis que està 
experimentant el mercat labo-
ral, atès que aquest ha evoluci-
onat ràpidament i ha entrat en 
l’era digital. La incorporació de 
les noves tecnologies i la digi-
talització tenen un impacte en 
els perfils professionals dema-
nats per les empreses i en l’apa-
rició de noves professions que 
fins ara no existien. En aquest 
sentit, l’edició d’enguany trac-
tarà sobre la transformació 
digital, però a la vegada també 
es basarà en la importància de 
l’autoconeixement per orientar 
la vida professional.
Paula Arias, gerent de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, ha 
subratllat la satisfacció de 
l’entitat en poder realitzar un 
any més aquest projecte tan 
“necessari i important per a 
la població que cerca feina”. 
Tanmateix, Arias ha afirmat 
que aquest projecte referma, 
per una banda, “la implicació 
de l’entitat en projectes socials 
perquè segueix amb la volun-
tat i missió d’ajudar a inserir 
laboralment a les persones que 
estan en situació d’atur. Una 
de les nostres missions és la 
de potenciar el desenvolupa-
ment econòmic de la comar-
ca i ajudar a crear ocupació i 
prosperitat, actual i futura”; 

i per l’altra, “el Prepara’t és el 
millor escenari per generar la 
relació entre empresa i futur 
treballador és del tot necessà-
ria”. Arias també ha afegit que 
aquest projecte “demostra que 
el treball entre el sector públic 
i el privat és efectiu”.
Per la seva part, Jordi Marcè, 
regidor de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament d’Igua-
lada, ha destacat que “iniciati-
ves com Prepara’t són un bon 
exemple del que entenem que 
hauria de ser la col·laboració 
entre l’administració i les en-
titats com la UEA; no és que 
ajudem a fer una activitat, sinó 
que fem conjuntament una ac-
tivitat”.

Connecta: la novetat 
d’enguany
La novetat destacada d’aques-
ta edició és l’espai “Connecta”, 
una activitat relacional entre 
empreses i persones que bus-
quen feina. Es tracta d’una 
oportunitat única per con-
tactar amb empreses de dife-
rents sectors econòmics de la 
comarca que cerquen perso-
nal per a les seves plantilles. 
Cadascuna de les empreses 

atendrà a totes les persones in-
teressades en conèixer la seva 
proposta laboral.

Programa
La Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada tindrà lloc a Ig-No-
va Empresa (Av. Mestre Mun-
taner, 86) de 09:30h a 13h, 
a excepció del dimecres dia 
30 d’octubre finalitzarà a les 
16:30h i dijous, dia 31, a les 
14h.
Com en darreres edicions, 
cada sessió estarà dedicada a 
un tema. Dilluns dia 28, serà 
el torn de parlar sobre les 
oportunitats que ofereix i com 
buscar feina en el nou entorn 
digital amb la ponència d’En-
ric Bastardes, comunicador, 
consultor i formador. Dimarts, 
dia 29, sobre descobrir el po-
tencial i liderar els projectes de 
vida amb la ponència d’Albert 
Bosch, aventurer, emprenedor 
i escriptor. Dimecres dia 30 
serà el torn de l’espai Con-
necta per contactar amb em-
preses que cerquen personal i 
presentar la candidatura i, a la 
tarda, com fer un currículum 
eficient amb Carlos Bella, do-
cent universitari, conferen-

ciant, consultor i formador. 
I finalment, dijous, dia 31, 
sobre l’aventura d’emprendre, 
a càrrec d’Anna Viñals Rioja, 
coach, professora associada a 
la UPF, col·laboradora acadè-
mica i consultora.
L’edició d’enguany finalitzarà 
amb la conferència “Ho tor-
naria a fer?” on dos emprene-
dors de l’Anoia explicaran els 

canvis que han fet en les seves 
trajectòries professionals.
Les inscripcions al Prepara’t 
s’han de realitzar a través de 
la pàgina web de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i omplir 
un formulari, especificant el 
dia i activitat a la qual es vol 
assistir, o bé per mitjà de cor-
reu electrònic a uea@uea.cat o 
per telèfon al 938052292.

El 21 de novembre 
es farà el Prepara’t Jove
El Teatre Ateneu d’Igualada 
tornarà a ser l’escenari d’una 
nova edició del Prepara’t 
Jove. Un projecte dirigit als 
alumnes de 4t d’ESO de les 
escoles d’Igualada, i organit-
zat per la Unió Empresarial 
de l’Anoia i l’Ajuntament.
El Prepara’t Jove, que en-
guany celebra la seva quarta 
edició, té per objectiu acostar 
als joves la realitat empresa-
rial del territori, promoure 
la reflexió dels joves sobre el 
seu futur professional, aju-
dant-los a què analitzin les 
seves preferències, interessos, 
vocacions, motivacions i la 
seva projecció en el mercat 
laboral, en el món de l’em-
presa i l’emprenedoria.
Paula Arias, gerent de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
afirma que es tracta d’un pro-
jecte “que segueix les línies 
d’actuació de l’entitat per tal 
de donar a conèixer als joves 
l’oferta formativa i empresari-
al que hi ha a la comarca per 
ajudar-los a escollir i desco-
brir el seu camí professional”, 
perquè “molts joves de la co-
marca desconeixen la realitat 
empresarial de l’Anoia. Les 
possibilitats hi són, però es 

desconeixen. Millorar la re-
lació contacte escola-empresa 
és un eix bàsic per aconse-
guir que l’evolució del sistema 
educatiu i el món empresarial 
i laboral de l’Anoia estiguin 
alineats en un avenç conjunt. 
Els joves són el nostre futur”, 
ha reblat.
L’acte que tindrà lloc el proper 
dijous dia 21 de novembre, de 
9.30h a 11h, estarà conduït 
per Màrius Mollà, enginyer 
industrial, emprenedor i es-
criptor, que iniciarà l’acte fent 
una breu presentació dels 
sectors econòmics i les opor-
tunitats laborals que ofereix 
la comarca. Seguidament, es 
realitzarà un tàndem entre 
Màrius Mollà i David Bosch, 
expilot professional d’auto-
mobilisme. Va ser campió 
d’Espanya i Sotscampió d’Eu-
ropa de Fórmula Renault. 
Per finalitzar l’acte, hi haurà 
la conferència de Fran Rojas, 
educador social i promotor 
de l’educació i la formació en 
clau d’humor.
Les inscripcions s’han de fer 
a través dels centres esco-
lars. Per a més informació: 
uea@uea.cat o truqueu al 
938052292. 

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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El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives. / AI

Igualada té un 35% de 
recollida selectiva, però 

ha d’arribar al 60% 
l’any que ve, segons les 

exigències de la 
Generalitat, imposades 

per la UE

L’Ajuntament accelerarà mesures per complir 
objectius en recollida selectiva

REDACCIÓ / LA VEU 

T orna el Mercat 
d’Antiguitats aquest 
diumenge 27 d’octu-

bre de les 8 del matí a les 2 
del migdia,   al Passeig Ver-
daguer d’Igualada, més de 
140  expositors es tornaran a 
donar cita a la Fira d’Antigui-
tats i Col·leccionisme, i així 
ho seguiran fent cada últim 
diumenge de mes fins al mes 
de juny.  
Els visitants podran passejar 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament vol po-
sar l’accelerador per a 
complir amb els objec-

tius fixats per la Generalitat 
-i imposats per la normativa 
europea- d’arribar al 60% de 
recollida selectiva l’any 2020. 
De moment, està molt lluny, 
al 35%, i això que aquesta xi-
fra és molt millor que les dels 
darrers anys. La normativa eu-
ropea és molt severa i preveu 
endurir econòmicament les 
condicions per a aquells qui 
no compleixin amb les xifres 
previstes. 
Aquest és un maldecap que té 
el govern municipal -i en mol-
tes més ciutats- perquè la tasca 
és molt complicada i depèn, 
òbviament, que la població 
s’hi aboqui sense excuses. De 
moment, més de la meitat dels 
pobles de la comarca ja han as-
sumit el sistema “porta a por-
ta”, que ha canviat radicalment 
els costums dels ciutadans en 
matèria de gestió dels seus 
residus, però, al mateix temps, 
les xifres de recollida selecti-
va han augmentat de forma 
espectacular. El problema és 
que aquest sistema és difícil de 
posar a la pràctica en ciutats 
grans o mitjanes, com és el cas 
d’Igualada. S’han de buscar al-
tres fórmules. I això és el que 
ara ultima l’Ajuntament.
El consistori ha iniciat aques-
ta setmana les gestions perquè 
es faci un estudi -que estarà a 
punt en quatre o cinc mesos- 
per conèixer la viabilitat de la 
implantació de models òptims 
de recollida de residus per zo-
nes de la ciutat.

Un gran repte
Dimecres, el regidor de Sos-
tenibilitat i Mobilitat, Miquel 
Vives, deia que “ja s’han posat 
en marxa diverses iniciatives 
per augmentar les xifres de re-
collida selectiva a mig termini. 
Estem treballant en diferents 
fronts i de diferents formes, 
des de les més tradicionals fins 
a les més innovadores per a as-
solir els objectius fixats per a 

l’any que ve. I ho fem per con-
venciment i per què des del 
govern de la ciutat anem per 
feina, entomem aquest repte, 
que és un repte de ciutat, de 
país i un repte global”.

De moment, en hostaleria i al 
polígon de les Comes
Entre les mesures que ja s’han 
posat en pràctica, el regidor 
ha indicat que fa uns mesos es 
van iniciar campanyes adreça-
des al sector dels hotels, res-
taurants, càterings i als grans 
productors de matèria orgàni-
ca. Després d’una fase d’expli-
cació, a través d’agents cívics, 
la campanya iniciada abans de 
l’estiu es troba actualment en 
una segona fase, d’inspecció i 
sanció en cas d’incompliment. 
De moment, els resultats indi-
quen que s’ha augmentat en 
un 15% la recollida de matèria 
orgànica i en un 10% la recolli-
da de vidre.
D’altra banda, també s’ha pre-
vist elaborar un estudi tècnic 
i econòmic que permetrà mi-
llorar la recollida selectiva de 

residus assimilables a urbans 
per part de les empreses del 
polígon industrial de les Co-
mes.

Projecte Reciclatge 5.0
Vives també ha recordat que 
Igualada és una ciutat pilot del 
projecte Reciclatge 5.0, una 
idea de canvi que cerca revo-
lucionar i repensar la manera 
de mobilitzar la ciutadania 
en qüestions mediambientals 
amb un projecte únic a Euro-
pa. 
En el cas d’Igualada, la inici-
ativa consisteix a connectar 
el ciutadà amb el contenidor 
groc, a través del seu mòbil, 
i mobilitzar-lo perquè recicli 
més i millor gràcies a tecnolo-
gies com la sensòrica, les apps, 
la gamificació o el blockchain.
La prova pilot s’està duent ter-
me al barri del Poble Sec, de 

juny a desembre d’aquest any 
i l’anàlisi dels resultats perme-
tran, també, extreure conclusi-
ons i aplicar les mesures més 
adequades per assolir l’objec-
tiu d’augmentar els índexs de 
recollida selectiva.  Hi partici-
pen 300 usuaris i, de moment, 
l’aplicació s’ha utilitzat en 
7.500 ocasions.

Riscos econòmics
La recollida de residus, que a 
Igualada -i bona part de l’Ano-
ia- és responsabilitat de l’em-
presa Fomento de Construcci-
ones y Contratas (FCC), és un 
dels contractes més impor-
tants que té l’Ajuntament, en 
vigència fins el 2023. Caldrà 
veure si les noves mesures que 
es volen implantar comporten 
retocar el contracte. 
A més, de no complir-se els 
objectius, existeix el risc que 

augmenti de forma molt im-
portant el cànon econòmic 
que els ajuntaments han de 
pagar.
Efectivament, l’any 2020 tots 
els municipis hauran de re-
ciclar el 60% dels residus que 
produeixin, ja que entrarà en 
vigor una normativa europea 
que es va aprovar el llunyà 
2008 i que el govern espanyol 
va incorporar a la normativa 
estatal el 2011. La directiva 
europea obliga els estats i, per 
tant, el seu incompliment su-
posarà multes milionàries per 
als estats que la incompleixin. 
L’Estat espanyol ja ha fet saber 
a les comunitats autònomes 
que les competències han estat 
transferides i que, per tant, en 
seran les responsables. I a Ca-
talunya? El director de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya 
(ARC), Josep Maria Tost, és 
clar: “Al final, hauran de pagar 
els ajuntaments.” Tost es re-
fereix al fet que, segons la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, els 
municipis tenen competències 
en la gestió i el tractament dels 
residus.
I  això comporta un risc molt 
gran per a la butxaca dels ciu-
tadans. La taxa d’escombraries 
és finalista, és a dir, els ciuta-
dans paguem cada any tot el 
què costa la recollida, fins l’úl-
tim euro. I l’augment del rebut, 
si no es compleix la llei, pot ser 
enorme. Compte amb això.

Diumenge, torna el Mercat d’Antiguitats
de les nou del matí a les dues 
de la tarda per un Passeig 
Verdaguer ple de parades a 
les dues bandes des del carrer 
Sant Magí fins el carrer Sant 
Vicenç. 
La Fira d’antiguitats i col·lecci-
onisme es va iniciar l’any 1980 
i des del 1993 es va completar 
amb la Mostra d’art i artesania. 
El mercat és un punt de troba-
da per a tots els amants de les 
antiguitats i el col·leccionisme 
(monedes, postals, xapes de 
cava, discs …) realitzant ven-

des, compres i fins i tot d’in-
tercanvi de materials entre els 
mateixos expositors.  El Mer-

cat d’Antiguitats està organit-
zat per Fira d’Igualada amb el 
suport de l’Ajuntament.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



La primera de les 
sessions es farà a 

l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada el proper 

dissabte 9 de novembre

Congrés sobre el futur de la Vegueria Penedès
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts a la seu 
d’entitats de Vilafranca 
del Penedès es va fer 

la presentació d’un  Congrés 
coordinat per la Associació 
Provegueria del Penedès que 
vol debatre els eixos més sig-
nificatius en els que s’hauria 
de centrar aquest nou ens ad-
ministratiu. S’ha estat treba-
llant la definició dels àmbits 
de treball i s’han considerat 
com a prioritàries Empresa i 
Coneixement, Cultura i Patri-
moni, Model Turístic i El Ter-
ritori, Infraestructures (Regió 
Agroalimentària). Els debats 
sobre els temes seleccionats 
se celebraran durant el mes de 
novembre en cada una de les 
ciutats cap de comarca i la pri-
mera es celebrarà a Igualada el 
dia 9 de novembre en la sala 
d’Actes del Casal d’Entitats 
(antic Maristes).
Félix Simon, president de l’As-
sociació ha subratllat la im-
portància d’aquesta iniciativa 
tot posant-la dins del context 
actual. “Alguns poden pen-
sar que no és el moment per 

parlar d’aquests temes quan el 
país està embrancat en altres 
de gran importància per al seu 
futur, però tot el que contribu-
eixi a millorar el servei de les 
persones i ajudar a resoldre 
els problemes que la societat 
té plantejats a nivell nacional 
i universal no poden esperar. 
I cadascú, dins les seves possi-
bilitats hi ha de treballar con-
tínuament”
Els treballs d’aquestes co-
missions es presentaran en 
una sessió que se celebrarà al 
Castell de Castellet (seu del 
Centre Internacional per a les 
Reserves de la Biosfera Medi-
terrànies) el dia 21 de Febrer 
del 2020 – l’endemà de la data 
que la llei de Vegueries donava 
pel desplegament dels serveis 
territorials - en un acte on es 
presentaran les conclusions 
que es posaran a disposició 

dels electes de la Vegueria, per 
tal que els serveixi per conèi-
xer de primera mà el sentir de 
la població. Està previst que 
aquestes conclusions i neces-
sitats del territori es puguin 
recollir en un document. L’es-
deveniment hauria de perme-
tre determinar els principals 
reptes, que ha d’afrontar la so-
cietat penedesenca en el futur, 
amb la preocupació ambiental 
com a teló de fons, seguint els 
dictats de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, 
i els diferents aspectes d’una 
ecologia integral, que incor-
pori clarament les dimensions 

humanes i socials.
Félix Simón ha aprofitat 
l’anunci d’aquest congrés per 
posar en evidència la preo-
cupació per la lentitud amb 
el que s’aborda aquest desple-
gament, quan fins ara  només 
s’ha nomenat el Delegat, s’ha 
creat una petita oficina i s’ha 
aprovat crear la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del 
Penedès, que permetrà dotar 
de l’òrgan competent en pla-
nificació urbanística i territo-
rial la vegueria que es va crear 
el 2010.
Seguidament s’ha fet la pre-
sentació de la cartellera i ma-

terial de suport pel Congrés 
i han parlat els coordinadors 
de les diferents àrees de tre-
ball. Pere Prat, Joan Tarrada, 
Jaume Casanyes i Jordi Cuyàs 
han exposat els treballs pre-
liminars desenvolupats fins 
ara i que permeten anticipar 
l’interès per potenciar el Pe-
nedès en xarxa, l’aprofitament 
museístic, l’activitat turísti-
ca aprofitant les singularitat 
i especificitats comarcals, el 
consum de proximitat, la pro-
moció de polítiques de con-
servació de l’entorn i tot allò 
que millora les condicions de 
vida de la gent. 

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat
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La presidenta d’Àuria, Teresa Maria Jorba i el gerent Miquel Canet, 
amb l’alcalde Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament. / JP

L’Ajuntament proposarà la concessió 
de la Creu de St. Jordi al Taller Àuria

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns-Igualada Oberta) 
té en els barris de la ciutat 

un dels eixos de l’actuació. Per 
aconseguir l’objectiu de que 
tots els barris siguin de pri-
mera, la formació d’esquerres 
i progressista ha programat un 
seguit de visites. El portaveu, 
Jordi Cuadras, explica que “no 
pot ser que a la ciutat, en fun-
ció del barri on visquis, tinguis 
un millor o pitjor espai públic, 
o tinguis més o menys serveis”.
La falta de manteniment de 
les voreres d’alguns carrers i 
places, la crescuda de males 
herbes que donen una imatge 
de deixadesa i la falta de neteja 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
proposarà al departa-
ment de Cultura de la 

Generalitat l’atorgament de 
la Creu de Sant Jordi al Taller 
Àuria Cooperativa, SCCL, 
per la seva trajectòria com a 
empresa d’economia social 
i la seva tasca de suport a les 
persones amb especials difi-
cultats, risc d’exclusió social o 
vulnerabilitat.
La proposta, que ha de ser 
aprovada en la propera ses-
sió del Ple municipal, ha estat 
presentada aquest dimecres 
per l’alcalde, Marc Castells, i 
la presidenta i el gerent del Ta-
ller Àuria, Teresa Maria Jorba 
i Miquel Canet.
Castells ha destacat que el Ta-
ller Àuria ha esdevingut un 
referent a Igualada i al país en 
el suport a les persones amb 
dificultats especials i en el rep-
te de garantir-los la qualitat de 
vida i la inserció laboral amb 
criteris d’innovació. “Àuria és 

un model que ens enorgulleix 
com a ciutat i creiem que la 
Creu de Sant Jordi farà palès 
que també ens enorgulleix 
com a país”.
L’alcalde també ha subratllat 
que fins ara les entitats iguala-
dines distingides amb la Creu 
de Sant Jordi han estat totes de 
l’àmbit cultural, però “ara fem 
un pas més, en l’àmbit social, 
per al reconeixement de totes 

les persones que a casa treba-
llen per aconseguir que també 
les persones amb dificultats 
importants puguin tenir una 
vida digna”.
De la seva banda, Miquel Ca-
net ha fet un repàs a la tra-
jectòria del Grup Àuria i ha 
destacat que “hem convertit 
persones sense drets en perso-
nes que retornen a la societat 
tot el que els dona i més”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidora de Governa-
ció, Interior, Hisenda i 
Organismes Externs, 

Carlota Carner, va assistir di-
marts a la signatura, a la Dipu-
tació de Barcelona, d’un crèdit 
de 5.633.302,03€ destinat al 
finançament de les inversi-
ons previstes al pressupost de 
l’exercici 2019. 
Els interessos d’aquest préstec 
gaudeixen d’una subvenció de 
163.183,16€, concedida per la 

Crèdit de 5,6 milions de la Diputació a l’Ajuntament, i un ajut 
de 163.183 euros per pagar els interessos

Diputació de Barcelona a tra-
vés del Programa de Crèdit 
Local, per la qual cosa aquesta 
operació no tindrà costos de 
finançament, atès que l’import 
de la subvenció coincideix 
amb la previsió dels interessos 
que generarà el préstec durant 
els 10 anys d’amortització.
El Programa de Crèdit Local 
permet als ajuntaments i enti-
tats municipals descentralitza-
des reduir els costos financers 
dels préstecs dels municipis 
destinats a noves inversions. 

Així, les entitats locals també 
poden acollir-se a operacions 
de préstecs a llarg termini, a 

actuacions relacionades amb 
millores a la tresoreria i a lí-
nies de préstecs pont per a in-

versions finançades amb sub-
vencions.

són les principals demandes als 
diferents barris. Diversos veïns 
també requereixen més pre-
sència policial i plantar arbres 
als escocells on ara n’hi falten. 
S’ha recollit inquietud per la 
presència de rates, coloms i 
comportaments incívics en al-
gunes zones. 
La regidora Montse Montaña 
recorda que “tot i ser a l’opo-
sició volem ser útils a la ciuta-
dania i per això no hem parat 
d’estar-hi en contacte i de re-
collir diferents demandes que 
vehiculem des de dins l’Ajun-
tament utilitzant totes les eines 
que tenim al nostre abast”.
El primer barri que s’ha visitat 
ha estat el de Montserrat i la 
següent visita serà a les Comes. 

Som-hi inicia una ronda
de visites als barris

Panellets artesans, mes de 15 classes a escollir

Carrer de Sant Magí, 9 - 08700 - Igualada (Barcelona)



Esclata la Guerra Civil espanyola, i Igualada i comarca 
entren en un període llarg i fosc 
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Escrit de memòries de l’alcalde Josep Morera Miserachs, de l’any 1936 a Igualada, corresponent al 18 de juliol, “Día del Alzamiento”.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E ntrem en un període 
fosc, llarg i de dramàti-
ca memòria per a tots. 

La Guerra Civil espanyola va 
sotmetre en el caos a tot el país 
des de 1936 a 1939. També, és 
clar, a Igualada i comarca, que 
formaven part del sector repu-
blicà, legal i democràticament 
constituït, davant el cop d’estat 
del General Franco. És molt 
complicat en quatre setmanes 
explicar-vos què va succeir 
en aquells anys a la ciutat, i hi 
ha excel·lents relats històrics, 
afortunadament, que podeu 
consultar si voleu. Per tant, 
en els properes quatre setma-
nes trobareu detalls concrets, 
capítols extrets aleatòriament, 
que serveixen per fer-vos 
una pinzellada del què va ser 
aquell període.
De l’any 1936, us hem extret 
part del relat que el propi al-
calde d’Igualada, Josep More-
ra Miserachs, va fer de puny i 
lletra. 
Aquest relat va ser publicat 
l’any 2011 a la Revista d’Igua-
lada, en una transcripció efec-
tuada per Roser Grau i Llucià 
amb notes a càrrec d’Anto-
ni Dalmau i Ribalta, un dels 
igualadins que millor ha sabut 
explicar què va passar a la ciu-
tat aquells anys...
Morera, va redactar durant 
els primers mesos de la Guer-
ra Civil (1936) una mena de 
dietari. “Escrita, doncs, per 
un testimoni especialment 
rellevant, relata el terror i les 
dramàtiques circumstàncies 
d’aquells primers dies, en què 
van produir-se un centenar 
d’assassinats i la crema i la 
destrucció de símbols religio-
sos a la rereguarda igualadina. 
Es tracta, en definitiva, d’un 
document importantíssim per 
a la història recent de la ciu-
tat”, explicaven els autors de 
l’article.
Morera i Miserachs va cessar 
com a alcalde d’Igualada el 
27 d’octubre de 1936, amb la 
constitució del nou Consell 
Municipal, però va continuar 
essent regidor en representa-
ció d’ERC. El nou alcalde va 
ser Pere Bertran i Tarés (1893-
1985), també d’ERC.
Aquesta és la primera part del 
relat de l’alcalde Morera:

1936 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Para no confiar demasiado de 
la memoria, dejo apuntados 
todos estos detalles que juro, 
son verídicos, ciertos y pura 
verdad, hechos graves ocurri-
dos en mi ciudad-cuna Igua-
lada, desde el pasado mes de 
Julio año 1936, causa de la 
guerra civil que se está desar-
rollando en toda España, de 
mucha gravedad lo pasado, lo 
que pasa, que pueda pasar o 
me pueda pasar tambien frente 
circunstancias tan anormales 
y el proceder de hombres que 
mas bien así desenfrenados pa-
recen bestias.
Observo muy poca dignidad, 
falta de verguenza si cabe que 
no hay siquiera un poco de 
humanidad, hay hombres que 
han perdido su figura robando, 
menospreciando toda inter-
vención honrada, contestando 
desplacidamente, barroera-
mente, groseramente fuera de 
tono, con ideas extravagantes 
o con enganyo cuando parece 
contestan como se debe a répli-
cas o requerimientos que se les 
hacen.
Da asco vivir estos tiempos, no 
hay cerebro, me faltan califica-
tivos por la magnitud de tanta 
maldad como se aprecia y uno 
lo nota cada dia mas que pasa.
Día 18 de Julio, sábado. 
La Radio informa noticias que 
el pueblo comenta con pesar e 
intranquilidad, nada anormal.
Ultimas horas de la tarde, des-
de la consejeria de Goberna-
ción se ordena la clausura de 
los locales Ceda y Centro Car-
lista, cuidando de su cumplimi-
ento la Guardia Civil. Dadas 
las noticias alarmistas queda 
montada vigilancia nocturna 
de dichas fuerzas y me paso 
toda la noche con el Teniente 
de la G.C. y el Jefe de vigilan-
cia municipal A. Castro, hasta 
ya de madrugada, conviniendo 

que al dia siguiente y sucesi-
vos, quedan determinadas las 
mismas precauciones tanto de 
dia como de noche, como asi se 
hace, asi como una pareja de 
guardias en el Ayuntamiento 
permanentes. (...)
Día 20 Julio, lunes. Antes de 
mediodia vienen al Ayuntami-
ento los individuos que com-
ponen el Comité Antifascista, 
algunos con escasos modales, 
faltados de respeto, muchos 
fueros y diría insultos, se nota 
diferencia de clases, notando 
un pleno dominio de las sindi-
cales, quieren la total libertad 
del Ayuntamiento, no consien-
to, me opongo, rehuso formar 
parte del Comité en absoluto 
y no puedo ceder el Ayunta-
miento por depender del pue-
blo en general y no debo ceder 
mas que a un nuevo organismo 
igual o sopena de destitución.
Disponen, ordenan, mandan 
con las facultades que dicen te-
ner, como un verdadero gobier-
no de la ciudad y también van 
y vienen individuos que dicen 
ser o serán milicias que las van 
a formar.
Día 22 de julio, Miércoles. 

Como en el día de ayer estamos 
en paro general. El Comité esta 
reunido permanente, sigue el 
dia como los anteriores, la G.C. 
recibe orden de concentrarse en 
Barcelona y estas fuerzas que 
tanto han hecho en mi ayuda 
a eso de las 12 ½ se marchan 
en un auto de la Hispano Igua-
ladina. Aquí empieza la mala 
cizaña para la ciudad, ya se ha
requisado algún coche. (...) 
Hoy a la hora señalada, es-
tan saqueando la Rectoría e 
Iglesia de la Soledad, seguida-
mente voy al Ayuntamiento, 
encontrando varios individuos 
del Comité, recuerdo Ferrer, 
Btme. Torner, Mensa y otros, 
pero antes habia pasado por la 
Rectoria de Sta. Maria que ya 
estaban al corriente de cuanto 
sucedia, como seguidamente 
corrió por toda la ciudad. Los 
dichos individuos del Comité 
no daban la mínima impor-
tancia y mientras, solicito con-
ferencia a Barcelona, en estas 
todo eran entradas y salidas de 
gente que lucian sendas pistolas 
como tambien las presumian 
la mayoria de los componen-
tes del Comité, mientras viene 

A l’esquerra, fotografia de Procopi Llucià del taller de l’exèrcit de carteres i fundes per a municions, 
al carrer St Carles de J. Enrich Serra (22-12-1936). A la dreta, amb gorra, l’alcalde Josep Morera. Arxiu AFMI.

noticia de que han incendiado 
objetos del culto en medio de 
la calle y que ahora se dirigen 
a los P.P. Capuchinos, tambien 
un ciudadano anuncia por te-
lefono arde el convento de los 
Capuchinos.
(...) Quien puede contener lo 
que pasa, como afrontar las 
cosas y la presencia de tan-
ta gente con armas que son 
muchos, ello me descorazona, 
unicamente se ven individuos 
de C.N.T. y POUM, algunas 
caras que no sabia fuesen de 
tales agrupaciones como en tan 
pocas horas ha florecido tan-
ta grandeza por las sindicales, 
estamos en una verdadera re-
volución (...) Reina desorden 
completo, tristeza publica por 
locura en tan grande escala, 
ahora ya se sabe del saqueo al 
convento de los P.P. Escolapios, 
conventos de M. Divina Pasto-
ra, M. Escolapias y capilla de 
los Dolores, somos ya de noche.

Podeu llegir l’article sencer, 
molt interessant, a:
https://www.revistaigualada.
cat/mots/ajuntament-diguala-
da-1936/



Seguirem denunciant pacíficament la repressió que patim en l’exercici de 
drets i llibertats fonamentals i seguirem defensant el nostre teixit produc-
tiu. No només és compatible, sinó necessari si volem de Catalunya una te-
rra d’oportunitats del s. XXI.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

“Bona notícia:
El Fòrum Gastronòmic 2019 duplica l’espai expositiu gràcies a 
l’aliança amb  @Fira_Barcelona i acollirà més de 300 empreses 
i 45 xefs reconeguts

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Aquest decret té la intenció de garantir 
la correcta aplicació de les dejeccions 

ramaderes com a fertilitzant orgànic ”.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Roger Carles 
Director de Grup Carles Rural 
@grup_carles

Els purins a Catalunya 
i a l’Anoia

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

“És molt important complir degudament 
amb els procediments de prevenció del 

blanqueig de capitals”

Gemma Ramoneda García
Advocada associada a TARINAS VILADRICH ADVOCATS, S.L.P.

La #contractacióPública té un paper cabdal en la promoció d’un 
creixement econòmic inclusiu i sostenible. És una palanca estra-
tègica per impulsar innovació i canvi social. Cal apostar per un 
enfocament multicriteri on es valorin consideracions socials i 
ambientals #Agenda2030

La utilitat de la prevenció del 
blanqueig de capitals a la petita i 
mitjana empresa.

Cada cop són més les perso-
nes que coneixen l’obligato-
rietat de l’aplicació de la Llei 
de Prevenció del Blanqueig 

de Capitals a certs sectors d’activitats 
o empreses, com poden ser el sector 
joier, immobiliari, d’assessoria fiscal, 
jurídica i comptable o a les fundaci-
ons i associacions, entre molts d’al-
tres. Aquesta normativa, obliga a les 
empreses a establir uns mecanismes 
de prevenció del blanqueig de capitals 
mitjançant la identificació i el conei-
xement dels seus clients i el deure de 
denunciar comportaments anòmals 
o que puguin estar relacionats amb el 
blanqueig de capitals. Però, són real-
ment útils aquestes mecanismes per la 
lluita contra el blanqueig?

La resposta, sens dubte, és que sí.
En un primer moment és normal pen-
sar que una petita immobiliària de po-
ble o una petita gestoria de tota la vida 
pugui aportar el seu granet de sorra en 
la lluita contra el blanqueig de capitals 
a nivell global, però la realitat és que 
el delinqüent que pretén blanquejar els 
seus diners obtinguts de manera delic-
tiva cada dia utilitza mecanismes més 
sofisticats a través de la petita i mitjana 
empresa, distraient així la mirada de 
les autoritats. 

Per tant, és molt important complir 
degudament amb els procediments de 
prevenció del blanqueig de capitals, no 
només per evitar sancions milionàri-
es, sinó perquè realment podem ser la 
persona gràcies a la qual s’inicia una 
investigació relacionada amb el delicte 
de blanqueig. Tots coneixem casos de 
polítics o futbolistes que blanquegen 
els seus diners, però hem de ser cons-
cients que les persones anònimes tam-
bé ho poden fer, i ho fan. 

Complint amb les obligacions de la 
Llei de Prevenció del Blanqueig de Ca-
pitals l’empresa pot obtenir un benefici 
o satisfacció a diferents nivells:

Per una banda, a nivell intern, gràci-
es als mecanismes de control que es-
tableix la normativa, l’empresa acon-
segueix una millor organització i 
coneixement del seu negoci i dels seus 
clients i proveïdors. De la mateix ma-
nera, aconsegueix una millora a nivell 
reputacional i transparència, transme-
tent seguretat als seus clients, ajudant 
també a aconseguir-ne de nous i, per 
últim, aconsegueix evitar les sancions 
econòmiques que estableix la llei, per-
metent que els membres de l’organitza-
ció, així com els seus directors, puguin 
dormir tranquils.

Per altra banda, a nivell extern, l’em-
presa col·labora amb la lluita contra el 
blanqueig de capitals de forma global, 
aconseguint una millor comunitat tant 
local, nacional com internacional i una 
millor estabilitat financera. I podem 
pensar que nosaltres no podem lluitar 
contra aquests grans delinqüents em-
mascarats, però la unió fa la força i mai 
hem de deixar d’estar alerta.  

El passat mes de juliol es 
va aprovar el nou Decret 
153/2019 de gestió de la fer-
tilització del sòl i de les de-

jeccions ramaderes. Aquest Decret té 
per objectiu, entre d’altres, ordenar i 
donar resposta a la problemàtica dels 
purins a Catalunya. 

És sabut que la relació entre la pro-
ducció de nitrogen procedent de la 
dejecció ramadera i la contaminació 
del subsol i dels aqüífers, té un equi-
libri molt dèbil. També sabem que si 
es busquen responsabilitats tant a un 
costat com a un altre, no es trobaran 
causes clares, ja que hi ha zones a Ca-
talunya que estan saturades per ni-
trogen i, en canvi, no hi ha presència 
ramadera.

Per tant, aquest Decret té la vocació 
d’ordenar el territori en funció d’una 
càrrega nitrogenada específica i, a 
partir d’aquí, poder utilitzar la de-
jecció ramadera com a fertilitzant 
amb més o menys intensitat segons la 
zona. Seguidament intentaré subrat-
llar aquells aspectes que més ajuden a 
entendre aquest Decret.

Un dels punts importants, és tenir un 
control de la traçabilitat de les aplica-
cions de les dejeccions ramaderes que 
es fan als cultius i poder garantir que 
no hi hagi una duplicitat de terrenys 
receptors i, per tant, sobresaturació 
per nitrats al subsol. Aquest punt in-
clou un seguiment amb GPS, d’acord 
amb un règim de distàncies establert 
per l’administració competent entre 
la granja on es genera el purí i fins 
al cultiu on s’aplica. Aquest GPS ani-
rà associat al vehicle de transport i 
transmetrà les dades a temps real per 
tal d’assegurar que s’apliquen les dosis 
de nitrogen necessàries per al cultiu i 
evitar la sobrefertilització.

A les zones saturades per nitrats, que 
fan complicat l’equilibri entre la càr-
rega nitrogenada generada per les 
explotacions ramaderes i el nombre 
d’hectàrees disponibles per a l’aplica-
ció  com a fertilitzant, es proposa la 
millora en origen de les dejeccions ra-
maderes, mitjançant sistemes de trac-
taments  suficientment eficients com 
per poder reduir aquesta carga nitro-
genada. Es potencia també la concen-
tració del nutrient a la fracció sòlida 
per tal de disminuir la quantitat d’ai-
gua a transportar i fer així un produc-
te atractiu per poder ser transportat a 
més llarga distància.

L’Anoia com a comarca, tot i tenir al-
guns municipis que ja estan superant 
els valors de concentració de nitro-
gen acceptable, som deficitaris amb 
càrrega nitrogenada d’origen orgànic 
(animal) i, per tant, aquest Decret no 
ens afecta d’una forma especial, però 
si que ha de servir per garantir que 
les dejeccions que ens arriben pro-
cedents de llarga distància s’apliquen 
també de forma correcta.

En definitiva, aquest Decret té la in-
tenció de garantir la correcta aplica-
ció de les dejeccions ramaderes com a 
fertilitzant orgànic i que aquest fet no 
vagi més en detriment de la sostenibi-
litat mediambiental que aquesta pro-
blemàtica genera si es fa d’una forma 
no controlada.  



P #latevaveu

Joan Mangues @jmangues

Pia Prat Jorba @PiaPrat

Jordi López @LopezCasanovas

Pep Solé Vilanova  @pepsoleV

Dario Castañé @im_dario

Jennifer Roca @Jennifer_Roca

Meritxell*ll @Meritxellxll

HolaCapellades @HolaCapellades

Maristes Igualada @igdmaristes

Igualada Rigat @IgualadaHC

Mossos han entrat a un campus universitari, a la 
facultat de dret de la UB, i han identificat a 6 estu-
diants. Perquè la Policia pugui entrar a un recinte 
així cal una autorització expressa del rector, i en cap 
moment s’ha ensenyat res semblant.

#prou a les agressions policials a periodistes. Durant 
les mobilitzacions de la setmana passada contra la 
sentència del procés  nosaltres vàrem treballar per 
explicar què passava als carrers. Sense periodisme 
no hi ha democràcia. #prou #vullunpaísnormal

Un Junqueras amb un megàfon (?) es converteix en 
un caco malvat de còmic d’Ibáñez. Sembla una gran 
estratègia això de tractar als europeus com si fossin 

idiotes perduts.

Diuen que @TomasMolinaB serà detingut en les 
properes hores per la Guardia Civil per haver pro-
vocat desordres, talls de carreteres, inundacions, 
talls de trens i de carreteres i maregasses.
Pedro Sánchez li demana que condemni fermament 
i molt i molt  les inundacions.

Es que joder de joderes, ¡es irrespetuoso e inapro-
piado a más no poder!
Y me voy a frenar aquí, porque llevo toda la semana 
mordiéndome la lengua sobre la actuación de Sán-
chez y de Torra. Vergüenza, vergüenza ajena con el 
trilerismo electoral de uno y las idas de olla del otro.

No poden acusar-nos de traïdors per allò al que mai 
vam jurar lleialtat.
William Wallace
#SpainSitAndTalk #SpainIsAFascistState 
#Llibertatpresospolitics #LlibertatPresosPoliticsiexiliats 
#HoTornaremAFer #SentenciaProces  #laforcadelagent

Vam dir que respondríem quan sortís la sentència, 
i ho estem fent. Seguim endavant, tornem a omplir 
els carrers! Aquest dissabte, desbordem Barcelona!. 
Dissabte 26 17 h Carrer de la Marina de Barcelona

Els alumnes de 6è hem rebut la visita de l’agent Ru-
bén dels @mossos. Ens ha fet una xerrada sobre 
#InternetSegura, en la que hem reflexionat sobre 
situacions perilloses que es poden derivar de la na-
vegació per internet, de l’ús de les xarxes socials o 
dels jocs online.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#100 Elisabet Castilla Vives

INFO: Roger Bars té la mandíbula fracturada per 
un cop de pilota a la cara que va rebre ahir. El ju-
gador ha passat la nit a l’hospital de Blanes i avui 
serà traslladat a Barcelona per realitzar noves proves 
amb un especialista. Molta força @r1ger2!  #oklliga 
#somhigualada

FOTO: Cesc Sales

A la propera us vindrà a treure el chapapote ta tia. 
#Galicia #NiOblitNiPerdó.
VÍDEO | Així reben a Galícia els policies que van 
actuar a Catalunya

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Detenen un veí de Montbui 
per, presumptament, llançar 
pirotècnia contra un helicòpter 
dels Mossos d’Esquadra

El Pícnic per la República 
Anoia convoca la seva 
primera acció per aquest 
dimecres

Una esllavissada talla la C-15 
entre Vallbona d’Anoia i l’A-2 
i també els Ferrocarrils entre 
Capellades i Igualada

Instants de La Veu            @veuanoia

Joan Miquel Carbonell i @beatriz-
bayarres: “El càncer s’està conver-
tint en una malaltia crònica”

#diainternacionaldelcancerdemama  
#veuanoia.cat #veuanoia 

#premsacomarcal @iquiosc

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

Soc l’Elisabet Castilla, vaig néixer el 1966 i quasi sempre he viscut al casc antic de Montbui.
Tinc dues filles, la Paula i la Diana, m’ha tocat sempre fer de mare i de pare.

Ja de ben petita estava darrere d’un taulell a la botiga de la mama i és per això que sempre 
he estat dedicada al món de la venda.

XARXES  | 15Divendres, 25 d’octubre de 2019

Després d’una revisió de la 
sentència, el tribunal ha deci-
dit absoldre a tots els imputats 
en el Procés.

xarxes Espai patrocinat per
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Imatge del centre de l’Anoia, on es poden veure tots els cultius. / DARP

Rodalies escolta la UEA

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Q uè es planta a tots 
els camps del país. 
Respondre a aques·

ta pregunta ara és fàcil i ac·
cessible per a tothom, des de 
casa, amb un ordinador o un 
telèfon. Ho ha fet possible una 
nova eina de la Generalitat.
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta·
ció (DARP) va iniciar al 2015 
la publicació de la capa de cul·
tius de Catalunya amb origen 
DUN. Actualment es poden 
consultar i descarregar les da·
des de 5 campanyes (2015 a 
2019).
La DUN és la eina per a rea·
litzar les declaracions de les 
explotacions agràries a Cata·
lunya. S’utilitza també per a 
sol·licitar ajuts i per realitzar 
determinats tràmits amb el 
DARP de forma integrada.
Així, es pot veure, en el cas de 
l’Anoia, una àmplia superfície 
de vinyes al sud de la comarca 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia i Pere Macias, 
actual coordinador del 

Pla de Rodalies de Catalunya, 
i ex conseller de política terri·
torial de la Generalitat, es van 
reunir a Barcelona en una tro·
bada a porta tancada per trac·
tar temes de territori.
L’objectiu de la trobada va ser 
parlar sobre la comarca de 
l’Anoia en diferents àmbits, 
i en especial a nivell d’infra·
estructures i mobilitat. En 
aquest sentit Paula Arias, ge·
rent de l’entitat empresarial, i 
Jesús Brugués, membre de la 
Comissió d’Urbanisme i Mo·
bilitat de l’Anoia, que depèn de 
la UEA, es va reunir amb Pere 
Macias per la seva important 
trajectòria professional en el 
camp de les infraestructures, 
per ser bon coneixedor del 
territori i comptar amb gran 

visió estratègica. 
La trobada va tenir un to distès 
i entre els temes tractats es va 
parlar de grans infraestructu·
res de la comarca com l’Aerò·
drom, o la connexió a Barce·
lona amb tren, així com també 
es va posar a sobre la taula la 
millora d’algunes carreteres 
comarcals, el seu traçat o fins 
i tot la creació de noves vies. 
A la conversa entre la UEA i 
Macias també es va posar l’ull 

al futur en temes de mobilitat 
sostenible i intel·ligent.
La UEA, en línia amb la seva 
missió de vetllar per la com·
petitivitat de les empreses, 
treballa a través de la CUMA, 
la millora de la mobilitat i les 
infraestructures de la comarca 
per arribar a ser un territori 
atractiu per a l’arribada de no·
ves empreses, però també un 
bon lloc per a viure, treballar, 
estudiar i visitar.

REDACCIÓ / LA VEU 

E nfortir el sector del 
disseny a la comarca i 
ajudar a les empreses 

del territori a evolucionar a 
través del disseny és l’objectiu 
de l’acord de col·laboració sig·
nat entre la Unió Empresarial 
de l’Anoia i l’entitat Disseny 
Igualada. La voluntat d’aquest 
acord és la de treballar plegats 
per la comarca, posant com a 
base compartida el disseny: 
especialment conscients que 
el disseny no és una disciplina 
associada només a la imatge 
i al producte sinó tenint en 
compte que és una especia·
lització que intervé en una 
gran diversitat d’àrees de les 
empreses, des dels processos, 
fabricació, la gestió d’actius i 
subministraments, temes co·
mercials i altres àmbits.  

Acord de Disseny=
Igualada amb la UEA

Les dues entitats, que mante·
nen trobades periòdiques, ja 
han establert algunes línies 
de treball conjunt com per 
exemple el projecte IDEA, 
en l’edició d’enguany, amb el 
qual ja han treballat plegats 
amb anterioritat, i la possibi·
litat de realitzar altres accions 
adreçades als professionals de 
l’entorn del disseny i a vincu·
lar aquests professionals amb 
altres tipologies d’empreses i 
indústries de la comarca.

Un nou servei de la Generalitat permet veure tots els cultius 
del país en un mapa

i a la Conca, i una preferèn·
cia pels cereals o altra classe 
de productes en la resta. A la 
imatge, podeu veure els cul·
tius de la Conca d’Òdena.
El DARP des de 2012 aposta 
per l’obertura de dades, faci·
litant l’accés a les dades com·

pletes del Sistema d’Informa·
ció Geogràfica de Parcel·les 
Agrícoles (SIGPAC) i la capa 
de cultius DUN per a la seva 
descàrrega des del portal de 
Dades Obertes de la Genera·
litat, apostant així per la col·
laboració amb el sector i amb 

tots els interessats.
El dataset de dades de la capa 
de cultius DUN és un dels més 
consultats dels 600 fitxers que 
actualment estan disponibles 
al web de dades obertes de la 
Generalitat de Catalunya. El 
podeu descarregar a l’apartat 

de la mapa de cultius a la web 
del DARP.
El DARP disposa del Visor 
cultius DUN amb diferents 
funcionalitats que permet la 
consulta de les capes de cul·
tius i altres capes segons les 
necessitats del usuari. 

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



PUBLICITAT  |  17Divendres, 25 d’octubre de 2019
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fer els teus panellets
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El Consell vol desplegar 
la Llei LGTBI a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada va fer el 
lliurament del xec dels 
1.000€ corresponent 

premi del sorteig entre totes 
les persones que van comprar 
un vehicle  durant  la 18a. edi-
ció de  la fira Automercat.  
L’afortunat va ser Jordi Porta 
Dillet que va comprar un Opel 
Corsa al concessionari Motor-
cat Automoció  d’Igualada. El 
xec el va lliurar el Vicepresi-
dent de Fira d’Igualada, An-
toni Morros, amb la presència 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l vicepresident primer 
del Consell Comarcal, 
Jordi Cuadras, la vi-

cepresidenta responsable de 
Servei a les Persones, Carme 
Zaragoza, i la consellera de 
Joventut, feminisme i LGTBI, 
Carme González, s’han reunit 
amb la responsable de l’Àrea 
per a la Igualtat de Tracte i 
No-discriminació de Perso-
nes Lesbianes, Gais, Transgè-
nere, Bisexuals i Intersexuals 
(LGTBI) de la Generalitat, 
Maria Lluïsa Jiménez.
L’objectiu de la trobada ha 
estat marcar com desplegar a 
la comarca de l’Anoia la Llei 
11/2014 per garantir els drets 
de les persones LGTBI i per 
erradicar conductes homofò-
biques, bifòbiques i transfò-
biques. El Consell Comarcal 
està compromès amb les per-
sones LGTBI i aquest mandat 
s’ha creat, per primera vega-
da, una conselleria que in-
clou explícitament l’atenció a 
aquest col·lectiu.

La consellera de Joventut, 
Feminisme i LGTBI, Car-
me González, explica que 
“fem una aposta per posar 
en valor la diversitat sexu-
al i de gènere que hi ha a la 
comarca. Volem ser referent 
en aquest tema i avançar-nos 
amb iniciatives que estiguin 
encaminades a aquest objec-
tiu perquè ningú, sigui jove o 
gran, pugui sentir-se discri-
minat per raons de sexe o gè-
nere. Treballem per una co-
marca on, tant als municipis 
grans com als més petits, es 
vetlli pels drets de lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals”.
A través de la llei, i d’acord 
amb la Generalitat de Catalu-
nya, l’ens comarcal planifica-
rà diferents accions a l’Anoia 
en els propers mesos. La llei 
preveu accions com un servei 
d’atenció, formació, un pla 
comarcal i altres de caràcter 
més reivindicatiu. Després 
d’aquest primer pas, Genera-
litat i Consell treballaran en 
la definició de les actuacions.

Fira d’Igualada lliura 
1000€ al guanyador del 
sorteig d’Automercat

de Xavier Carulla,  responsa-
ble comercial de Motorcat.

Intarex va dedicar una jornada a 
debatre el present i futur del retail
REDACCIÓ / LA VEU 

I ntarex ha realitzat una 
Jornada IT centrada en el 
món de la Moda i el Re-

tail. Desenvolupada a l’emble-
màtica Adoberia Bella d’Igua-
lada, al cor del Rec, ha reunit 
un important grup de clients i 
col·laboradors d’Intarex. L’ob-
jectiu és debatre i arribar a 
conclusions de consens entorn 
de la gestió de les noves formes 
d’arribar al mercat amb omni-
canalitat, l’estratègia d’estocs on 
line, el RFID aplicat al SGA, 
la logística externalitzada i els 
mitjans de pagament. 
Durant el dia, alguns dels con-
vidats han dut a terme ponèn-
cies sobre trets característics de 
la seva marca, o de com afron-
ten determinades problemà-
tiques. També s’han fet debats 
sobre diferents temàtiques del 
present i el futur del retail. 
L’inici de la jornada ha consistit 
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A rran d’algunes infor-
macions aparegudes 
en alguns mitjans de 

comunicació i en xarxes so-
cials els últims dies sobre la 
presència de cossos policials 
als serveis d’urgències dels 
centres de la xarxa sanitària 
pública, el Departament de 
Salut informa que:
- Tothom que necessiti una 
atenció mèdica té dret a ser 
atès en un servei d’urgències, 
ja sigui hospitalari o d’atenció 
primària. En aquests serveis i 
dispositius se li garantirà una 
atenció de qualitat i segura.

en establir vincles i ponts entre 
les diferents empreses assis-
tents. A continuació, s’ha obert 
un interessant debat sobre 
l’omnicanalitat i la seva com-
plexa realitat actual. Seguit, 
Miguel Pomares d’Ecoalf ha fet 
una ponència sobre els orígens 
d’Ecoalf i el reciclat del plàstic 
dels oceans per fabricar roba. 
Màrius Cirera, Community 
Manager de Munich ha parlat 
de l’èxit de Munich amb l’estra-
tègia My Way de personalitza-
ció del calçat. Anna Romeu, IT 
Manager de Punto Blanco, ha 
fet una interessant exposició so-
bre la complexa gestió interna 
del magatzem d’una companyia 
que es caracteritza per un arti-
cle petit i d’un cost relativament 
baix. Miquel Martorell, Com-
munity Manager de Carmina, 
ha parlat dels Mitjans de Paga-
ment i  ha obert un interessant 
debat sobre aquest tema, tant en 
botiga física com online.  

Els participants han agraït i han 
mostrat la seva satisfacció de 
poder gaudir d’un espai de de-
bat amb empreses del seu ma-
teix ram, amb les que compar-
teixen eines de gestió i amb les 
que poden debatre i conèixer de 
primera mà diferents formes de 
gestionar les mateixes proble-
màtiques.
Per Intarex, organitzador de 
l’esdeveniment, ha significat la 
creació d’un think tank molt 
específic al voltant de les se-
ves eines: Apparel&Footwear, 
Fmoda i SAP Business One. El 
networking generat només aca-
ba de començar i les sinergies 
que es produiran a partir d’ara 
entre els diferents clients segur 
que es multiplicaran. 
La jornada, rica en contingut 
i experiència, ha permès a In-
tarex recollir les conclusions 
extretes dels diferents debats, 
gràcies a l’escolta activa durant 
la jornada. 

Salut informa sobre la possible 
presència de Mossos a Urgències 

- La protecció del dret a la inti-
mitat de les persones ateses és 
un dels pilars del nostre siste-
ma sanitari i, com a sistema, el 
defensarem davant de totes les 
instàncies. El dret a la intimitat 
és un dret fonamental recollit a 
la legislació.
- De manera general, els cos-
sos i forces de seguretat no po-
den realitzar cap actuació en 
un centre sanitari que pugui 
vulnerar el dret a la intimitat 
i confidencialitat de les per-
sones que s’hi atenen. Això 
inclou, fins i tot, la seva sim-
ple presència si no tenen una 
resolució judicial.
- L’accés dels cossos i forces de 

seguretat als dispositius sani-
taris no pot vulnerar injustifi-
cadament el dret a la intimitat 
dels pacients ni suposar un 
obstacle pel normal desenvolu-
pament de l’activitat sanitària. 
Si això es dona no és admissi-
ble la presència de cossos i for-
ces de seguretat en un centre 
sanitari.
- Els cossos i forces de segure-
tat només poden accedir a da-
des de tipus clínic-assistencial 
quan actuïn com a policia judi-
cial i estiguin en disposició de 
la pertinent resolució judicial.
Salut té constància oficial d’un 
sol cas en què la policia ha ac-
cedit a Urgències, a Tarragona.



El Rec.0 tindrà lloc del 6 al 9 de novembre. / MARC VILA

 Noves aliances amb 
Caves Bohigas, Festi-
val Zoom i Igualada 
Comerç, tots ells amb 
un espai propi dins el 

circuit del Rec

El 10è aniversari del Rec.0 serà molt especial
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E l Rec.0 celebra el seu 
10è aniversari, del 6 al 
9 de novembre, fent un 

homenatge al barri del Rec.
S’obriran les portes d’adoberies 
com l’antiga Adoberia Salat, o 
el pati de l’adoberia Bas i Jordi, 
que obrirà per acollir una ex·
posició dels 10 anys de Rec.0 
sota la mirada del fotògraf 
Marc Vila. S’oferiran diària·
ment visites guiades gratuïtes o 
bé a una de les adoberies més 
importants en actiu, Curtits 
Badia, o bé a l’Adoberia mu·
seïtzada Cal Granotes. També 
hi haurà workshops per des·
cobrir el procés de creació de 
producte de pell i cuir a l’Es·
tudi Lubochka. Amb aquestes 
iniciatives, el Rec.0 vol posar al 
centre de les activitats culturals 
del festival el patrimoni indus·
trial i arquitectònic del barri, 
un patrimoni que ara fa 10 
anys un grup d’igualadins va 
reivindicar a través del festival 
de venda radical.
Però la presència anoienca al 
Rec.020 no només se centra en 
les adoberies. Marques de la co·
marca com Munich, Sita Murt, 
Messcalino, Buff, Ingrid Munt, 
Jordi Rafart, Boxley, Punto 
Blanco, Micu Micu, TresXics o 
Duuo, seran presents al circuit 
del Rec.0, a més de comercials 
de l’Anoia que vendran estocs 
de grans dissenyadors i mar·
ques com Pepe Jeans, Only, 
Jack & Jones, Javier Simorra o 
Superdry.
Les aliances estratègiques amb 
empreses anoienques també 
s’amplien ja que són nous col·
laboradors Caves Bohigas, que 
estrenarà una caseta “gastro” 
on es podran beure els seus ca·
ves i vins produïts a Can Macià; 
el Festival Zoom, que tindrà un 
petit cinema on es projectaran 

diverses pel·lícules i sèries; i 
també l’associació de comer·
ciants d’Igualada Comerç que 
aquesta edició comptaran amb 
un gran espai on diversos co·
merciants podran vendre els 
seus estocs durant el dissabte.

Concerts de grups igualadins
Els músics igualadins també 
tindran, com sempre, un al·
taveu en els escenaris del Rec: 
Red Pèrill, que presenta nou 
disc, Les Pastes de la Iaia, The 
Jerrycans, Oakland, Marina 
Freixas o els JOKB són alguns 
dels més destacats, a més de la 
selecció de DJs locals amb di·
versos estils.

Més de 80 marques de moda i 
disseny en 60 espais 
En aquesta edició el recorregut 
urbà serà en 60 espais efímers 
sorprenents, ubicats en ve·
lles fàbriques del barri. Seran 
més de 80 marques de moda 
de diferent format i produc·
te que faran les seves vendes 
especials d’estocs en botigues 
que només existiran durant 
quatre dies. Grans marques 
com Levi’s, Adidas, Barça, 
Munich, Haglöfs, Fox, Mango, 
Indi&Cold, Nice Things, Ash, 
Textura, Mi&Co, DC Shoes o 
Kaotiko, al costat de marques 
de dissenyadors com Miriam
Ponsa, Txell Miras, Josep 
Abril, Gorni Kramer o Who.
S’obre un nou pati dedicat a 
les marques de més tendèn·
cia, l’Hort d’en Pau, on es po·
drà trobar l’espai Pop·Up Day 

Estrella Damm, on cada dia 
s’hi instal·la una marca jove 
que s’obre camí al món de la 
moda. En aquest pati també 
s’hi trobarà la pop·up sto·
re 080 amb el guanyador del 
concurs Rec.0/080 Barcelona 
Fashion, que enguany celebra 
la 5a edició.

Amplíssima agenda cultural
A nivell musical, els artistes i 
grups locals Red Pèrill, JoKB i 
també The Jerrycans, Marina
Freixas, Oakland i Les pastes 
de la iaia ompliran alguns dels 

escenaris del Rec.0. Un festi·
val que aposta també pels mu·
sics novells amb l’escenari Rec 
Music Box, on els músics jo·
ves podran tocar per primera 
vegada i per la música urbana 
amb l’escenari Rec Battle, amb 
“batalles” de rap en directe. A 
més, Joan Colomo, Beth, el 
beat box de Pulmon, o el ta·
ller de Dj per nens a càrrec del 
Dj. Andreu Presas de Ràdio 
Flaixbac i el grup Senyor Oca 
–que farà el concert del 10è 
aniversari del Rec.0 a l’esce·
nari Estrella Damm– comple·

taran un festival musical amb 
més de 25 propostes gratuïtes, 
amb sessions de jazz, bossa 
nova i música electrònica.
També hi haurà tres xerrades 
temàtiques,  un espai de cine·
ma amb programació del fes·
tival Zoom, activitats infantils 
i, un espai de restauració de·
dicat a la cuina tradicional i 
d’autor, amb una aposta pels 
productes del territori, al Pati 
Vila, a més de 34 punts de res·
tauració, amb 24 food trucks i 
10 pop·up bars, distribuïts en 
vuit espais.

Ajuntament d'Igualada

DIA DE TOTS SANTS 
 

SERVEI D’AUTOBUSOS GRATUÏT FINS AL PARC-CEMENTIRI NOU 
 

• L’Ajuntament ha disposat un servei d’autobusos gratuït fins al Parc-Cementiri 
Nou, durant el dia 1 de novembre, amb els següents horaris: 

 
- Horari d’expedicions Plaça Castells: 10.00, 11.00, 12.00 h 
- Horari d’expedicions Parc-Cementiri Nou: 11.30, 12.30, 13.30 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actes 
 

• Horari dels cementiris i activitats programades  
 
Del 15 d’octubre a l’1 de novembre, i amb motiu de Tots Sants, l’horari del Cementiri 
Vell i del Parc-Cementiri Nou serà de 10 del matí a 7 de la tarda (no es tanca al migdia). 

 
 

Dia 1 de novembre, a les 12,30 h – Missa de Tots Sants al Parc-Cementiri Nou 
Dia 2 de novembre,  a les 17 h -  Missa de difunts al Cementiri Vell  
Dia 2 de novembre, a les 17,30 h – Concert de piano i violoncel “Moments musicals 
introspectius”.  
 

ITINERARI ANADA (Direcció Cementiri) 
 

Plaça Castells – Rambla St. Ferran – Plaça de la Creu – Plaça del Rei- 
Av. Soledat- Av. Caresmar - Av. Montserrat - Pg. Verdaguer - c/ St. Josep- 

Av. Barcelona - Av. Dr. Pasteur - c/ Comarca - Av. Mestre Muntaner - 
Av. Catalunya (Hospital) - Av. Andorra – c/ Joan Serra i Constansó – 

c/ de les Guixeres (Pavelló) – c/ Abat Oliva - c/ Països Baixos – 
Parc-Cementiri Nou 

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI VELL   
tenen les parades del Pg. Verdaguer (Estació Autobusos i Hotel Ciutat d’Igualada)  

 
ITINERARI TORNADA (Direcció Plaça Castells) 

 
Parc-Cementiri Nou – c/ Països Baixos – c/ Irlanda - c/ de les Guixeres (Pavelló) –  

 c/ Joan Serra i Constansó – c/ Guimaraes - Av. Catalunya (Hospital) - 
Av. Mestre Muntaner - c/ Comarca – Av. Dr. Pasteur - Av. Barcelona – c/ Òdena- 

Pg. Verdaguer - Av. Montserrat - Av. Caresmar - Av. Soledat - Plaça del Rei -  
Plaça de la Creu - Rambla St. Ferran - Plaça Castells 

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI VELL   
tenen la parada del Pg. Verdaguer (Ambulatori)  
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Formació gratuïta de 
25 hores per a capaci-
tar joves com a futurs 
agents de salut en les 
nits de festa
El departament de Sanitat 
i Salut Pública de l’Ajunta-
ment d’Igualada posa en 
marxa una formació gratuï-
ta de 25h per capacitar joves 
com a agents de salut per 
actuar preventivament en 
l’àmbit de l’oci nocturn.
En aquesta capacitació es 
treballaran continguts que 
versaran sobre les funcions 
i àrees de treball de la fi-
gura, riscos i plaers associ-
ats a l’oci nocturn, com ara 
el consum de substàncies, 
l’afectivitat i sexualitat salu-
dable i segura, la prevenció 
i actuació davant de les vio-
lències sexuals, suport vital 
bàsic i utilització de DEA, 
entre d’altres.
Amb caràcter posterior a la 
formació, les persones que 
participin de les interven-
cions nocturnes a la Ciutat 
seran remunerades.
La formació tindrà lloc els 
dissabtes al matí els dissab-
tes 9, 16, 23 i 30 de novem-
bre, i el 14 de desembre, 
de 09:30 a 13:30h, a l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada. Es 
pot obtenir més informació 
i realitzar les inscripcions a 
través del telèfon 938031950 
· Ext. 4409 o del correu elec-
trònic programaprevencio@
aj-igualada.net

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest darrer cap de 
setmana a Sant Carles 
de la Ràpita ha tingut 

lloc el Congrés Nacional de 
la Jove Cambra Internacional 
de Catalunya 2019 amb una 
notable presència igualadina. 
La recent creada JCI Terres de 
l’Ebre n’ha estat l’amfitriona.
Com cada any en el sopar de 
gala, es guardonen projectes 
i membres pel seu impacte i 
foment dels valors de l’enti-
tat. Han estat guardonats els 
següents programes iguala-
dins: ‘Festa JCI’ dirigit per la 
presidenta Rebeca Álamo com 
a millor programa de sosteni-
bilitat; ‘Summit’ dirigit per la 
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El departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da inicia un procés participa-
tiu per debatre i analitzar les 
necessitats i propostes per mi-
llorar l’oci nocturn juvenil de 
la Ciutat. L’actuació pretén re-
collir les demandes i impres-
sions del jovent, provinents 
de persones físiques i d’enti-
tats del territori que vulguin 
dir-hi la seva, amb l’objectiu 
de copsar les valoracions que 
desprèn l’oci nocturn actual 
del municipi i proposar-hi, si 
s’escau, alternatives o elements 
complementaris, amb la fina-
litat d’enriquir, millorar i re-
pensar la proposta existent.
El procés, emmarcat en el 
projecte Nits de Qualitat a 
Igualada, i com a actuació 
reflectida en el Pla de Salut 
d’Igualada 2019-2022, vetlla 
per fer passos per a assolir un 
oci nocturn de major qualitat 
i més saludable per a totes les 
persones.
El desplegament d’aquest 
projecte a la ciutat, com ac-

tuació recollida en el Pla de 
Salut d’Igualada 2015-2018 
i 2019-2022, va ser endegat 
l’any 2016, any durant el qual 
es van realitzar els primers 
contactes amb els agents 
implicats en l’àmbit de l’oci 
nocturn. L’any 2017 es va 
conformar el grup motor del 
projecte que acabaria resul-
tant en l’actual taula de par-
ticipació ciutadana, i el 2018 
la presentació pública del 
projecte, de la taula de par-
ticipació ciutadana, la signa-
tura d’adhesió i compromís i 
l’atorgament del “Q de festa” 
als locals d’oci nocturn que 
compleixen amb un seguit de 
requisits.
La primera sessió d’aquest 
procés participatiu tindrà 
lloc el divendres 25 d’octubre 
de 2019 a les 17:30h, a l’equi-
pament juvenil “La Kaserna” 
d’Igualada (Travessia de Sant 
Jaume). Les persones interes-
sades a rebre més informació 
poden fer-ho a través del te-
lèfon 938031950 · Ext. 4409 
o del correu electrònic pro-
gramaprevencio@aj-igualada.
net-.

Comença un procés 
participatiu sobre l’oci 
nocturn a la ciutat

Molts igualadins al 
Congrés Nacional de 
JCI Catalunya

senadora i past presidenta na-
cional Míriam València com 
a millor programa de col·la-
boració interinstitucional, i 
‘Joves a Debat’ dirigida per 
Ció Senserrich com a millor 
programa per a la comunitat 
a llarg termini. Pel que fa als 
membres igualadins, el sena-
dor Magí Senserrich ha estat 
escollit Apointee Internaci-
onal i l’Eudald Font ha estat 
guardonat com a millor júni-
or.
Durant el Congrés, també, es 
va dur a terme el Campionat 
Nacional de Debat de la JCI 
Catalunya 2019, on l’equip 
guanyador del Joves a Debat 
d’Igualada va jugar un molt 
bon paper.

Coincidint amb el Dia Mun-
dial de les Fruites i Verdures, 
que se celebrava el passat di-
vendres, Caprabo impulsa 
una acció orientada a sensi-
bilitzar a les famílies sobre 
la importància de portar una 
alimentació saludable. Fins 
dimecres, Caprabo obsequia-
va amb una pera als nens que 

acompanyin als seus pares 
a comprar a qualsevol dels 
supermercats de la compa-
nyia. La iniciativa va repartir 
gairebé 18.000 peces d’aques-
ta fruita conreada a Catalu-
nya. La iniciativa comptava 
amb la col·laboració de l’As-
sociació 5 al dia i MM Iberia 
Fresh & Natural Food. 

Caprabo es bolca en el Dia Mundial de les Fruites 
i Verdures i repartirà 18.000 peres a nens

ES TRASPASSA BAR EN PLE FUNCIONAMENT

Caixa demostrable
Excel·lens condicions

IURIS TRIVIUM / LLOGUERS
informació:

iuristrivium7@gmail.com
93 801 71 07

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MKM
Serveis de neteja

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

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

08700 Igualada



La iniciativa solidària 
servirà per recollir fons 

per millorar els equi-
paments o la conforta-
bilitat de l’Àrea d’On-
cologia de l’Hospital 

d’Igualada

Molta gent a la presentació del calendari solidari 
per millorar l’àrea d’oncologia de l’Hospital
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L a Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da va quedar petita per 

acollir, dissabte, l’acte de pre-
sentació del calendari “Fortes 
i Valentes”, una iniciativa soli-
dària elaborada amb fotografi-
es de dones que han estat trac-
tades a la Unitat Funcional de 
Mama del Consorci Sanitari 
de l’Anoia. L’objectiu del pro-
jecte és, precisament, recaptar 
fons per millorar els equipa-
ments i la confortabilitat dels 
pacients de l’Àrea Oncològica 
de l’Hospital d’Igualada.
L’acte, que es va voler fer coin-
cidir amb la celebració del Dia 
Internacional del Càncer de 
Mama, es va iniciar amb unes 
paraules de l’alcalde, Marc 
Castell, que va posar en valor 
la tasca dels metges del CSA i 
la valentia de les protagonis-
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E l proper 14 de novem-
bre es durà a terme la 
Jornada de bones pràc-

tiques: prevenció i intervenció 
enfront de l’assetjament entre 
iguals. L’acte, organitzat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
se celebrarà al Campus Motor 
Anoia i està impulsat per la 
Comissió de detecció, preven-
ció i intervenció enfront de 
l’assetjament entre iguals de la 
comarca. 
La jornada s’adreça a professi-
onals de diversos àmbits que 
treballin amb infants i joves 
o bé que estiguin vinculats a 
l’assetjament entre iguals. L’ac-

tes del calendari. També van 
intervenir Josep M. Abad, co-
ordinador de la Unitat Funci-
onal de Mama, Mercè Mititi-
eri, membre del grup de dones 
impulsores i protagonistes del 
calendari i el fotògraf Roger 
Velázquez, autor de les imat-
ges que il·lustren l’obra.
La presentació es va cloure al 
vestíbul de l’Ajuntament, amb 
la inauguració de l’espai Igua-
ladiníssim, que recull fotogra-
fies dedicades a aquesta ini-
ciativa solidària. El nombrós 

públic assistent va poder con-
templar, també, la il·luminació 
especial de la façana de l’Ajun-
tament, de color rosa i dedi-
cada a visualitzar de la lluita 
contra el càncer de mama.
El calendari es pot adquirir al 
quiosc de l’Hospital d’Iguala-

da i a diverses llibreries de la 
ciutat.
L’any 2018 l’Hospital de Dia 
Oncològic (o Oncohemato-
lògic) de l’Hospital d’Iguala-
da va atendre un total de 444 
pacients i va realitzar 3.327 
sessions. El projecte de mi-

llora de l’Hospital de Dia On-
cològic consta de dues fases: 
una en relació amb la segure-
tat del pacient i la qualitat en 
els seus tractaments, i l’altra 
vinculada amb l’accessibilitat, 
confort i intimitat de les ins-
tal·lacions.El proper 14 de 

novembre, jornada de 
prevenció del bullying

te comptarà amb la ponència: 
“PDA bullying, una resposta 
integral d’abordatge de l’as-
setjament “ a càrrec de l’as-
sociació SEER així com amb 
la presentació d’experiències 
reeixides del territori en els 
àmbits de l’educació, la salut, 
la seguretat i la mediació ciu-
tadana. 
L’objectiu de la trobada és 
generar un espai d’inter-
canvi i coneixement entre els 
professionals de la comarca 
que treballen al voltant de 
l’assetjament entre iguals.
Per a més informació i 
inscripcions podeu adre-
çar-vos al correu: ciutada-
nia@anoia.cat 
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La Confraria lliura una 
triple Vinyala agraïda a 
la Fundació Apinas, la 
pastisseria Targarona, 
junt amb el restaurant 

Samuntà i nomena 
Confrares d’honor al 
xef Pep Nogué, l’esti-

lista Lluís Llongueras i 
l’esportista Pol-Makuri 

Redolad i fa un reco-
neixement al confrare 

Aureli Rosa amb la  
vinyala d’or

La Confraria de la Vinyala lliura 
guardons i nomena nous membres

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, la Con-
fraria de la Vinyala 
va distingir de forma 

especial a persones, empreses 
i entitats que pel seu esforç, 
dedicació i activitat social en 
els seus àmbits són mereixe-
dores de la distinció que ator-
ga l’entitat gastronòmica. En 
cada edició de la Vinyalada 
d’octubre, els guardonant són 
reconeguts en dues categori-
es: amb la Confraria d’honor 
per a les activitats personals i 
amb la Vinyala agraïda per a 
empreses i entitats amb trajec-
tòries reconegudes. 
En aquesta edició el sopar van 
tenir lloc al restaurant Sesoli-
veres d’Igualada el passat 17 
d’octubre. Abans de donar pas 
a les distincions pròpies de la 
vetllada va tenir lloc l’acte de 
reconeixement a les receptes 
guanyadores de la 9ª edició de 
la Fira de la Vinyala celebrada 
el passat de 15 de setembre a 
Òdena, on les Vinyales fregi-
des de la senyora Montse del 
restaurant Taribó d’Igualada 
van rebre el premi del jurat a 
la millor recepte i les Vinyales 
amb vedella femella del res-
taurant L’Escorxador, també 
d’Igualada, va guanyar la vo-
tació popular. Per a l’entrega 
d’aquest darrer premi es va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa d’Òdena, Maria 
Sayavera i els organitzadors de 
la Fira de la Vinyala.
La celebració va continuar 
amb  els guardons que ator-
ga la Confraria de la Vinyala. 
Així, les distincions de Con-
frares d’honor al xef olotí Pep 
Nogué, per la seva incansable 
tasca científica i de divulgació 
i pedagogia en el coneixement 

REDACCIÓ / LA VEU 

M iquel Segura, Presi-
dent de l’Associa-
ció Unesco d’Igua-

lada va impartir el passat 
dijous 17 d’octubre una confe-
rència al “Palacio dels Condes 
de Gabia” de la Diputació de 
Granada en l’acte de presen-
tació de les Jornades dedica-
des al Patrimoni Audiovisual 
i Cicle de Cinema organitzat 
per la Diputació de Granada, 
amb la col·laboració del Cen-
tre Unesco d’Andalusia.
Miquel Segura va assistir con-
vidat a instàncies de la Unes-

gastronòmic i per ser un car-
golaire reconegut. També va 
rebre el guardó el perruquer, 
estilista, escriptor i escultor 
esparreguerí Lluís Llongue-
ras, com a reconegut artista, 
amant de la bona cuina i un 
reconegut cargolaire, que per 
motius de salut no va poder 
assistir però si que ho va fer la 
seva esposa i fill. Finalment, el 
darrer reconeixement a per-
sonalitats destacades d’aquest 
2019 va ser per l’atleta iguala-
dí Pol-Makuri Redolad, reco-
negut vinyaler, que ha fet de 
la seva discapacitat un repte i 
que competeix amb alt rendi-
ment en curses de muntanya.
En quant a la categoria de Vi-
nyala agraïda van rebre les dis-
tincions la Fundació Apinas 
d’Igualada, entitat que té com 
a missió millorar la qualitat de 
vida de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual o amb 
trastorns de desenvolupament 
i de les seves famílies a la co-
marca de l’Anoia. La Confraria 
també va reconèixer Apinas 

per facilitar l’atenció integral 
i personalitzada, afavorint la 
prevenció, la detecció precoç i 
la inclusió social, actuant com 
entitat socialment responsa-
ble. La pastisseria Targarona 
d’Igualada va ser distingida 
amb el segon guardó, per la 
seva dedicació des de 1929 en 
oferir productes innovadors i 
sorprenents, per haver apos-
tat per la Confraria de la Vi-
nyala des de la fundació, de la 
qual en Josep Mª Guasch n’és 
confrare fundador i per ha-
ver fet postres exclusius per 
a la Confraria i estar implicat 
constantment en totes les ac-
tivitats. La darrera Vinyala 
agraïda va recaure al restau-
rant Samuntà d’Òdena, liderat 
per Josep Manel Vivancos i la 
seva família, per haver estat 
inspirador de la Confraria de 
la Vinyala, haver donat aixo-
plug a la Confraria des del pri-
mer minut d’existència i per 
haver fet possible els primers 
esdeveniments oficials, com 
els Dijous de vinyales. Vivan-
cos és cuiner del restaurant 
Samuntà, membre fundador 
de la Confraria de la Vinyala 
i president des del 2014 fins el 
2018.
La vetllada a més va incloure 
un nou reconeixement. Un 
homenatge a un dels confrares 
que des de sempre ha estat i és 
al peu del canó, un dels millor 
cuiners de la vinyala, Aureli 
Rosa. A ell, se li va fer entre-
ga la Vinyala d’Or per la seva 
incansable implicació amb la 
Confraria.
A la Vinyalada hi van partici-
par 200 comensals i en aques-
ta ocasió van poder gaudir de 
vinyales amb costelles i moi-
xernons.

co i va parlar sobre la preser-
vació i difusió del patrimoni 
audiovisual, el Programa de la 
Memòria del Món de la Unes-
co i la importància del Patri-
moni fílmic amateur exposant 
l’exemple de la feina realitzada 
en aquest aspecte per l’Arxiu 
Històric Comarcal d’Iguala-
da.
L’endemà el President de l’As-
sociació d’Igualada acompa-
nyat per la secretària general 
adjunta de la Comissió Espa-
nyola de Cooperació amb la 
Unesco i tècnics de la Dipu-
tació li van oferir una visita a 
l’Alhambra.

Unesco Igualada, en 
unes jornades a Granada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 4 
d’octubre va tenir lloc 
a Saragossa l’acte d’en-

trega dels Certificats de reco-
neixement als primers Cen-
tres d’Excel·lència Imprica 
per part del Grup Espanyol 
de Rehabilitació Multimodal 
(GERM). Es van certificat un 
total de 13 hospitals de tot 
l’Estat Espanyol, entre els que 
es troba l’Hospital d’Igualada.
La cirurgia colorectal major, 
tradicionalment, implica una 
alta morbiditat i una llarga 
estada hospitalària, amb una 
mitjana general de 12 a 14 dies 
d’ingrés. El maneig inadequat 
del dolor, la disfunció intesti-
nal i la immobilització són els 
principals factors causants de 
la demora en la recuperació 
postoperatòria dels pacients 
després d’aquest tipus de ci-
rurgia.
En aquest context, fa uns 
anys es van proposar una sè-
rie de mesures que tracten de 
canviar la rutina de les cures 

postoperatòries quirúrgiques 
amb la finalitat de millorar 
els resultats després d’una ci-
rurgia major, naixent així els 
programes de Rehabilitació 
Millorada, Multimodal o In-
tensificada. Per poder portar 
a terme aquests programes 
de rehabilitació millorada o 
multimodal són necessaris 
també canvis en l’estratègia de 
l’hospital i la formació i edu-
cació de tots els professionals 
implicats en les cures pre, peri 
i postoperatòries dels pacients 
quirúrgics.
Així, el 2008 va néixer el 
GERM (Grupo Español de 
Rehabilitación Multimodal) 
format per metges especialis-
tes d’arreu de l’Estat Espanyol, 
entre ells la Dra. Ana Pedre-
gosa i el Dr. Xavier Viñas, de 
l’Hospital d’Igualada.

L’Hospital rep un 
certificat d’excel.lència 
en cirurgia abdominal



PUBLICITAT  | 23Divendres, 25 d’octubre de 2019

·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

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

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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comarca

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Festa Solidària ha 
aconseguit recaptar 
3.100 € per a l’associació 

Pulseras Candela, col·labo-
radora amb la Fundació Sant 
Joan de Déu en la investigació 
del càncer infantil. Tot i que 
la pluja va restar una mica de 
participació als actes i va obli-
gar a traslladar-los diumenge, 
a Can Papasseit, la valoració 
global de la celebració és molt 
positiva per part de la regido-
ria de Solidaritat.
La regidora Laura Pavón ha 
tornat a destacar la col·labora-
ció de les entitats i comerços 
vilanovins en l’organització 
dels actes.
Dissabte, tot i que el matí va 
ser fluix, no va desanimar les 
diferents entitats -l’Associació 
Cultural Camp del Rei, els Ge-
ganters i Grallers de Vilanova 
del Camí, l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats, Sweet In-

dia- i els grups locals Los Sig-
nos i La Séptima trastada, per 
fer la seva aportació a la festa. 
La tarda va ser més concor-
reguda. El berenar infantil, 
amb productes dels forns vi-
lanovins, i els diversos tallers, 
com el de màscares que orga-
nitzava la colla de diables Els 
Cabrons de Vilanova, un altre 
de bombolles gegants de sabó 
i un més de Pulseras Candela, 
van aplegar força participació. 
També va tenir bona acollida 
la masterclass de Muay Thai 
del Furio Jol.
La recaptació de l’entrada del 
ball de la gent gran de dissab-
te, també fou solidària amb la 
causa de la festa.  
L’endemà diumenge, la pluja 
va aigualir una mica la cele-
bració i va obligar a traslladar 
els actes a Can Papasseit. 
L’arrossada va aplegar unes 
130 persones. La iniciativa, 
en aquest cas de l’Ajuntament 
vilanoví i del Club Petanca 

La Festa Solidària vilanovina recapta més de 3.000€ 
per a la lluita contra el càncer infantil

Santa Lucía, va comptar amb 
la col·laboració en espècies 
dels supermercats vilanovins. 
També les masterclass de 
Sweet India i Artístic van 
contribuir a l’ambient festiu i 

van fer créixer la venda soli-
dària de Pulseres Candela. 
Coincidint amb el cap de set-
mana solidari amb motiu del 
Dia Internacional del Càncer 
de Mama, també es van ven-

dre a Vilanova del Camí els 
nous calendaris de l’AECC: 
Fortes i Valentes, que con-
tribuiran a la millora dels es-
pais de l’Àrea d’Oncologia de 
l’Hospital d’Igualada.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Espai Jove de Vilanova 
del Camí, ha posat en 
marxa de manera ofici-

al Els dimecres laborals una 
cartellera que recull ofertes 
laborals per a joves i altres te-
mes relacionats amb el mercat 
laboral. El servei de Joventut 
es coordina amb Promoció 
Econòmica i amb la referent 
d’ocupació juvenil de l’Anoia.
L’Espai Jove de Vilanova ha 
presentat la nova secció Els 
dimecres laborals, un racó on 
exposen les ofertes de treball 
que arriben des de la Xarxa 
Xaloc i de Feina Activa del 
SOC. Els tècnics de joventut 
en fan una tria i seleccionen 
aquelles ofertes que tenen a 
veure amb la comarca i les que 
posen ser més interessants per 
al jovent.
A banda de les ofertes labo-

rals, que es renovaran cada 
dimecres, a la cartellera també 
s’hi exposen altres temes rela-
cionats amb el mercat laboral: 
novetats del mercat, curiosi-
tats del sector treball, consells 
per realitzar un CV i recoma-
nacions per passar un procés 
de selecció, entre altres.
“Aquest nou servei respon”, 
explica Carles Palet, tècnic de 
Joventut, “a les demandes dels 
joves i per això s’ha decidit 
dedicar un dia on, de mane-
ra preferent, ens centrarem al 
sector laboral”. És una opor-
tunitat per als joves, als quals 
des de l’Espai Jove es facilita 
informació, material i assesso-
rament.
El servei que s’ofereix des de 
Joventut, es coordina amb 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i amb la referent d’ocu-
pació juvenil de l’Anoia.

L’Espai Jove estrena ‘Els 
dimecres laborals’ una 
cartellera amb ofertes de 
treball per a joves

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí va 
celebrar el passat 5 
d’octubre el Vilashop-

ping Nit de Tapes, una festa 
gastronòmica i comercial al 
bell mig del municipi que va 
tornar a demostrar el talent 
dels establiments i restaura-
dors locals. La tapa de rollet 
de salmó amb formatge cre-
ma i salsa de mostassa amb 
mel i fonoll de Panela&Co-
co va convèncer al Jurat que 
l’ha considerat la millor tapa 
d’aquesta edició.
L’Alcaldessa Noemí Truchar-
te i la regidora de Promoció 
Econòmica, Carlota Silva, van 
lliurar una placa que les acre-
dita guanyadores d’aquesta 
nova edició del concurs  de 
tapes. 
L’Alcaldessa ha destacat el 
gran nivell de totes les tapes 
que participaven i el bon am-
bient que es va viure a la plaça. 
Noemí Trucharte ha agraït als 
establiments locals la il·lusió 

i les hores de feina que dedi-
quen a aquesta iniciativa que, 
assegura, s’ha convertit en un 
referent per als vilanovins.
La regidora de Promoció Eco-
nòmica, Carlota Silva, també 
ha destacat el bon nivell de 
les tapes: el seu sabor i la seva 
presentació, un conjunt d’ele-
ments que demostra la passió 
li posen els comerços locals. 
Malgrat que la valoració del 
Jurat era secreta, tots els seus 

membres –regidors del con-
sistori- van coincidir en des-
tacar la tapa guanyadora, un 
rotllet de salmó amb formatge 
crema i salsa de mostassa amb 
mel i fonoll que va preparar 
Panela&Coco.
Una tapa, expliquen les ger-
manes Luisa i Júlia Salgado, 
que van crear especialment 
per al Vilashopping però que 
també oferiran properament a 
Panela&Coco.

Panela & Coco guanya el premi a la 
millor tapa del Vilashopping 2019
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ÒDENA / LA VEU 

En el marc de la festa de 
Tots Sants i per celebrar 
la Castanyada Òdena 

es disfressarà de Halloween 
durant la nit del 31 d’octubre 
amb activitats, recollida de 
caramels, concursos, festa de 
disfresses i premis per al mi-
llor panellet, la millor disfressa 
i la millor comparsa de la festa.
A partir de dos quarts de 9 i 
amb sortida des del Centre 
Cívic del Pla d’Òdena, nens i 
nenes disfressats resseguiran 
els carrers del poble per a la 
Recollida de caramels, passant 
pels carrers Oxigen, Amet-
ller, Manyoses, de la Riba, la 
Línia, Sant Jaume i acabant al 
carrer Sant Pere. Mentrestant, 
a la mateixa hora i al mateix 
lloc s’haurà fet la recollida dels 
dolços participants al Concurs 
de panellets. Per participar-hi 
caldrà portar 5 panellets caso-
lans junt amb la llista d’ingre-
dients que s’hagin utilitzat en 
l’elaboració.
La Festa de disfresses arrenca-
rà a partir de dos quarts de 10 
del vespre, amb sessió de Dj i 
servei de bar a preus populars 
al llarg de la nit. Durant la festa 

s’anunciarà la recepta guanya-
dora del millor panellet -amb 
50€-, es premiarà la millor dis-
fressa individual -amb 50€- i 
també, la millor comparsa de 
la gresca -amb 75€-. Al llarg de 
la nit hi haurà castanyes gratu-
ïtes per a tothom.
L’endemà 1 de novembre, a 
partir de dos quarts de 9 del 
vespre i fins a les 11 de la nit els 
morts-vivents seran els prota-
gonistes de la Zombie Land, 
la desfilada dels morts ressus-
citats de Tots Sants d’Òdena. 
L’activitat es farà a l’Espai jove 
i per participar-hi caldrà ser 
menor de 12 anys i formar una 
colla de 6 zombis màxim (*).
I a partir de dos quarts d’1 de 
la nit la foscor, el suspens i els 
xiscles que ompliran el polies-

Disfresses, zombis i terror ompli-
ran Òdena per celebrar la nit dels 
morts-vivents

ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu de la Diada de 
Tots Sants s’ampliaran els ho-
raris d’obertura dels cementi-
ris del municipi en les pròxi-
mes dates. 
De dissabte 26 d’octubre i fins 

el divendres 1 de novembre el 
cementiri d’Òdena romandrà 
obert de les 9h del matí fins a 
les 8h del vespre.
El cementiri de l’Espelt obrirà 
de dissabte 26 d’octubre i fins 
el divendres  1 de novembre 
de les 9h del matí a les 6h de 

la tarda.
Durant l’any, el cementiri 
municipal estarà obert els di-
marts i dijous de les 9h a les 
14h i els dissabtes de les 9h a 
les 13h i el cementiri de l’Es-
pelt és obert tots els diven-
dres de les 9h a les 14h.

Horaris dels cementiris d’Òdena

portiu Mestre Vila Vell seran 
els protagonistes del Passatge 
del Terror per a majors de 12 
anys. L’entrada serà gratuïta, la 
sortida costarà de trobar...
Totes les activitats es podran 
seguir des del perfil d’Insta-
gram @gargantua_odenenca 
i les activitats estan organit-
zades per la Comissió Jove 
d’Òdena, l’AAVV La Cora-
za, Teatrespontani i comp-
ten amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Òdena i l’Es-
pai Jove.
(*) Els menors hauran d’anar 
acompanyats d’un zombie 
adult responsable i caldrà que 
la tutoria, junt amb la iden-
titat dels menors s’enviï via 
whatsapp al 671080851, indi-
cant nom, cognoms i l’edat.

ANOIA / LA VEU 

Visites guiades al Cas-
tell d’Òdena
Diumenge 27 d’oc-

tubre a les 12:00h, es durà a 
terme l’habitual visita guia-
da al Castell d’Òdena on re-
correrem el conjunt castral 
d’Òdena, un dels castells més 
rellevants de la Conca d’Òde-
na i documentat ja a mitjans 
del segle X, cosa que el fa dels 
més antics de la comarca. Així 
mateix en descobrirem l’evo-
lució històrica, fins ben entrat 
el segle XX, i descobrirem els 
personatges i moments més 
rellevants del Castell. 
El punt de trobada i inici de la 
visita, a càrrec d’Anoia Patri-
moni, serà el mateix Castell 
d’Òdena (carrer de la Torre, 
2).  El preu de la visita és de 
3, 00 €. 

Vallbona, parada i fonda
Demà dissabte 26 d’octubre es 
durà a terme la visita guiada 
«Vallbona, parada i fonda» 
on descobrirem els aspectes 
més rellevants de Vallbona 
d’Anoia, una petita població 
que neix al voltant i envolta-
da per l’antic Camí Ral. Els 
seus habitants configuraren 
un nucli de població amb 
dinàmiques molt especials: 
mentre els seus veïns eren 
majoritàriament pagesos els 
vallbonencs es convertiren 
en artesans, destacant en la 
confecció de vidre blau. Però 
aquest no serà el seu fort si 
no que, aprofitant la situació 
estratègica del poble, just a 
tocar del Pas de l’Aigua (el 
gual del riu Anoia al seu pas 
per Capellades) i al peu del 
Camí Ral, convertiren les se-

ves cases en hostals, utilitzats 
per viatgers ben senzill però 
també il·lustres com el Baró 
de Maldà o Gaspar de Jove-
llanos. 
Aquesta seria una bona pen-
sada, ja que el camí també era 
ple de bandolers, com el vall-
bonenc Montserrat Poch... 
Històries i secrets que podreu 
descobrir, en la visita guiada 
que s’iniciarà a les 12:00 des 
de l’ajuntament de Vallbona 
d’Anoia. El preu de la visita és 
de 4 euros, amb descomptes 
per a menors i jubilats. 

Visita guiada al Castell de 
Rubió
I diumenge 27 d’octubre, a 
les 12:00, s’iniciaran les vi-
sites guiades al Castell de 
Rubió. Aquest castell, que 
apareix al segle XI en subs-
titució del castell d’Ardesa, 
s’ubica controlant la plana 
del Pla de Rubió i connectant 
la Conca d’Òdena amb l’alti-
plà de Calaf. Senyorejat pels 
Claramanut, els Castellolí i 
els Cardona, fou però el pas 
dels Timor el que li conferí la 
major part de la seva perso-
nalitat, on destaquen l’esglé-
sia fortificada de Santa Maria 
i el retaule gòtic del Mestre de 
Rubió. 
Recorrerem, en poc més 
d’una hora, els orígens i evo-
lució d’aquest castell i els seus 
elements més destacats. El 
punt de trobada i inici de la 
visita serà al carrer Castell 
i amb un preu de 3,00 € per 
persona. 

Podeu obtenir més infor-
macióde totes les sortides a 
www.anoiapatrimoni.cat o bé 
al 635 922 384

Visites guiades a diversos 
indrets de la comarca
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
homenatjarà, el dissabte 
26 d’octubre, el cone-

gut músic, compositor, actor 
i cineasta Charles Chaplin. 
L’Ateneu Gumersind Bisbal 
acollirà a partir de les 6 de la 
tarda un espectacle amb el tí-
tol “Elogiant Charles Chaplin”, 
amb Edmon Bosch, al violon-
cel, i Montserrat Talló, al pia-
no.
L’actuació és un recorregut per 
les composicions més famoses 
de Chaplin, amb música crea-
da per ell mateix, combinades 
amb la projecció de fragments 
de pel·lícules. Enguany se ce-
lebra el 130è aniversari del 
naixement de Charlot i per 
aquest motiu Edmon Bosch i 
Montserrat Talló porten a l’es-
cenari aquest espectacle. In-
terpretaran dotze peces amb 

piano i violoncel, que apropa-
ran el conegut personatge del 
cine mut al públic.
“Elogiant Charles Chaplin” 
està inclòs dins de la progra-
mació de l’Agenda Cultural, 
que s’organitza des de la regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-

La Pobla de Claramunt homenatja 
Charles Chaplin

ment. L’actuació compta amb 
la col·laboració de la Genera-
litat de Catalunya i de la Di-
putació de Barcelona, ja que 
forma part del Programa.cat. 
El preu de les entrades, que es 
podran adquirir el mateix dia 
de l’espectacle, serà de 3 euros. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La ceràmica serà la pro-
tagonista de la propera 
col·lecció que s’inau-

gurarà a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt, el diumenge 27 
d’octubre. Serà de la mà de la 
penedesenca Rebeca Puérto-
las, amb el títol “Estrats”. La 
inauguració tindrà lloc a la 1 
del migdia. 
La mostra està inclosa dins 
de la programació de l’Agen-
da Cultural, que s’organitza 
durant els mesos de setem-
bre, octubre i novembre des 
de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. L’exposició 
recull un dels treballs més 
personals de la ceramista, 
que ha rebuscat en la història 
més bàsica de la ceràmica per 
trobar el seu propi estrat, un 
estrat on és ella mateixa.
Rebeca Puértolas va néixer a 
Esplugues de Llobregat però 
sempre ha estat molt lligada 
amb el Penedès. El seu primer 
contacte amb el fang va ser a 
l’Escola d’Art de Vilafranca, 
on es va graduar en Arts Apli-
cades en ceràmica. Després 
va voler complementar dife-

Exposició de ceràmica 
de Rebeca Puértolas, a la 
Sala Municipal

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt convo-
ca unes beques per als 

alumnes menors de 25 anys 
empadronats al municipi que 
estiguin estudiant secundària, 
batxillerat, cicles formatius i 
estudis universitaris durant 
el curs 2019-2020 en centre 
públics i/o privats amb títol 
homologat. Les sol·licituds es 
podran presentar del 29 d’oc-
tubre al 29 de novembre, amb-
dós inclosos.
L’equip de govern ha aprovat 
aquests ajuts amb l’objectiu 
d’ajudar les famílies i donar 
suport i promoure l’educació 
postobligatòria. Per a la con-
cessió d’aquests ajuts s’ha des-

tinat una partida de 15.000 € 
del pressupost. L’import de 
les beques serà com a màxim 
de: 20 € per a l’alumne de se-
cundària; 100 € per a l’alum-
ne de batxillerat de menys de 
25 anys; 100 € per a l’alumne 
de grau mitjà o superior de 
menys de 25 anys, i 200 € per 
a l’alumne d’estudis universita-
ris de menys de 25 anys.
Les peticions es podran pre-
sentar a les oficines munici-
pals, de dilluns a divendres, de 
les 9 del matí a les 2 del mig-
dia, i els dimarts, de 2/4 de 5 
a les 6 de la tarda. També es 
podrà fer a través de la plata-
forma E-tram https://tramits.
lapobladeclaramunt.cat. Tota 
la documentació necessària i 
la informació per demanar les 

beques es pot trobar al web de 
l’Ajuntament www.lapoblade-
claramunt.cat.
La resolució de les sol·licituds 
correspondrà a la Junta de 
Govern Local, prèvia proposta 
de resolució de les regidories 
d’Ensenyament i d’Hisenda, 
i s’efectuarà abans del 14 de 
desembre de 2019. Els paga-
ments es faran efectius a partir 
del 17 de desembre del present 
any, sens prejudici de la possi-
ble ampliació del termini.

Transport escolar per a 
l’alumnat de batxillerat
En la mateixa línia, i per 
promocionar l’ensenyament 
postobligatori, des de l’Ajunta-
ment s’està portant a terme una 
prova pilot per oferir el trans-
port escolar als i les alumnes 
de batxillerat que han d’anar a 
Capellades, aprofitant el ser-
vei de bus de l’alumnat que es 
desplaça a Vallbona d’Anoia 
per estudiar ESO. Aquest ser-
vei s’ofereix, juntament, amb 
els ajuntaments de Vallbona i 
de Cabrera.
Per tant, en aquest moment, 
les famílies dels i les estudi-
ants de batxillerat poden uti-
litzar el servei de transport 
que no es cobreix normal-
ment, ja que es tracta d’un es-
tudi obligatori.

L’Ajuntament convoca beques per als 
alumnes de secundària i estudis superiors

rents coneixements amb al-
tres materials, com el ferro, la 
fusta, la forja i la pedra. Ho va 
fer a l’Escola Junyent i Subirà 
de Vic, on es va graduar en 
Tècnica de Grau Superior en 
Arts Aplicades a l’Escultura. 
Posteriorment, ha realitzat 
diversos cursos i seminaris 
relacionats amb el món de la 
ceràmica. És directora del ta-
ller Zenc Espai Creatiu.
L’exposició es podrà visitar 
fins al 9 de novembre. L’hora-
ri serà de dimarts a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 
de 8 del vespre. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
participarà, per prime-
ra vegada, a la Mostra 

Internacional de Films de 
Dones, que s’impulsa des de 
l’Àrea d’Igualtat  de Gènere i 
LGTBI de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena. El film que 
es projectarà serà “El viatge de 
la Marta”, de Neus Ballús, el 
divendres 25 d’octubre, a les 8 
del vespre a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, que és el mateix 
dia que s’estrena als cinemes. 
Aquesta iniciativa ja és el sisè 
any que s’organitza des de la 
mancomunitat i s’inclou dins 
del programa itinerant de la 
27a Mostra Internacional de 
Films de Dones de Barcelona. 
“El viatge de la Marta” (Staff 
Only) explica la història d’una 
noia de 17 anys que es troba 
passant les vacances de Nadal 
al Senegal amb el seu pare i el 

seu germà gran. La fascinació 
de la protagonista pel Khou-
ma, un càmera senegalès que 
treballa filmant les excursi-
ons dels turistes, tensarà la ja 
conflictiva relació amb el seu 
pare. Els vídeos del Khouma 
seran part de la pel·lícula i 
ajudaran la Marta a descobrir 
els mecanismes interns del 
negoci del turisme. Alhora, 
establirà relació amb l’Aissa-
tou, una noia que neteja les 
habitacions d’un hotel, amb 
qui tindrà un lligam més fort 
del que s’espera.
El guió de la pel·lícula, que 
és d’aquest any, és obra de la 
mateixa Neus Ballús i de Pau 
Subirós. La música és d’Isa-
bel Latorre i té com a actors 
principals Sergi López, Elena 
Andrada i Ian Samsó. El film, 
que es va projectar al Festival 
de San Sebastián, té una dura-
da de 83 minuts i l’entrada és 
gratuïta. 

Mostra Internacional de 
Films de Dones, a la Pobla
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MONTBUI / LA VEU 

Diumenge es durà a 
terme una nova edi-
ció de la Festa de la 

Tardor al cim de La Tossa de 
Montbui. Les activitats co-
mençaran a partir dos quarts 
de 10 del matí, amb una Passe-
jada pel bosc de caire familiar 
(organitzada per l’entitat GE-
DEN). A partir de dos quarts 
d’onze s’organitzarà una xo-
colatada per als assistents i a 
continuación tindrà lloc un 
taller dels sentits organitzat 
per GEDEN. A les 11.00 del 
matí es durà a terme una Can-
tada de l’Schola Cantorum da-
vant del monument al Mestre 
Just i a partir de les 12 del matí 
l’ermita de La Tossa acollirà 

una missa de tardor celebrada 
per Mossèn Josep Maria Pujol, 
i amb la participación de l’Sc-
hola Cantorum.
A partir de la 1 de la tarda es 
durà a terme la inauguració de 
l’exposició de fotografies “La 
Tossa i altres indrets de l’Ano-
ia”, de Joan Felip i Joan Sala, a 
la sala d’exposicions del refugi. 
Aquesta mostra es podrá veu-
re fins el mes de febrer de 2020 
tots els diumenges de 10.30 a 
13.30 hores i també en els ho-
raris d’atenció de l’Oficina de 
Turisme.
La festa tradicional de tar-
dor està organitzada per la 
Fundació La Tossa, i compta 
amb la col·laboració de l’Sc-
hola Cantorum i el patrocini 
d’Unigrafic.

Aquest diumenge, Festa 
de la Tardor a La Tossa 
de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge tindrà lloc 
la cinquena edició de 
la Cursa i Caminada 

Solidària “Montbui en mar-
xa contra el càncer”, activitat 
organitzada per la Junta Lo-
cal de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) de 
Montbui, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Mont-
bui. 
L’activitat tindrà com a punt 
de sortida i arribada el polies-
portiu Mont-aQua i comen-
çarà a les 11 del matí.
El recorregut de la caminada 
és de cinc quilòmetres i el de 
la cursa serà de set quilòme-
tres, en el primer cas per la 
trama urbana i en el segon 
per també per l’espai verd 
montbuienc. El preu de la 
inscripció en aquesta Cursa i 
Caminada Solidària és de 10 
euros. La inscripció inclou 
samarreta tècnica, bossa del 
corredor i participació en un 
sorteig en acabar la cursa.
Les inscripcions anticipades 
per a aquesta prova es podran 
fer entre els dies 22 i 26 d’oc-
tubre a Sabateria Grup 2 (car-

retera de Valls, 43). També es 
podran formalitzar el mateix 
dia de la prova, al punt de 
sortida, a partir de les 9 del 
matí. A partir d’aquella ma-
teixa hora hi haurà activitats 
per a la mainada a la zona 
esportiva municipal i també 
una xocolatada. En cloure la 
cursa-caminada hi haurà una 
actuació de “zumba” i també 
es durà a terme una rifa so-
lidària.

Un llaç rosa llueix a la faça-
na de l’ajuntament amb mo-
tiu del dia mundial contra el 

5a Cursa i caminada “Montbui en 
marxa contra el càncer”, diumenge

càncer de mama
Amb motiu del 19 d’octubre, 
Dia Mundial contra el Càn-
cer de Mama, l’entitat mont-
buienca “Artesanas de Cora-
zón” va confeccionar un llaç 
de color rosa que llueix a la 
façana de l’Ajuntament de 
Montbui. Dijous passat es va 
fer l’acte de lliurament del 
llaç, amb l’Alcalde Schummi 
Juárez, la regidora de Cultu-
ra, Festes i Gent Gran Sara 
Bergantiño, i una important 
representació de les perso-
nes de l’entitat que l’ha fet 
possible. 

MONTBUI / LA VEU 

El proper dijous 31 d’oc-
tubre serà una jornada 
ben especial a Montbui 

amb la celebració del 13è Pas-
satge del Terror, en una jor-
nada festiva on la tradicional 
festa de la castanyada també 
tindrà un destacat protagonis-
me. Les activitats començaran 
a Mont-Mercat, a dos quarts 
de sis de la tarda, amb l’orga-
nització de diferents tallers de 
manualitats per a la mainada, 
així com un “scape room” i di-
ferents jocs.
Serà el preàmbul del que co-
mençarà a dos quarts de 10 
de la nit: el 13è Passatge del 
Terror, que per segon any con-
secutiu s’organitzarà a l’antic 
magatzem de calçat del Pas-
seig Catalunya, ara de pro-
pietat municipal.  Enguany 
donarà inici al Passatge un 
espectacular Ball de Monstres 

a la gespa del Passeig Catalu-
nya. I a les 10 de la nit donarà 
inici el 13è Passatge del Terror.  
L’activitat, com és habitual, 
promet emocions fortes fins 
ben entrada la matinada en un 
espai perfectament condicio-
nat i amb prop de 500 metres 
quadrats plens de personatges 
terrorífics i escenes de por. 
L’activitat és possible per la 
implicació, des de fa mesos, 
d’un nombrós grup de col·la-
boradors que estan posant de 
la seva part perquè sigui tot un 
èxit aquesta activitat.
Les entrades VIP per al 13è 
Passatge del Terror van sortir 
a la venda aquest dimarts, al 
preu de 3 euros (aquestes en-
trades permeten accedir sen-
se fer l’habitual cua d’accés). 
La resta d’entrades també es-
tan disponibles al preu d’1’5 
euros i es poden adquirir a 
Mont-Àgora i també a la boti-
ga Gonzalo.

El “Casta-ween” 2019 estarà 
organitzat per l’Ajuntament 
de Montbui (regidories de 
Joventut i Cultura, a través 
de Montjove i Mont-Àgora) i 
té la col·laboració de l’AMPA 
Escola García Lorca, AMPA 
Escola Antoni Gaudí, Grup 
d’Esplai Montbui (GEM), 
Gonzalo, Grup Esplai Trenca 
l’Ou i Associació Inama. 

Ja arriba l’esperat 13è Passatge del 
terror, enguany amb una completa 
jornada de “Casta-ween”

MONTBUI / LA VEU 

L a Biblioteca 
Mont-Àgora continua 
organitzant diferents 

propostes durant aquest 
mes d’octubre. 
imecres passat es va organit-
zar la xerrada/taller “La fe-
licitat a les teves mans”, im-
partida per l’Ana Guinaldo, 
psicòloga i psicoterapeuta 
que va donar eines als as-
sistents per tal d’aconseguir 
i mantenir el seu benestar a 
nivell físic i mental.
D’altra banda, dilluns pas-
sat va tenir lloc una “Tro-
bada de fans del manga”, 
en la qual hi van participar 
una desena de persones, 
que van parlar sobre el cò-
mic “Black Jack”, d’Osa-
mu Tezuka. L’especialista 
en còmics Dani Río va ser 
l’encarregat de conduir l’ac-
tivitat.  
Aquest proper dissabte dia 
26 d’octubre la Biblioteca 
Mont-Àgora organitzarà 
un taller BiblioLab d’inici-
ació a la impressió 3D. L’ac-
tivitat, que anirà a càrrec 
d’Edukem-nos, va adreçada 
a joves a partir de 10 anys. 
Hi ha places limitades. Es 
durà terme entre les 11 del 
matí i la 1 de la tarda.

Exposició: “Cinema 
en temps de guerra”, a 
Mont-Àgora
Fins el 17 de novembre es 
pot veure al vestíbul de 
Mont-Àgora l’exposició 
“Cinema en temps de guerra: 
exili i repressió: 1936-1975”. 
La mostra, promoguda pel 
Memorial Democràtic, do-
narà a conèixer l’efervescència 
cinematogràfica que va viure 
Catalunya durant la Guerra 
Civil, així com l’alt preu que 
van haver de pagar molts dels 
seus professionals durant la 
dictadura franquista o a l’exili. 
La mostra, inaugurada amb 
motiu de la Setmana de la 
Gent Gran, es podrà veure 
a Mont-Àgora coincidint 
amb els horaris dels dife-
rents serveis del centre: bi-
blioteca i cinema. 

La biblioteca Mont-Àgora 
continua organitzant 
nombroses activitats
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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 26 
d’octubre a les 20.45 
hores arriba la ter-

cera obra del cicle Tardor de 
Teatre i ja un clàssic pel fes-
tival, la sessió de ‘Microtea-
tre’. Aquest format engloba 
tres propostes teatrals en un 
sol dia. Les sessions de ‘Mi-
croteatre’ d’enguany combi-
naran la comèdia, el drama i 
l’intriga, aquestes són: ‘Happy 
birthday Jamie Love’, ‘Aquest 
sol, hi és per a tots?’ i ‘A les 
fosques’. Com en les darreres 
edicions del cicle Tardor de 
Teatre, aquestes sessions se 
situen en llocs memorables i 
representatius de la vila i en 
aquesta edició serà la casa se-
nyorial Cal Matrícules. Entre 
altres objectius, l’esmentada 
casa pairal va ser l’antic dis-
pensari on la practicanta ha-
via atès als seus pacients.
El mes de novembre vindrà 
amb les piles carregades i 
s’encetarà amb ‘Blanca des-
velada’. L’obra arribarà l’1 de 
novembre a les 18.00 hores, 
plena de dramatisme, por, 

desesperació i desig. Dues 
històries entrellaçades, 1 ac-
triu i 12 personatges, produï-
da per Aleteo Teatro. El 16 de 
novembre  a les 20.45 hores 
comptarem amb ‘Agència ma-
trimonial. 7 d’amor’, una obra 
de la companyia M’Enredo 
Teatre i interpretada per una 
única actriu, Maria Eugènia 
Casanovas. El cicle teatral po-
sarà punt final amb ‘Vides de 
Gos’ el dissabte 30 de novem-
bre a les 20.45 hores. L’obra 
és una lectura dramatitzada a 
càrrec de Marta Angelat. 
Les entrades es poden ad-

Una casa senyorial de Calaf serà 
l’escenari de la nova sessió de 
‘Microteatre’ del Casino

quirir de forma anticipada a 
Entrapolis.com o a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle. El preu pel públic 
en general és de 15 € (antici-
pada 12 €) i pels socis de 13 
€ (anticipada 10 €). A més a 
més, la sessió de ‘Microtea-
tre’ està inclosa en el projecte 
Calaf Cultura Jove, que ofe-
reix descomptes del 50% a les 
propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 
35 anys. El descompte s’ha de 
sol·licitar a l’Ajuntament de 
Calaf, en horari d’atenció al 
públic 

PIERA / CARLES MUNTANER 

Amb aquesta represen-
tació podríem dir que 
hem arribat a la mei-

tat del concurs i aquesta set-
mana ens visita la companyia 
Magma Teatre 2011 de la Ser-
reta de Valldoreix .
Magma 2011 va ser creat a la 
Serreta per el antic president 
Joaquim Castelló amb nens 
del Pinar de Nuestra  Señora.
Va començar com a grup de 
Poesia escenificada (al Bosc 
Literari de la Serreta)
A rel de l’entrada d’actrius i 
actors, vàren iniciar treballs 
a classe més variats integrant 
assajos de teatre clàssic i esce-
nificant poesia (mètode Ra-
món Martí), detall que els ha 
fet guanyar el respecte de tot-
hom en aquest camp.
Vist tot això, varen anar apro-
fundint amb el teatre i abordar 
el ensenyaments del mestra 
Tortsov, també director del te-
atre de Moscú.
Estimen i treballen tot el que 
Konstantin Stanislauvski, els 
deixa com a llegat, començant 
pel seu llibre Un Actor es pre-
para. Es criticat aquest mèto-
de de les emocions, per tots 

aquells que no son capaços de 
transmetre aquests veritables 
sentiments al públic.
És un treball difícil d’assumir i 
de dur a terme.
Demà ens presenten Conxor-
xa. “Tracte, maquinació, entre 
dues persones o mès, encami-
nat a mal fi”. Quan es donen 
situacions de patiment insu-
portable i la persona, en plena 
possessió de les seves facultats 
per decidir, expressa el seu de-
sig de morir i sol·licita ajuda 
per fer-ho, té dret a rebre un 
tracte respectuós i que se li 
doni una resposta proporci-
onada a la intensitat d’aquest 
patiment. Igualment, la perso-
na té dret que els professionals 
sanitaris li administrin les cu-
res i els tractaments necessaris 
per facilitar-li una mort digna 
i sense patiment, sempre dins 
del marc legal vigent.

El Concurs pierenc 
arriba al seu equador

CAPELLADES / LA VEU 

Una trentena de per-
sones van assistir a 
la xerrada sobre l’Al-

zheimer que va organitzar 
l’Equip d’Atenció Primària 
Capellades, en el marc del 
Dia Mundial sobre aquesta 
malaltia.
L’acte, que es va dur a terme 
al local social “La Lliga” de 
Capellades, va anar a càrrec 
d’una metgessa i una infer-
mera de l’Equip que van do-
nar informació sobre diversos
aspectes de l’Alzheimer: com 
es pot detectar l’inici de la 
malaltia, amb quin suport pot
comptar el cuidador de la 
persona malalta, hàbits salu-
dables que es recomanen...
Segons dades de l’OMS, a 
escala mundial es diagnosti-
quen gairebé 10 milions de
nous casos de demències a 
l’any, més del 60 % dels quals 
són d’Alzheimer.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquest dimarts va te-
nir lloc la presentació 
de la biografia del pa-

leontòleg Miquel Crusafont 
Pairó a Sabadell amb la inter-
venció de l’alcalde dels Hosta-
lets i la regidora de Cultura i 
del CRIP. El 8 de novembre es 
farà la presentació del llibre, 
escrit pel seu fill i historiador, 
a l’Auditori Cal Figueres.
Acte de presentació del llibre 
«Miquel Crusafont i l’origen 
de l’home» a l’auditori de la 
Fundació Caixa de Sabadell 
amb la participació del fill 
i autor Miquel Crusafont i 
Sabater, el director de l’ICP 
David Alba, el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Sabadell, Carles de la Rosa i 
participació de les entitats sa-
badellenques Fundació Bosch 
i Cardellach, Gremi de Fabri-
cants i Unió Excursionista 
de Sabadell. Hi va haver una 
representació del CRIP i de 
l’Ajuntament dels Hostalets 

de Pierola amb intervenció 
de l’alcalde Gerard Parcerisas 
i de la regidora de Cultura i 
del CRIP, Àngels Lorés.
Es va fer un repàs a la tra-
jectòria humana i científica 
de Miquel Crusafont i Pairó, 
pare de la paleontologia cata-
lana, posant en valor la gran 
trajectòria científica i la seva 

interacció molt polifacètica 
amb la societat civil, col·la-
borant amb un munt d’enti-
tats culturals sabadellenques. 
Personatge molt compromès 
amb el país. També es va po-
sar en valor que fa un any que 
des dels Hostalets treballem 
en equip amb l’Institut Català 
de Paleontologia (ICP), amb 

Èxit d’assistència 
a la xerrada sobre 
l’Alzheimer a 
Capellades

Presentació del llibre de Miquel Crusafont

de la signatura del conveni 
per tal que el CRIP esdevin-
gui una institució de divulga-
ció de la riquesa paleontolò-
gica del territori i adquireixi 
un paper destacable en la re-
cuperació, preservació i difu-
sió del patrimoni paleontolò-
gic sota el mestratge científic 
de l’ICP.
El CRIP ha col”·laborat amb 
la Fundació Catalana per la 
Recerca, la Fundació Bosch i 
Cardellach i l’Institut Català 
de Paleontologia en l’edició 
del llibre presentat aquesta 
setmana a Sabadell. La troba-
da amb l’autor va servir també 
per concretar la presentació 
al nostre mun¡cipi que tindrà 
lloc el pròxim 8 de novembre 
a les 19 hores a l’Auditori Cal 
Figueres.

El llibres es va 
presentar a Sabadell i 

als Hostalets de Pierola 
se’n farà l’acte el proper 

8 de novembre
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MONBUS SÈNIOR MASCULÍ “A”: Xexi Carrión, Pape Bocar Sall, Edu Burges, Jordi Torres, Miquel Benito, Carles Fons, Jaume Torres, Pau Camí, Edu Tejero, Oriol Mateu, Roger 
Perez. Entrenadors: Jordi Martí, Axel Renau, Marc Rovirosa i Pau Castelltort. Preparador físic: Eloi Sadurní. Fisioterapeuta: Marc Máximo

ANYTIME FITNESS SÈNIOR FEMENÍ “A”: Èlia Compte, Carlota Carner Núria Soler, Judit Lamolla, Magda Jané, Marta Amatllé, Laura Aniento, Júlia Marsol, Santa Carrasco, Maria 
Enrich, Paula Guasch, Pia Casamitjana, Christi Ojide, Laura Segúes, Paula Iglesias. Entrenadors: Sergi Alamillo, Amador Garrido i Neil Riba. Preparador físic: Cristian Bariles. 
Fisioterapeuta: Marc Máximo

El Club Bàsquet Igualada afronta la 
temporada 2019/2020 amb 29 equips federats



INDUSTRIAL BOROBIL SÈNIOR MASCULÍ “B”: Marsalino Ndiaye, Xavi Leon, Marc Couso, 
Lluc Fullana, Toni Lamolla, Oriol Morera, Marc Criado, Hugo Jörgens, Roc Fullana, Àlex 
Matencio, Adrián Fratila. Entrenador: Marc Rovirosa

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UDL JÚNIOR MASCULÍ “B”: Martí Jansà, Marc 
Alcázar, Tià Castelltort, Gil Bachs, Carles Tort, Arnau Brunet, Oriol Carrera, Arnau 
Miret, Abdoulaye Bah, Eugeni Soler, Arnau Cano. Entrenadors: Pau Camí i Marc Couso

MILAR MARTÍNEZ JÚNIOR FEMENÍ “A”: Maria Enrich, Precious A. Mouleta, Ariadna Vila, 
Paula Iglesias, Laura Segués, Pia Casamitjana, Paula Guasch, Nàstia Ordi, Christiana 
Ojide. Entrenadors: Sergi Alamillo i Amador Garrido

ASFALT JÚNIOR MASCULÍ “A”: Pau Garriga,  John Salvador, Gabriel Balsells, Arnau 
Nieto, Eric Matencio, Biel Serena, Arnau Baltà, Joan Albareda, Pau Latorre, Martí 
Nadal. Entrenadors: Axel Renau i Marc Ortiz

ALAIN AFFLELOU SÈNIOR FEMENÍ “B”: Carola Maestre, Berta Salat, Sònia Utiel, Èlia 
Pedragosa, Iona Ambròs, Laia Mas, Aina Yáñez, Laia Figueras, Elena López, Joanna 
Gumà, Anna Bachs, Marina Soler. Entrenadors: Pol Salanova i Mariana Prat

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UDL JÚNIOR FEMENÍ “B”: Ainoa Farré, Mar 
Claramunt, Carlota Castelltort, Sira Morros, Elena Poncell, Aina López, Laura Vancells, 
Jana Puig, Núria Capdevila, Rovana Olteanu, Andrea Càmara, Joana Porredon. 
Entrenadors: Pau Benito i Joan Serra
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ROSET 1903 JÚNIOR MASCULÍ “C”: Adrià Fernández, Carles Grau, Jordi Paniagua, 
Miquel Solé, Oriol Jost, Pau Cortés, Samuel Baah, Toni Llopart, Víctor Olivan, David 
Cruz. Entrenadors: Marc Vidal i Víctor Garrido

URBAN SOLUTIONS CADET FEMENÍ “B”: Etna Vidal, Jana Claramunt, Pilar Pintó, Mar 
Morón, Gal·la Godó, Sara Vich, Helga Estapé, Carla Solà, Judit Porredon, Queralt Farrés. 
Entrenadors: Marina Prat i Miquel Benito

OPEL MOTORCAT CADET MASCULÍ “B”: Jordi Rosich, Bartomeu Enrich, Albert Almirall, 
Roger Iglésias, Ricard Sàbat, Biel Sevilla, Marc Pérez, Pere Moreno, Jofre Castells, 
Joan Comas. Entrenadors: Adrián Fratila i Marc Criado

SINORCELL CADET FEMENÍ “A”: Marta Puig, Beth Muxí, Norah Pareja, Noa Manzano, 
Judit Mas, Mar Quintana, Blanca Altés, Martina Forner. Entrenadors: Pau Castelltort, 
Vero Júlvez i Carola Maestre

TRANSVISA CADET MASCULÍ “A”: Àlex Riera, Bernat Enrich, Roger Castells, Gerard 
Salat, Isaac Baltà, Oleguer Balsells, Lluc Sala, Pau Avellana, Nil Santaulària, Amadeu 
Morros. Entrenadors: Berni Marimon i Roc Fullana
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RACC REPRIS JÚNIOR FEMENÍ “C”: Júlia Pujolà, Ada Garcia, Helena Enrich, Aina 
González, Blanca Perez, Gisela Bocache, Júlia Gumà, Alba Murga, Xènia Solà, Elena 
Romeu, Gal·la Farnós, Mar Solà, Greta Garcia. Entrenadors: Neil Riba i Laia Figueras
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El teu destí, el nostre origen.
Monbus, compromesos amb l´esport, 

patrocinador del primer equip masculí del 
Club Bàsquet Igualada

Som-hi, campions!

Venda online:  monbus.esInformació general: +34 982 29 29 00 info@monbus.es

Club Bàsquet Igualada 2019-2020
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El teu destí, el nostre origen.
Monbus, compromesos amb l´esport, 

patrocinador del primer equip masculí del 
Club Bàsquet Igualada

Som-hi, campions!

Venda online:  monbus.esInformació general: +34 982 29 29 00 info@monbus.es

Club Bàsquet Igualada 2019-2020



COMERCIAL GODÓ CADET FEMENÍ “C”: Júlia Poch, Clàudia Roblas, Júlia Muñoz, Arlet 
Cots, Laura Martínez, Alba Ribalta, Aina Carpi, Ariadna Corominas, Vinyet Valls, Aina 
Comaposada, Sílvia Puig. Entrenadors: Roc Fullana i Arnau Miret

ASADOR MESON EL ABUELO PRE-INFANTIL FEMENÍ “A”: Laia Morera, Clara Enrich, 
Vinyet Ambròs, Maria Graells, Queralt Corominas, Alba Martínez, Blanca Oranias, Laura 
Viladrich, Isabel Enrich. Entrenadors:David Vallverdú, Mar Claramunt i Marita Flores

DON RELAX INFANTIL MASCULÍ “B”: Arnau Casellas, Oriol Blanco, Marc Francesc, 
Jaume Solà, Miquel Sierra, Roger Bernàldez, Jordi Mallen, Pau Gonzálvez, Martí Vilà, 
Martí Planell, Guillem Brunet, Eder Boixader. Entrenadors: Marc Perera i Abdulai Bah

MEGA-SO INFANTIL MASCULÍ “A”: Biel Closa, Diego Calle, Albert Vancells, Albert Sàbat, 
Edmon Alcoceba, Ramon Altarriba, Olau Riera, Santi Puiggené, Gerard Bernàldez, 
Eudald Balsells. Entrenadors: David Soteras i Pau Latorre
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COMERCIAL GODÓ CADET MASCULÍ “C”: Àlex Rivera, Nil Cortés, Bru Carner, Jan 
Hogreve, Roc Vila, Bernat Esteve, Roc Salisi, Raül Ocete, Toni Nieto, Àlex Descàrrega. 
Entrenadors: Roger Pérez i Arnau Baltà

DENTAL MARCÈ & SEGARRA INFANTIL FEMENÍ: Sira Farnós, Mirta Farrés, Irene 
González, Maria Díaz, Paula Castro, Anna Giner, Mar Farrés,Cristina Palmés, Lia 
Sanromà. Entrenadors: Aina López i Arnau Brunet



BENZINERA BON ÀREA ÒDENA PRE-INFANTIL MASCULÍ: Jordi Marbà, Gerard Camps, 
Martí Sala, Jan Pedragosa, Marc Sàbat, Manel García, Dídac Calafell, Aniol Farrés, Jan 
Aguilera, Roger Marimón. Entrenadors: Pau Benito i Bernat Enrich

MÚTUA IGUALADINA PRE-INFANTIL FEMENÍ “B”: Emma Martínez, Beth Carol, Cesca 
Pintó, Clara Compte, Ona Sellarés, Elia Díaz, Martina Castells, Jana Garí, Íria Cantero, 
Sira Baltà, Berta Cambrubí, Laia Cruz. Entrenadores: Elena López i Ada García
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ABC LEATHER MINI MASCULÍ “A”: Joan Miserachs, Marcel Torrens, Ignasi Altarriba, 
Marius Farrés, Jaume Martell, Otger Aloy, Guillem Pérez, Pol Sanz, Eudald Llopart, 
Arnau Sanahuja, Robert Calafell. Entrenadors: Neil Riba i Toni Lamolla

EVVO MINI FEMENÍ “B”: Cèlia Torrens, Queralt Camprubí, Martina Camps, Aida Costa, 
Cloe Caldito, Ariadna Montiel, Berta Grabulosa, Jana Raja, Belinda Ojide, Aina Camps, 
Amaia Pérez, Èlia Garí. Entrenadors: Anna Bachs i Gil Bachs

HYUNDAI ANOIA MOTOR MINI MASCULÍ “B”:  Roger Sanuy, Aleix Torras, Richi Mesas, 
Roc Pons, Pol Almirall, Andrei Ciobanu, Eloi Martínez, Luca Santos, Pol Montagut, 
Dennis San Juan, Azael Boixader, Lucas Roig. Entrenadors: Marina Prat i Dani Jiménez

DON RELAX MINI FEMENÍ “A”: Ana Alonso, Irene Rivera, Jana Rueda, Quima 
Closa, Carla Graells, Mar Vila, Carlota Morros, Neus Massana, Mencía Cardenal. 
Entrenadors: Miquel Benito i Tià Castelltort



ESCOLA DE BÀSSQUET GRANS

ESCOLA DE BÀSQUET PETITS

ESCOLA DE BÀSQUET MITJANS

36  |  ESPECIAL CBI Divendres, 25 d’octubre de 2019

McDONALDS PRE-MINI MASCULÍ: Jan Onieva, Gení Gómez, Carles Bernáldez, Dani 
Rodríguez, Xavier Baltà, Roger Baltà, Marc Gleyal, Jan Montagut, Sergi Farré, Ot 
Duocastella, Isaac Sayavera. Entrenadors: Pau Latorre i Èric Matencio

McDONALDS PRE-MINI FEMENÍ: Janna Torras, Aina Enrich, Georgina Altarriba, Marie 
Pierrou, Núria Conesa, Júlia Garí, Bruna Olivan, Gina Farré, Maria Guasch, Roser Riba, 
Ona Onieva, Cloe Matencio, Arlet Alcoceba, Queralt Sala. Entrenadors: Toni Lamolla i 
Nàstia Ordi

El Club Bàsquet Igualada ha arrencat la temporada 2019/2020 amb 29 
equips federats, a més de l’escola de bàsquet, per als més petits. En aquest 
especial de La Veu de l’Anoia hi heu pogut veure les fotos de tots els equips 
que formen part del club (exceptuant en Sènior Masculí C). Centenars de 
jugadors i desenes d’entrenadors que s’esforcen cada dia per tal de millorar 
a la pista de bàsquet.
D’entre tots els equips destaquen els dos sèniors, el masculí i el femení. Pel 
què fa als nois, aquest any aspiren a igualar, i perquè no millorar, la tem-
porada passada, que va ser històrica, disputant les fases d’ascens a Lliga 
Leb Plata i quedant-se a només una victòria d’aconseguir-ho. Els jugadors 
de Jordi Martí han començat la temporada de manera immillorable, amb 
ple de victòries.
Per la seva banda, les noies, amb el Sergi Alamillo com a entrenador, dis-
puten la màxima categoria d’àmbit català, la Copa Catalunya, i esperen no 
haver de patir tant com l’any passat per salvar la categoria, fet que es va 
aconseguir en l’últim partit de les eliminatòries per no baixar.
La resta d’equips, des dels més petits, als més grans, s’entrenen i juguen 
cada setmana amb l’ambició de millorar i gaudir practicant aquell esport 
que els apassiona. 
Des de La Veu de l’Anoia desitgem al Club Bàsquet Igualada que tinguin 
una gran temporada!
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CALAF / LA VEU 

El primer punt va ser el 
sorteig dels membres 
que estaran a les me-

ses electorals de les Elecci-
ons a les Corts Generals del 
dia 10 de novembre de 2019. 
Aquest però, no es va emetre 
en directe, per tal de garantir 
la protecció de dades de les 
persones que van sortir es-
collides a l’atzar a través del 
programa informàtic.
En aquest Ple també es van 
modificar i aprovar les or-
denances fiscals del 2020, 
amb els vots en contra dels 
dos grups de l’oposició. La 
regidora Montse Mases, va 
explicar que algunes modi-
ficacions s’havien proposat 
segons aspectes legals deter-
minats per la Diputació com: 
l’excepció per a persones 
amb discapacitat de l’impost 
sobre vehicles; l’augment de 
l’ICIO (Impost sobre Cons-
truccions Instal·lacions i 
Obres) i l’actualització de 
l’IPC des del 2015 que supo-
sa un increment del 4% - tot i 
que per no repercutir als ciu-
tadans, només s’ampliaria un 
2% a excepció de l’IBI (Im-
post sobre Béns i Immobles) 
-. A més, tant en el cas de l’IBI 
com de l’ICIO proposava 
l’aplicació d’una bonificació 
del 30% de l’IBI en el cas de 
fomentar l’energia fotovoltai-
ca i d’un 95% de l’ICIO en les 
construccions que incloguin 
sistemes d’aprofitament elèc-
tric. D’altra banda, també es 
van incloure modificacions 
de text per facilitar la lectura 
de les ordenances i augmen-
tar la taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus un 

8,33% a causa de l’augment 
de més d’un 10%  de les to-
nes que es porten a l’aboca-
dor i l’augment del 18% del 
cost del cànon. Tot i això, 
s’introdueixen bonificacions 
per aquells usuaris que ajudin 
a millorar els resultats d ela 
recollida selectiva. Finalment 
es va treure l’ordenança per 
regular la teleassistència, ja 
que no s’aplica aquest servei i 
es modifica alguns preus pú-
blics  com la taxa dels horts 
urbans – es va apujar un 2% 
- i es van afegir cinc preus pú-
blics per marxandatge.
Els dos grups de l’oposició 
van votar-hi en contra. Joan 
Caballol, de JUNTS, va sug-
gerir que a banda de l’energia 
fotovoltaica també es pugui 
subvencionar la termoelèc-
trica i en termes generals va 
criticar les ordenances per-
què consideren que la “des-

pesa del personal” és el motiu 
pel qual s’han apujat algunes 
d’aquestes i va observar que 
l’IPC d’aquest any concreta-
ment havia estat del 0,3% no-
més. Salvador Prat, del GiC-
VV, també va argumentar que 
no podien estar d’acord amb 
les pujades ja que les “pen-
sions només havien pujat 
un 0,25%, els salaris havien 
minvat” i  les dades de l’IPC 
d’enguany eren les que s’havia 
comentat des de JUNTS.
L’alcalde, Jordi Badia, va tor-
nar a recordar que Calaf assu-
meix funcions de capitalitat a 
la zona i per això, disposa de 
serveis com una Escola de 
Música, el Centre de Recur-
sos per l’Ocupació o la Llar 
d’infants que són un dels 
motius pels quals hi ha una 
despesa de personal sobre la 
mitja de municipis de similar 
població i va recordar que la 

majoria de municipis estan 
apujant els impostos – IPC i 
IBI -  i molt més que Calaf.

Calaf ja disposa d’un Pla es-
tratègic fins al 2029
Un altre dels punts rellevants 
del Ple, va ser l’aprovació del 
Pla Estratègic 2019-29 que 
l’actual govern de Junts per 
Calaf va presentar durant la 
campanya electoral i porta-
va al seu programa electoral. 
L’objectiu del pla es marcar 
una planificació estratègica 
com a eina del govern local 
per estimular la participació 
de la societat civil i el liderat-
ge polític en la promoció de 
les polítiques públiques locals 
fins al 2029, basat en una di-
agnosi que recull les fortale-
ses i debilitats del municipi i 
defineix les seves oportuni-
tats i amenaces a partir de l’ 
anàlisi del territori des d’un 

punt de vista social, ambien-
tal i econòmic.
Joan Caballol, de JUNTS, va 
explicar que no hi poden vo-
tar a favor perquè entre altres 
coses “es carrega el POUM” i 
entra en contradicció en al-
guns punts com que potencia 
l’agricultura davant la indús-
tria, per exemple. També va 
lamentar llegir que es deixa 
fora l’oposició de les inicia-
tives ciutadanes – consells, 
agrupacions... – i finalment, 
va titllar el pla de “brindis 
al sol” més que de propostes 
concretes.
Jaume Simó, portaveu del 
GIC-VV, va considerar bo 
presentar un pla estratègic, 
ja que “mirar al futur és una 
cosa bona”, i fins i tot, va ma-
nifestar està d’acord amb la 
majoria dels 21 punts.  Ara 
bé, va explicar que no estan 
d’acord amb algunes de les 
prioritats – com la reforma 
del Passeig que ja s’està fent 
– i amb no posar més èmfasi 
en portar més indústries al 
territori i donar feina.
Jordi Badia, va explicar que 
per portar empreses cal de-
senvolupar el sector de So-
lanelles i que precisament, 
l’aprovació del POUM va en 
aquesta línia i que per tant, 
no és una contradicció.  
Finalment també es va por-
tar al Ple una modificació 
de crèdit – aprovada amb el 
vot en contra de l’oposició -  
i  una moció pel reconeixe-
ment de les dones deportades 
als camps de concentració 
nazis i la declaració de BCIL 
(Be cultural d’Interès Local) 
del campanar i parròquia de 
Sant Jaume que van ser apro-
vades per unanimitat.  

El Ple de Calaf aprova les noves ordenances fiscals i el Pla 
Estratègic 2019-20 amb l’objecció de l’oposició

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

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

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

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

*24 Quotes sense interessos 
unitats limitades.

"KTM Carbon" 
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
fet la quarta edició 
del Tastet de Cultura 

Popular a la Residència Fun-
dació Consorts Guasch.
Just abans de l’inici va caure 
una lleugera pluja que va fer 
traslladar l’acte a l’interior de 
la Residència, adaptant les 
propostes previstes a les res-
triccions de l’espai, altament 
ocupat pels residents i les se-
ves famílies.
Els primers a intervenir, pre-
sentats amb l’animació de la 
Núria Vinyals, van ser la di-
rectora de la Fundació Con-
sorts Guasch, Eva Chaparro, 
i la regidora d’Acció Social, 
Esther Ramos. Les dues van 
coincidir en agrair la col·la-
boració desinteressada que 
cada any fan els voluntaris de 
les entitats, portant el seu art 
a la Residència. A més a més 
Chaparro també va explicar 
la situació actual del centre, 
amb les prestacions i serveis 
que s’hi donen. A continua-
ció va intervenir en nom de 
Gegants- entitat impulsora 

del Tastet- la Joana Campoy, 
recordant que aquesta ja era 
la quarta edició d’una activi-
tat que agrada tothom.
El Tastet va combinar els balls 
de l’Esbart Dansot, l’actuació 
dels Falcons acompanyats 
d’una gralla i un tabal, dels 
Gegantets de Capellades –els 
Gegants es van haver de que-
dar a fora- i de l’Escola de 
Música de Capellades.
En el decurs de l’acte la Re-
sidència fa fer diversos reco-
neixements. El primer a les 

Molta participació al Tastet d’entitats 
a Capellades

dues iaies centenàries que hi 
viuen, que van rebre un ram 
de flors de la mà de l’Alcalde 
Salvador Vives i de la regi-
dora Esther Ramos. El segon 
reconeixement va ser per les 
treballadores que porten més 
anys al centre, un mínim de 
20 anys.
Finalment des de la mateixa 
Residència es va donar un 
recordatori d’agraïment a les 
entitats i persones que han fet 
possible un any més el Tastet 
d’entitats.

CAPELLADES / LA VEU 

Cal recordar que el Cemen-
tiri obre cada dia -de dilluns 
a diumenge- des de les 11 del 
matí fins les 7 de la tarda.
Com és habitual de cada any 
el dia de Tots Sants -l’1 de 
novembre- hi haurà un ser-
vei de transport al Cementi-

ri, gratuït i voluntari de Taxi 
Neus Basart per a la gent gran 
i les persones amb mobilitat 
reduïda. El punt de sortida és 
la plaça Verdaguer i el Parc de 
Bombers. Els trasllats es fan 
al matí de 10 a 14 hores i per 
la tarda de 15:30 a 18 hores.
Per qualsevol dubte es pot 
trucar a la Policia Local.

Horari del cementiri 
municipal

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana es 
previst que es faci la 
constitució del Consell 

d’Infants d’aquest curs 2019-20. 
L’acte, obert a les famílies dels 
nous consellers, es farà al Tea-
tre La Lliga, igual que la darrera 
edició. Aquesta trobada serveix 
per fer la presentació dels nous 
integrants per tal que es cone-
guin entre ells. També els nous 
veuen en directe la dinàmica 
de funcionament d’aquestes 
sessions, que normalment són 
dinamitzades des de les àrees 
d’Educació, Joventut i Partici-
pació de l’Ajuntament i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
A més a més aquests nous con-

Es constitueix el Consell d’Infants per 
a aquest curs

sellers són rebuts per la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, el 
regidor de Participació, Miquel 
Sabaté i l’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, que els agraei-
xen la tasca i els encoratgen a 
treballar per millorar la vila.

El curs passat els consellers van 
treballar molt el tema dels ca-
mins segurs per accedir a l’es-
cola, fent un seguit de propostes 
que ara s’estan valorant des del 
consistori, amb l’objectiu d’apli-
car-les el més aviat possible.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge ar-
riba l’esperada dese-
na edició de Cursa 

del Neandertal organitzada a 
Capellades des de l’entitat Es-
ports de Muntanya de Cape-
llades, en col·laboració amb 
l’Ajuntament.
Com és habitual de cada any 
s’arriba a la cursa amb les ins-
cripcions tancades i un parell 
de novetats. Una de les no-
vetats més destacades és la 
creació d’una nova cursa, de 

10.600 metres, per als qui vul-
guin un recorregut més curt. 
Ara hi ha tres proves: la Cursa 
de 18 quilòmetres i mig, la Ca-
minada de 12’5 i aquesta nova 
cursa de 10 quilòmetres i mig.
La sortida serà novament a les 
9 del matí i l’arribada esglao-
nada a la plaça Jacint Verda-
guer. Com és també habitual 
es farà la minineandertal, una 
cursa per als més petits que 
també els agrada córrer.
Aquest any el Premi Nean-
dertal es destinarà a Bombers 
amb Causa.
.

Diumenge es celebrarà 
la desena Cursa del 
Neandertal

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest és el títol del 
díptic editat des de 
l’Ajuntament de Ca-

pellades dins el Pla d’Activi-
tat Física, Esport i Salut de la 
Generalitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquesta publica-
ció és informar als usuaris 
sobre aquest Pla d’Activitat 
Física, Esport i Salut, alhora 
que presentar l’oferta d’acti-
vitats físiques saludables que 
hi ha a Capellades.
El díptic dóna consells per 
fer l’activitat física i també 
presenta les iniciatives que 
es duen a terme a la vila: 
“Mou-te”, Caminant per la 

comarca, Camins del Paper, 
Activitat física per a la gent 
gran a Cal Ponet....
A banda de presentar aquest 
Pla amb diferents fases, la 
informació es complementa 
amb un mapa que proposa 
un camí esportiu per comen-
çar a fer salut.
Aquesta proposta s’ha editat 
a diferents municipis de Ca-
talunya. La informació –tant 
la de Capellades com la dels 
altres pobles- es pot trobar 
en aquest enllaç.
L’edició en paper es pot 
agafar a la Biblioteca, 
l’Ajuntament, Cal Ponet i el 
Centre d’Atenció Primària 
de Capellades.

Capellades Activa’t 
Caminant

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

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

El passat dijous, la Bibli-
oteca de Piera va posar 
en marxa una nova 

edició del projecte ‘Llegim els 
objectes’. Es tracta d’una vi-
sita mensual de 45 minuts al 
centre de dia Mar i Cel durant 
la qual s’acosten a les perso-
nes usuàries objectes que fan 
de mitjà per al record i vehi-
culen la tertúlia sobre la seva 
experiència vital. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és fomen-

El projecte ‘Llegim els 
objectes’ torna al centre de 
dia Mar i Cel de Piera

tar la lectura, de manera que 
cada sessió es finalitza com-
partint la lectura d’un frag-
ment d’una novel·la que parla 
de l’objecte sobre el que s’ha 
tractat.
L’activitat, que es durà a ter-
me un dijous al mes fins al 
juny, va a càrrec de la Noemí 
Borràs. En la primera sessió, 
la Noemí va portar una petita 
mostra de plantes aromàti-
ques i entre tots van comen-
tar-ne la utilitat i les professi-
ons lligades a les plantes.

PIERA / LA VEU 

La regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament ha re-
novat l’acord amb la 

Fundació del Barça amb la 
intenció de poder oferir no-
vament a Piera el programa 
FutbolNet, metodologia que 
utilitza el futbol i l’activitat fí-
sica com a eina per a millorar 
la qualitat de vida i la integra-
ció dels menors que es troben 
en una situació més vulnera-
ble. L’objectiu és que, mitjan-
çant una activitat de lleure 
de dues hores de durada, els 
nois i noies tinguin un espai 
segur on divertir-se al ma-
teix temps que s’integren en 
la societat d’acollida i reben 
valors com l’esforç, el respec-
te, la humilitat o el treball en 
equip. La iniciativa compta 
amb la participació del Cen-
tre d’acollida de menors no 
tutelats de Piera.
A través d’aquesta metodo-
logia els nens i joves partici-
pants aconsegueixen, entre 

d’altres coses, augmentar la 
seva autonomia, incrementar 
les respostes positives i no 
agressives davant els conflic-
tes, augmentar el seu respecte 
al torn de paraula i millorar la 
cohesió de grup.
La voluntat de la Fundació 
Barça és obrir aquest progra-
ma a tot el municipi. És per 
això que es preveu realitzar 
l’activitat els dissabtes d’11 a 
13 h en un espai públic i obert 
a la ciutadania com la pista de 
l’avinguda Barcelona. El pro-
grama FutbolNet s’iniciarà 
aquest dissabte 19 d’octubre 
i finalitzarà al mes de juny. 

Acord per renovar el programa 
FutbolNet a Piera

Les sessions, que seran set-
manals i tindran una durada 
de dues hores, inclouran ac-
tivitats diverses com jocs de 
cooperació a través de l’esport 
o sortides com, per exemple, 
la visita a les instal·lacions 
del Camp Nou. Els entrena-
dors són educadors amb for-
mació en treball social però 
també persones vinculades 
al món de l’esport. L’activitat 
està oberta a nois i noies en-
tre 14 a 18 anys i  és gratuïta. 
Si hi esteu interessats només 
cal que aneu els primers dies 
a informar-vos i a provar l’ac-
tivitat.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes setmanes han 
començat les activi-
tats proposades des 

del Casal d’avis i àvies de Cal 
Ponet. De dilluns a dijous –
de 4 a 7- hi ha previstes di-
ferents opcions: manualitats, 
noves tecnologies, anglès bà-
sic, taller de memòria o acti-
vitat en anglès.
També per les tardes es pot 
gaudir de la sala de billar, de 
dos quarts de 4 a dos quarts 
de 8.
Els matins són per moure el 
cos. Així els dimarts, dijous u 

divendres es fa classe de 9 a 10 
i també de 10 a 11, excepte els 
divendres que de 10 a 11 del 
matí es pot fer Ball i expressió.
Puntualment també hi ha pro-
postes diferents com el Bingo 
dels tercer dijous de mes, obert 
a tothom. Ocasionalment es 
farà diverses xerrades, com el 
divendres 15 de novembre, a 
les 5, vindran dos agents de 
Mossos d’Esquadra per donar 
consells de seguretat per evi-
tar robatoris i estafes.
Qualsevol persona interessa-
da en aquestes formacions pot 
demanar més informació al 
mateix casal.

Els avis i àvies del Casal Cal 
Ponet omplen les activitats 

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.
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VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte 19 
d’octubre el poble de 
Veciana va viure la 

seva diada intergeneracio-
nal anual amb la qual es vol 
enfortir els lligams entre les 
diverses generacions que for-
men el municipi.
A les 8 del matí l’autocar va 
sortir de Veciana en direcció 
a la comarca del Berguedà 
fent una primera parada a 
Gironella per gaudir d’un bon 
esmorzar. Després de l’àpat 
el grup es va dirigir cap a la 
capital de la comarca, Berga, 
per gaudir d’aquesta bonica 
localitat a través d’una visita 
guiada que els va fer conèixer 
de primera mà elements tant 
emblemàtics com l’església 
de Sant Joan, la plaça de Sant 
Pere o la casa de la Patum, en-
tre altres.
A la tarda, després d’un bon 

dinar, el grup va visitar el San-
tuari de Queralt on va conèi-
xer la important història de 
tot el conjunt arquitectònic 
format pel santuari, les restes 
de l’antic castell de Queralt, 
el camí dels bons homes i la 
santa cova on, segons la lle-
genda, la Mare de Déu es va 

Veciana va viure la seva diada 
intergeneracional per terres berguedanes

aparèixer a un pastor. Amb el 
bon gust de boca que deixen 
les espectaculars vistes pano-
ràmiques d’aquest indret el 
nombrós grup de vecianencs 
i vecianenques va emprendre 
el camí de tornada posant 
punt i final a la vint-i-tresena 
diada intergeneracional.

CALAF / LA VEU 

Per Tots Sants, el diven-
dres 1 de novembre, 
Calaf acollirà per cin-

què any consecutiu la Fira de 
la Carbassa. El certamen tin-
drà lloc a la plaça dels Arbres  
i el Raval de Sant Jaume de 10 
h a 14 h. El programa man-
tindrà el format de l’any pas-
sat i inclourà activitats com:
- Tasta la Carbassa, que per-
metrà gaudir de tastos gas-
tronòmics a preus populars 
a càrrec de restaurants locals 
per tal que els assistents pu-
guin esmorzar, fer el vermut 
o dinar. 
- Jocs de la Fira, on hi haurà 
un Sonàrium -  un espai amb 
instruments de so fets amb 
productes reciclats -  i un ro-
còdrom amb tirolina. 
- Exposició de productes de 
Tardor,  amb diferents para-
distes productes de tempo-
rada i de proximitat com ara 
formatges, mel, embotits, co-
ques, xocolates, castanyes, i 
també artesanies de bijuteria, 
roba... 
- La Carbassa i l’art,  que 
comptarà amb diversos artis-
tes locals que crearan obres 
d’art relacionades amb la car-

bassa.   
A partir de les 11 h, es realit-
zaran els tallers infantils, on 
els més petits podran decorar 
la seva pròpia carbassa. 

Carbasses de més de 400 kg 
a concurs
La Fira també inclourà el 7è 
Concurs de Carbasses Ge-
gants on ja s’ha confirmat la 
participació d’una carbassa 
de més de 400 kg. A partir de 
les 08 h, tothom qui vulgui 

Arriba la V Fira de la Carbassa de 
Calaf, una cita ineludible de la tardor

concursar podrà inscriure la 
seva carbassa perquè  sigui 
pesada i verificada. 
Els premis s’entregaran a par-
tir de les 13h i hi haurà dues 
tipologies: general i de l’Alta 
Segarra, amb premis d’entre 
50 a 200 euros. Les carbasses 
guanyadores seran aquelles 
que tinguin més pes. 
A l’edició passada la carbas-
sa guanyadora va pesar 502 
kg  vinguda des de Corbera 
d’Ebre. 

CALAF / LA VEU 

Les obres per habilitar 
els dos solars deso-
cupats situats entre el 

carrer de la Sort i la carrete-
ra de Manresa s’han finalitzat 
abans del temps previst, dos 
mesos i mig. L’emplaçament 
s’ha convertit en un espai 
de descans pel veïnatge amb 
la instal·lació de cinc bancs 

públics i la plantació de dos 
arbres, aquests dotaran d’una 
zona ombrívola a l’estiu dins 
l’espai públic.
La superfície d’actuació ha 
estat de 503,89 m² per zona 
verda i de 83,25 m² per vore-
ra. S’ha realitzat la col·locació 
d’una nova vorera, s’ha creat 
una pas per vianants adaptats 
i s’ha dotat d’enllumenat pú-
blic a tota la zona.

Finalitzades les obres de 
la zona verda al carrer de 
la Sort

CALAF / LA VEU 

El passat mes de gener 
es van realitzar les 
votacions dels Pres-

supostos Participatius per al 
2019. Una de les propostes 
era la col·locació d’una por-
ta de vidre a la Casa Bertrán 

per un import de 1.403,60 
euros. Aquesta millora, va 
quedar en quarta posició  
amb 81 suports, a través de 
la plataforma decidim-calaf.
diba.cat.
La porta està ubicada al pri-
mer pis i fa de separador de 
dos àmbits ara diferenciats

La casa Bertrán ja disposa 
d’una porta de vidre per 
diferenciar els diferents espais
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El CF Igualada masculí aconsegueix la primera victòria a la lliga 
en el derbi contra el Manresa
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 3
CE MANRESA 0

Partit clau el que tenien 
els blaus avui per da-
vant contra un sempre 

exigent C.E. Manresa. Dues 
dinàmiques totalment opo-
sades que s’enfrontaven en un 
derbi en què l’Igualada co-
mençava avisant molt d’hora, 
en una aproximació local on 
Martí no arribava a rematar 
per molt poc. Els minuts ana-
ven passant i cap equip era 
capaç d’aconseguir dominar 

mitjançant la possessió ni les 
ocasions. Així continuaria el 
partit fins arribar al descans.
Després d’una primera meitat 
marcada per la falta d’encert 
i d’ocasions, tot canviaria a la 
represa. I es que als pocs mi-
nuts Martí Just remataria un 
corner per treure la igualada 
al marcador i animar a l’afició 
local que veurien el primer 
gol dels blaus al Municipal. 
Tot seguit, el Manresa inten-
taria refer-se però l’Igualada 
podia contenir els atacs dels 
del Bages amb solvència. El 
partit seguia amb normalitat 
fins que un gran contraatac 

blau al minut 76 comandat 
per Gulias l’acabava finalit-
zant Franco a boca de canó. 
I l’alegria no acabaria aquí ja 
que Grifell trobaria fortuna 
en un tir llunyà al minut 84 
que després de tocar en un 
defensa entrava fregant el pal. 
Amb aquest tercer gol el par-
tit quedava vist per sentèn-
cia i el CF Igualada sumava 
la seva primera victòria del 
campionat.
Aquest cap de setmana els 
blaus es desplaçaran a l’Hos-
pitalet amb la intenció de do-
nar continuïtat a aquesta pri-
mera victòria del campionat.

El CF Igualada femení 
només rasca un empat 
en la seva visita a les Illes
FUTBOL / LA VEU 

TOPPFOOTBALL 0
CF IGUALADA 0

Les blaves visitaven Ma-
llorca amb l’objectiu 
d’aconseguir els tres 

punts en un camp sempre di-
fícil, com és el del Mallorca 
Toppfotball. Però encara es 
va complicar més, amb el fort 
vent que hi havia a Alcúdia.
No obstant això, les iguala-
dines tenien molt clar que 
volien el triomf i van iniciar 
el partit amb la millor posa-
da en escena. Control de joc 
constant, arribades i ocasions 
molt clares de gol. En canvi, 
les locals tan sols podien fer 

mal a les anoienques, a partir 
de constants pilotes llargues. 
Les jugadores de la Marta 
Cubí insistien, però la pilota 
no volia entrar.
A la segona meitat, el setge 
blau va continuar sense de-
fallir en l’intent. Tot i això, el 
gran encert de la portera i la 
defensa de les mallorquines, 
van fer que el duel acabés 
amb un empat sense gols.
Una llàstima, ja que l’equip 
va fer un molt bon enfronta-
ment a domicili i, tan sols, va 
poder emportar-se un punt 
a Igualada. El proper cap de 
setmana, el conjunt blau re-
brà al Levante Las Planas, que 
també està en les posicions 
d’honor de la lliga.

Lluitadors
FUTBOL / LA VEU 

AV IGUALADA 2
BOTIGUES DE SITGES 0

Gran partit dels blaus a 
Les Comes davant un 
Botigues de Sitges que 

li va costar inquietar la porta-
ria igualadina defensada per 
Diego i quan ho va fer, va ser 
a pilota aturada amb gran res-
posta del meta blau. A les aca-
balles del primer període una 
innocent expulsió d’Alexis va 
deixar als blaus amb deu ho-
mes en el terreny de joc i tota 
una segona meitat per dispu-

tar, però la lluita i l’esforç dels 
igualadins els va portar a una 
victòria més que merescuda.
Primera meitat de clar color 
blau, joc i ocasions van ser 
locals que van saber moure 
l’esfèric amb criteri i seves van 
ser les ocasions per encetar el 
marcador. En el minut tren-
ta-set, una centrada de Carles 
Solís la rematava Pep Padró 
avançant als blaus en el mar-
cador i així fer justícia a les 
intencions d’ambdós conjunts. 
Just abans del descans una in-
nocent falta del defensor igua-
ladí va deixar als blaus amb 
deu.

En el segon període els blaus 
van haver de córrer molt més 
per pal·liar la baixa, però no 
van perdre el control de la pi-
lota i ho van posar tot per fer 
les cobertures pertinents. En 
el minut cinquanta cinc, Car-
les Farré engaltava una voleia 
des de la zona de tres quarts 
i va treure les teranyines del 
portal sitgetà, gol de bandera, 
traca i mocador. La gran am-
plitud de banqueta va perme-
tre oxigenar als blaus i alçar-se 
amb la tercera victòria conse-
cutiva. Amb tots fent pinya, de 
ben segur que en seran moltes 
més.

Laia Garcia Dalmases, or en el 
mundial de futbol sorra a Qatar
FUTBOL SORRA / LA VEU 

La selecció espanyola fe-
menina de futbol platja 
es va adjudicar el dime-

cres de la setmana passada la 
medalla d’or en els Mundials 
de l’Arena que es van cele-
brar de l’11 al 17 d’octubre a 
Doha, Qatar. L’equip, dirigit 
pel tècnic Christian Méndez, 
es va assegurar la classifica-
ció a semifinals guanyant els 
tres partits de la primera fase, 
contra Mèxic (9-1), Cap Verd 
(10-2) i Brasil (6-3). A la se-
mifinal contra Rússia, l’ac-
tuació de la igualadina fou 
clau per Espanya, ja que a les 
seves gran parades cal afe-
gir l’assistència que va donar 
peu al gol de la victòria, eli-
minant el conjunt rus en un 
partit vibrant i ajustat (3-2). 

La final no va ser menys dis-
putada, però un cop més, una 
Laia molt segura sota els pals 
i una defensa espanyola que 
es va multiplicar per tancar 
tots els forats a la rereguarda, 
van portar al conjunt femení 
a aconseguir imposar-se al 
rival britànic (3-2) per pujar 
al més alt del podi.

Amb el xiulet final, la dele-
gació espanyola va esclatar 
de joia a l’arena de Katara 
Beach. Havien fet història: 
Medalla d’or en els primers 
Jocs Mundials de l’Arena. Un 
esforç que va tenir la seva re-
compensa en forma d’un tí-
tol mundial per aquesta jove 
igualadina.
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El Monbus CB Igualada segueix invicte a la lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 74
MARISTES ADEMAR 71

E l Monbus CB Igualada 
venia d’aconseguir una 
victòria contundent en 

terres aragoneses contra el 
Patria Hispana Seguros Al-
mozara. El passat dissabte 19 
d’octubre el Maristes Ademar 
amb un balanç de tres victò-
ries i una derrota fins al mo-
ment visitava les Comes.
El partit a les Comes comen-
çava amb els blaus dominant, 
amb un gran encert des de la 
línia de 3 punts que perme-
tria als igualadins arribar al 
final dels primers deu minuts 
de partit amb el resultat de 20 
a 12 favorable als locals. 
El segon quart es converti-
ria en un intercanvi de cops, 
i acabaria sent un quart 
amb una gran anotació (51 
punts entre els dos equips en 
aquests deu minuts. Els visi-
tants sobretot des de la línia 
de tirs lliure aconseguirien 

mantenir les diferències en el 
marcador arribant a la mitja 
part amb un 45 a 38.
A la represa, la tònica del par-
tit canviaria per complet, i de 
51 punts anotats en el segon 
quart, aquest tercer període 
només es sumarien 25 punts 
entre tots dos equips. Mica 
en mica els visitants anirien 
reduint distàncies en el mar-
cador, arribant al límit dels 30 
minuts amb una diferència de 
només 4 punts (56 – 52).
L’últim període ajustaria en-
cara més el marcador, els lo-
cals van anar en tot moment 
per davant, però el partit es 
va acabar decidint als últims 
segons. El resultat final seria 
de 74 – 71. 
Nova victòria per al Monbus 
CB Igualada que els serveix 
per continuar invictes i líders 
de la conferència C-A de lliga 
EBA amb un balanç de 5 vic-
tòries i 0 derrotes. 
Aquest proper cap de setma-
na, el Monbus CB Igualada 
visitarà la pista del SESE de 
Barcelona.

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 34 
AEH LES FRANQUESES 36

El passat diumenge 
l’Handbol Igualada 
s’enfrontava en la ter-

cera jornada  a l’AEH Les 
Franqueses. Tots dos equips 
es trobaven igualats a la clas-
sificació   i aquesta igualtat 
es va demostrar a la pista. 
Tot i que el l’equip vallesà 
va   dominar tot el partit en 
el marcador, els igualadins 
els tenien molt controlats. 
Fins al començament de la 
segona part, les diferencies 
eren mínimes però en aques-
ta segona part l’ Igualada es 
va desconcentrar totalment, 
deixant marxar en el mar-
cador als visitants fins a 7 
gols, amb molts errors en 
defensa i en atac que es  tra-
duïen en pèrdues de pilota 
incomprensibles per aquest 
equip (fins a 13  pèrdues) i 
que deixaven camp lliure al 
rival i pèrdues d’oportunitats 
de gol. A part, les faltes de 7 

metres   contra  la defensa de 
l’Igualada van acabar d’ar-
rodonir el partit (10 faltes 
contra l’ Igualada i 4 contra 
Les Franqueses) i tot hi que 
els anoiencs van reaccionar a 
partir del minut 15 de la se-
gona part  l’hi era molt difí-
cil recuperar el partit i el mal 
joc dels primers minuts els hi 
van passar factura. 
Resultat final de 34 a 36 pel 
joc irregular dels igualadins. 
El proper partit serà a Barce-
lona contra el Handbol Ma-
nyanet A 

Fitxa tècnica
Entrenador : Pol Cantero
Ajudant : Hilari Canales 
Porters: Jordi Bermejo (4 
aturades), Martí Méndez (11 
aturades), Bernat Bisbal (3 
aturades) 
Pista : Oscar Visa (7), Ar-
nau Capitán (4), Max Segura 
(2), Roger Calzada (3), Jordi 
Grado(10), David Cubí, Es-
teban Lezama, Marc Vilches, 
Marc Espinagosa (1), Mark 
Fresnedoso (4), Xavier Oliva 
(1), Josep Lluis Álvarez (2) 

Foto: Joan Guasch

El partit irregular de 
l’Handbol Igualada 
acaba amb derrotaRUGBY / LA VEU 

El partit va començar 
amb un joc lent per 
part dels visitants que 

els va passar factura ja que els 
locals va iniciar al seu favor 
amb les primeres marques.
El joc dels hipovíkings (con-
junt Esparreguera-Anoia) va 
anar evolucionant i a cen-
trar-se en el posicionament 
per aturar els durs atacs de 

l’equip local, sense recompen-
sa en forma d’assaig.
A la represa del matx els 
efectius dels visitants sortien 
motivats amb objectiu ferm 
de marca, que van assolir al 
minut 9 de la segona part. I 
sense defallir un assaig i un 
altre van anar pujant la xifra 
al marcador. Una segona part 
on els visitants van controlar 
el joc i la col·locació al camp. 
Tot i l’esforç, el xiulet final no 

els deixava més minuts per 
donar la volta al marcador i 
quedaven amb un 36-21 re-
flectit al marcador.
En definitiva, un partit dur 
amb alguna lesió lleu de la 
que es podran recuperar du-
rant les pròximes setmanes, 
ja que venen jornades de des-
cans.  Temps de recuperació 
i entrenament per a millorar 
i créixer de cara a la propera 
jornada.

L’Anoia Rugby perd en la seva visita 
a Alella

Foto: Arxiu
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L’Igualada Rigat segueix intractable tant a l’OK Lliga com en 
competició europea
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CH LLORET 2
IGUALADA RIGAT 7

C inquena victòria con-
secutiva en cinc jor-
nades de l’Igualada 

Rigat, que ja suma 15 punts 
a l’OK Lliga i és colíder junt 
amb el Liceo. Però a pesar 
del resultat i el joc magnífic 
dels arlequinats, el partit de 
dimarts contra el Lloret té 
un regust molt amarg per la 
lesió de Roger Bars que es-
tarà dos mesos de baixa per 
una fractura a la mandíbula 
de la qual serà operat la pro-
pera setmana.
La greu lesió de Roger Bars 
deixa en segon pla una pri-
mera part de pel·lícula dels 
de Francesc Linares, que van 
fer molt mal al rival amb un 
joc espectacular amb el que 
van arribar al descans amb 
un 1 a 6 explosiu. La sego-
na part va començar 10 mi-
nuts més tard per una apa-
gada dels llums del pavelló. 
Aquesta pausa inhabitual va 

refredar el ritme del partit.
A la primera part, els iguala-
dins van sortir molt enèrgics 
i amb un minut i mig (del 12 
al 13 i mig) van marcar tres 
gols pràcticament seguits del 
trident Tety, Méndez i Bars. 
Minuts més tard del gol, va 
arribar la jugada de la lesió 
de Bars en una rematada de 
Lluís Grau. Tot i el patiment 
per la lesió de Bars, l’equip 
va seguir carburant a tot gas 
i Yeste, Baliu i Méndez van 
ampliat el marcador que una 
acció de Ferrer a falta d’un 
minut va maquillar estrenant 
el marcador dels de la Selva.
A la segona part, Moisès 
va aconseguir retallar una 
mica més les distàncies. Però 
Méndez va signar un altre 
hat trick que va segellar la 
cinquena victòria de la tem-
porada. Pla i Baliu en dues 
FD haurien pogut ampliar 
distàncies però no van poder 
transformar-les.
Demà dissabte, Les Comes 
viurà un gran partit: l’Igua-
lada Rigat rep el Liceo a casa 
i es diputaran el liderat. 

Amb peu i mig als vuitens 
de final de la WS Europe 
Cup
L’IHC va fer els deures, dis-
sabte passat, en el seu debut 
a la World Skate Europe Cup 
en imposar-se per 1 a 10 al 
Wimmis, deixant l’elimina-
tòria gairebé sentenciada. Els 
arlequinats van dominar to-
talment el partit i van acon-
seguir una gran renda.
Els igualadins van fer el pri-
mer gol molt d’hora: al mi-
nut 3 Bernat Yeste va fer el 0 
a 1 rematant al pal llarg una 
assistència interior. Vuit mi-

nuts més tard Méndez va fer 
el primer dels seus cinc gols, 
rebent una passada de Ton 
Baliu i clavant-la a la xarxa. 
El mateix Méndez es va acos-
tar a la porteria dos cops més 
abans del descans: la prime-
ra, enviant la bola prop del 
travesser després d’una as-
sistència des de darrere de la 
porteria; i la segona amb una 
mitja volta al pal llarg. El 0 
a 5 amb el qual es va arribar 
al descans va ser obra de Pla 
amb un remat a l’escaire.
Els gols es van repartir a 
parts iguals perquè a la se-

gona part els de Linares van 
tornar a fer cinc gols. Un de 
Bars amb una contra amb 
César ‘Tety’ Vives; un de Ton 
Baliu jugant en superioritat, 
i assistit per Palau i un altre 
de Vives en un compte a pas-
siu des de mitja pista. Els dos 
últims van ser de Méndez, a 
les acaballes del partit: el pri-
mer un contraatac orquestrat 
amb Roger Bars, i el segon i 
últim, en una altra contra, 
aixecant i picant la bola. El 
gol de l’honor local el va fer 
Kevin Gmür en una FD per 
blava a Bernat Yeste.

Victòria i liderat per 
l’Igualada Femení HCP
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CHP BIGUES I RIELLS 1
IGUALADA FEMENÍ HCP 3

Les igualadines van su-
perar a un Bigues com-
batiu que no va donar 

per perdut el partit en cap 
moment. Les noies de Maria 
Fernández “Pulgui” van cre-
ar infinitats d’ocasions a la 
porteria local al llarg de tot 
el partit, però només es van 
materialitzar en tres ocasions; 
totes elles a la primera part 
que, juntament amb el gol del 

Bigues, va deixar el marcador 
del descans amb el mateix 
del final del partit. Jugadores 
i equip tècnic van dur llaços 
roses en suport al Dia Mundi-
al Contra el Càncer de Mama.
El proper partit es jugarà a 
Les Comes, aquest diumen-
ge a les 12:45 h, contra el Vi-
lassar HC. Les igualadines, 
màximes golejadores de Na-
cional Catalana i les úniques 
imbatudes del seu grup, s’en-
frontaran al conjunt menys 
golejat del grup i que ha em-
patat la meitat dels partits 
que ha disputat (3 de 6).

 
Al pavelló de Les Comes

 
Et deixem el material gratis

Vine a patinar 
a Les Comes! 

Inicia’t a l’hoquei patins i 

gaudeix de 3 mesos gratuïts

Dissabtes 12,30h a 13,30h

D'octubre a desembre
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Sheila Avilés es proclama campiona de 
les Sèries Mundials de Skyrunning
TRAILRUNNING / LA VEU 

Sheila Avilés es va coronar 
amb el títol de les Sèries 
Mundials de Skyrunning 

2019, després d’acabar en se-
gona posició en l’última prova 
del circuit, la Skymasters, dis-
putada a Limone (Itàlia).
L’anoienca sortia en aquesta 
última prova com a líder de la 
classificació del circuit, encara 
que amb minses diferències, i 
més tenint en compte que en 

ser la prova decisiva la puntu-
ació era doble.
Tot i que la de Santa Margarida 
de Montbui va acabar segona, 
aquesta posició va ser sufici-
ent per emportar-se el títol, ja 
que la romanesa Denisa Dra-
gomir, guanyadora de la pro-
va d’aquest passat dissabte, no 
estava entre les millors en el 
rànquing general.
Dragomir va ser la millor 
amb un temps de 3 hores, 36 
minuts i 55 segons, més de 

cinc minuts de diferència so-
bre Avilés, que va marcar un 
temps de 3h:42.13. La terce-
ra plaça va ser per a la txeca 
Marcela Vasilova (3h: 51.35). 
L’holandesa Ragna Debats, 
principal rival de l’espanyo-
la, tan sols va poder ser cin-
quena, amb un temps de 3h: 
52.46.
Avilés finalitza amb 780 punts, 
per 655 de Debats, i 600 de la 
italiana Elisa Desco, que va 
acabar sisena aquest dissabte.

CURSA POPULAR / LA VEU 

La 41a edició de la Cursa 
Popular d’Igualada, que 
va tornar a esdevenir una 

gran festa esportiva i familiar, 
va aplegar aquest diumenge un 
total de 3.429 participants que, 
com és habitual, es van repartir 
en dues curses, amb dos recor-
reguts per la zona nord de la 
ciutat que van tenir l’inici i el 
final al Parc Central.
El recorregut A, amb un tra-
çat de 5 quilòmetres, va reunit 
2.057 participants i va tenir 
com a vencedor absolut mas-

culí Riduan Bolbayem Rhr-
rabti, atleta de l’Institut Badia 
i Margarit/Club Atlètic Igua-
lada, amb un temps de 15’55. 
La vencedora femenina va ser 
Francina González Roca, cor-
redora de la Fundació Escola 
Mowgli/Club Atlètic Iguala-
da Trail, amb un registre de 
19’58. Pel que fa a la cursa B, 
de caràcter infantil i familiar, 
va aplegar 1.372 inscrits, que 
van fer un recorregut d’1,6 
quilòmetres.
Cal destacar que uns proble-
mes informàtics van impedir 
celebrar el lliurament de pre-

mis als guanyadors de les dife-
rents categories. La cerimònia 
es va fer ahir dijous, 24 d’oc-
tubre. I, pel que fa als premis 
a les escoles, els organitzadors 
els lliuraran directament als 
diferents centres educatius.
D’altra banda, la prova ha per-
mès atorgar dos premis so-
lidaris de 2.000 € cadascun a 
Mans Unides i a la Fundació 
Vicente Ferrer, a través d’Igua-
lada Solidària.
Totes les classificacions de la 
cursa es poden consultar a: 
http://www.cursapopularigua-
lada.cat/

Riduan Bolbayem i Francina Gonzàlez 
s’adjudiquen la 41a Cursa Popular 
d’Igualada

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí es disputava a 
la població de Cer-

danyola del Vallès la 21a edi-
ció del Cros del municipi. Les 
proves, que obrien la tempo-
rada catalana de Cros, comp-
taren amb una important 
participació en les diferents 
curses, en ser puntuables per 
al Gran Premi Català de Cros 
FCA de les categories Sub-14 - 
Sub-16, Sub-18 i Sub-20 mas-
culí i femení. 
Hi participaren un grup de 
12 atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles, sobresortint 
la victòria de Carla Bisbal en 
categoria Sub-16, el 3r lloc 
en categoria Sub-23 d’Ayoub 
Ouchbab en la cursa absoluta 
masculina, i el 3r lloc d’Oriol 
Alonso en Sub-14, entre altres 
destacades classificacions as-
solides pels atletes del CAI.
Carla Bisbal s’imposava en 
Sub-16 femení amb 10’12” so-
bre 2.601 m. de cursa, entrant 

25a Anna Quero amb  11’57”.
Ayoub Ouchbab era 3r Sub-23 
i 5è absolut en la prova abso-
luta conjunta Promesa/Sènior 
masculí amb 24’45”.  El gua-
nyador absolut va ser el S-23 
Abderrahim Ougra - GEE.
Gironí-, amb 22’33”, sobre els 
6.555 m. de cursa.        
Oriol Alonso era 3r en cate-
goria Sub-14 (Infantil), amb 
10’15”, sobre 2.601 m. de cur-
sa.  
Roger Suria era 6è en categ. 
Sub-18 (Juvenil), amb 16’02”,  
seguit de  Cesc Lacueva, 14è 
amb 16’51”, entrant 27è Ge-
rard Farré amb 18’28”, sobre 
4.507 m. de cursa.
Sergi Santamaría era 12è en 
categoria Sub-20 (Junior), 
amb 19’51”,  sobre 5.237 m. de 
cursa.
Júlia Solé era 15a en Sub-18 
(Juvenil) amb 13’31”, segui-
da de Berta López, 17a amb 
13’33”, de Marcel·la Solé, 23a 
amb 14’25”, i de Carla Ale-
many, 25a amb  14’31”, sobre 
3.189 m. de cursa.

Carla Bisbal (CAI), 
s’imposa al Cros de 
Cerdanyola

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 28 de 
setembre es celebrava 
la 18a edició la Triat-

ló Infantil d’Igualada, inclo-
sa dins dels Jocs Escolars de 
l’Anoia, amb un nou record 
de participació. Un total de 
180 triatletes entre els anys 
2004 i 2013 d’arreu de Cata-
lunya van poder gaudir d’un 
magnifica jornada esportiva. 
Pel que fa als triatletes del 
CAI Triatló cal destacar els 
resultats següents: 
En categoria Aleví femení: 4a 

posició Carla Pomés i 7a po-
sició Maria Vera
En categoria Infantil mascu-
lí: 1a posició Oriol Alonso, 
3a posició Guim Gabarró, 4a 
posició Pol Rubio i 6a posició 
Leo Torres.
En categoria Infantil femení: 
1a posició Maria Pomés i 2a 
posició Júlia Oliveras.
En categoria Cadet femení: 1a 
posició Carla Bisbal.
La prova va finalitzar amb el 
lliurament de premis i un sor-
teig de material a càrrec del 
triatleta professional Albert 
Moreno. 

Èxit de participació 
a la Triatló Infantil 
d’Igualada
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 19 
d’octubre els nedadors 
alevins del CN Igua-

lada realitzaren la primera 
competició de la temporada, 
disputant la primera jornada 
de lliga a les instal·lacions del 
CN L’Hospitalet. En la ses-
sió a més del club igualadí i 
l’amfitrió, també hi participa-
ren el CN Barcelona, el CN 
Montjuïc i el CN Martorell.
Les proves que es disputaren 
en aquesta primera jornada 
de lliga foren els 200 estils, els 
50 esquena, 50 lliures i per fi-
nalitzar, els relleus de 4x100m 
estils tant en categoria mas-
culina com en fèmines. El 
resultat global dels nedadors 
igualadins va ser molt bo, 
ja que es rebaixaren moltes 
marques personals deixant a 
entreveure la que serà, de ben 
segur, una gran temporada 
pels nedadors igualadins.
La propera competició de 
l’equip aleví del CN Igualada 
serà el dissabte 9 de novem-
bre, en la 2a jornada de lliga 

i en que es competirà a casa, 
a la piscina de Les Comes, 
on de ben segur els nedadors 
igualadins realitzaran una 
gran actuació en la jornada 
en que faran d’amfitrions.
Els integrants de l’equip ale-
ví del CN Igualada per la 
temporada 2019-20 són els 

següents; Eric Pérez, Oriol 
Alonso, Isaac Carmona, Pavel 
Odainic, Jan Navarro, Alex 
Gómez, Guiu Egea, Jan Jardí, 
Jan Puig, Nadia Benito, Itziar 
Valenzuela, Laia Carné, Mar-
tina Llorach i Fernando Zam-
brano, amb Oriol Marimon 
com a entrenador.

Bon debut del CNI aleví a la primera 
jornada de lliga a l’Hospitalet de 
Llobregat HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Diumenge passat es va 
viure a les Comes un 
partit d’hoquei línia 

molt vibrant, el disputar entre 
L’HL Igualada i els Tucans Bar-
celona, equip que està a la Lliga 
Or Nacional quedant un resul-
tat final de 5-3.
En la primera part, els igua-
ladins jugaren amb molta 
intensitat i aprofitaren cada 
ocasió de joc per atansar-se a 
porteria. No obstant, els bar-
celonins aprofitaren un power 
per avançar-se en el marcador. 
El coratge demostrat en la pri-
mera part i l’empenta de poder 
empatar el matx, feren que els 

igualadins juguessin cada cop 
amb més comoditat i arribes-
sin amb més força cara por-
teria.
La segona meitat, l’orgull i les 
ganes de voler guanyar el par-
tit feren que, la constància i la 
perseverança dels jugadors su-
messin amb ganes. Alguna falta 
en contra que lluitaren estant en 
pista amb 3 jugadors no minva-
ren les jugades ni la defensa per 
aconseguir la victòria final.
Porters: Uri Sánchez i Joan Car-
les Santano
Jugadors: Oriol Morera, Nil 
Domènech, Samu Ferrera, Eric 
Valls, Marc Cano, Alex Cano, 
Adam Gràcia, Albert Mudarra, 
Roger Alemany

Gran partit i molt bones 
vibracions

PATINATGE / LA VEU 

El passat diumenge 20 
d’octubre la secció de 
patinatge artístic de 

l’Igualada HC es va desplaçar 
fins a Tiana i Sant Cugat per 
celebrar trofeus on hi estaven 
convidats. Han estat les pri-
meres competicions tornant 
del descans estiuenc i les pati-
nadores van demostrar tornar 
amb les forces recuperades i 
moltes ganes.
En el cas de Tiana, van parti-
cipar-hi cinc patinadores i van 
aconseguir dos podis, la Naia 
Mariño (Iniciació B) i la Jana 
Molins (Iniciació D). La resta 
de les seves companyes va as-
solir bones classificacions:
Núria Barrado, en Iniciació C, 
7a posició
Maria Martínez, en Iniciació 
C, 6a posició

Joana Labarai, en Iniciació D, 
6a posició.
Al Trofeu de Sant Cugat van 
participar-hi  7 patinadores, 
aconseguint 4 podis i posici-
ons molt meritòries:
Lucía Lopera, en Pre Mini, 3a 
posició
Laura Lopera, en Mini, 5a po-
sició
Elna Salvador, en Mini, 1a po-
sició
Ona Claver, en Promoció, 3a 
posició
Martina Sánchez, en Promo-
ció 4a posició
Marina Teixidó, en Promoció 
5a posició
Rut Martí, en Pre B, 2a posi-
ció
Ivet Riera, en Pre B, 4a posició
L’equip tècnic va lloar la feina 
i l’esforç de les patinadores de 
la secció després de l’actuació 
a ambdós trofeus. 

Podis per a l’Igualada 
HC després de la pausa 
estival

ESPORT / LA VEU 

El proper 4 de novembre, 
dia de lliure disposició 
a les escoles i instituts 

d’Igualada, es celebrarà el I 
Torneig Joan Mercader de 
bàsquet 3x3 i de futbol 3x3, 
adreçat a tots els nois i noies 
dels instituts de la comarca. 
Per tal de promocionar l’es-
port, l’intercanvi i relacions 
entre els diferents joves i insti-

tuts de la comarca, es celebra-
rà aquest torneig esportiu que 
tindrà lloc el dia 4 de novem-
bre de 10h a 16h al parc del 
Xipreret d’Igualada. El torneig 
anirà adreçat a joves nascuts 
entre el 2007 i el 2002, en les 
categories de infantils, cadets i 
juvenils. Els equips podran es-
tar compostos per un mínim 
de 3 jugadors/es i un màxim 
de 4 i podran ser masculins, 
femenins o mixtos. I no es im-

prescindible que tots els juga-
dors d’un mateix equip siguin 
del mateix institut. 
Per inscriure’s poden fer-ho 
des de la web www.ceanoia.
cat o per qualsevol informació 
enviar un mail a torneigmer-
cader@gmail.com. 
El torneig està organitzat per 
l’AMPA del INS Joan Merca-
der, amb la col.laboració de 
Caprabo i del Consell Espor-
tiu de l’Anoia.

L’INS Joan Mercader organitza un 3x3 
de futbol i bàsquet
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Comença el RallyRACC, 
potser l’última vegada que 
passarà a prop de l’Anoia
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

A les vuit d’aquest matí 
començarà a Salou el 
55è RallyRACC, pe·

núltima prova puntuable pel 
WRC 2019. Aquesta podria 
ser la darrera oportunitat pels 
afeccionats anoiencs de po·
der gaudir dels dos trams més 
a la vora com són els de Sava·
llà i Querol.
A partir de la propera tempo·
rada la FIA farà rotar els ral·
lis del campionat i així ja és 
segur que per donar entrada 
els ral·lis de Kenya i Japó, sor·
tiran del calendari els ral·lis 
de Còrsega i RallyRACC.
Així doncs el proper any no 
hi haurà RallyRACC i sí que 
tornarà el 2021. Es comenta 
que per aquí dos anys podria 
canviar la ubicació del recor·
regut i tornar a l’itinerari dels 
seus orígens, principalment 
per la zona de les Guilleries. 
Però tot això de moment són 
especulacions ja que encara 
queda força temps pel 2021.
Cal doncs, aprofitar per gau·
dir de l’edició d’enguany, es·

pecialment dels dos trams 
més a la vora que es dispu·
taran demà dissabte i amb 
el següent horari de pas del 
primer participant. Savallà a 
les 09:00 i a les 14:01. Querol 
a les 09:41 i a les 14:42, tram 
aquest que compte amb l’em·
blemàtic revolt a dretes.
L’etapa d’avui consta d’un 
bucle de tres trams sobre els 
quals es realitzaran dues pas·
sades: Gandesa, Horta·Bot i 
La Fatarella·Vilalba. Es una 
etapa mixta amb trams de 
terra i asfalt.
La de demà dissabte, tota ella 
d’asfalt, a més dels dos trams 
esmentats, hi haurà també el 
del Montmell igualment amb 
dues passades. El ral·li aca·
barà el diumenge amb dues 
passades pels trams d’asfalt, 
Riudecanyes i La Mussara.
A falta d’aquest ral.li català 
i del darrer d’Austràlia, tres 
pilots es disputen el títol, 
Ot Tänak (Toyota), Sébasti·
en Ogier (Citroën) i Thierry 
Neuville (Hyundai). Pel que 
fa a marques la lluita està en·
tre Hyundai i Toyota.

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 19 d’octubre 
es van celebrar les pro·
ves de nivell de la Fe·

deració Catalana de Patinatge 
a Sant Fost de Campsentelles.
El Club Patinatge Artístic 
Igualada hi va presentar dues 
patinadores amb una èxit to·

tal, ja que ambdues van supe·
rar les proves.
La Mariona Raurich va supe·
rar les proves de Certificat, i 
a partir d’ara patinarà a Cate·
gories, i la Gisela Santiago va 
superar les proves d’Iniciació 
A i a partir d’ara patinarà a 
Certificat.

Dues patinadores del P.A. Igualada 
superen les proves de nivell

ESQUAIX / LA VEU 

L’igualadí Bernat Jaume 
va completar a Londres 
el millor resultat de la 

seva carrera durant l’Arnold 
Homes Tring Open al Sud de 
la capital britànica.
En la 1a ronda de de 1/16 va 
superar l’incòmode anglès 
Stuart Mcgregor per 13·11, 
11·8, 11·7 i en la roda de 
vuitens va dominar al gal·lès 
Peter Creed 68è del món per 
11·6, 11·4, 5·11, 11·6.
A quarts de final, victòria 
històrica davant l’anglès Cris 
Simpson, 40è millor del món 
desprès d’un partit memora·
ble i remuntant un 0·2.
En el partit que donava accés 
a la final, de nou gran partit 
de l’anoienc caient 3·2 davant 
Ben Coleman PSA 52. El par·
tit d’un ritme infernal, va ser 
espectacular i l’igualadí sem·
pre va estar dins. El matx es 
va escapar per petits detalls 
sobretot en el cinquè set, amb 

molt cansament acumulat.

Joel Jaume arriba a la penúl-
tima ronda del PSA satèl·lit 
del Tennis Sabadell
L’igualadí va fer un bon cam·
pionat a aquest club del Va·
llès desprès de derrotar en 1a 
ronda a Santi Grau i a quarts 
al Nasi Herms en un iguala·
díssim partit de 3·2. A semis 
va caure amb el guanyador 
del torneig, el canari Ivan 
Pérez per un renyit 3·1.
En aquest mateix torneig, el 

montbuienc Nacho Fajardo 
després de superar la 1a ron·
da, va ensopegar amb el tar·
ragoní Nilo Vival per 0·3.
Uns dies abans, el mateix Joel 
Jaume va debutar en la lliga 
holandesa amb el City Squash 
d’Amsterdam davant el Me·
ersquash de l’equip del nú·
mero 5 mundial Paul Coll. El 
debut no va anar del tot bé ju·
gant com a número 2 del City 
i caient per 6·11, 6·11, 9·11 
amb germànic Tim Weber, 4 
del rànquing alemany.

Gran resultat de Bernat Jaume a 
Londres

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Xarxa Igualada arriba 
a les portes del no-
vembre amb L’aven-

tura d’avorrir-se, la darrera 
proposta de L’Estaquirot te-
atre. L’espectacle ha guanyat 
el Premi al millor Especta-
cle Familiar dels Premis Te-
atre Barcelona 2019. Una 
obra meravellosa en la qual 
es reflexiona sobre la rapi-
desa amb què passa tot en 
aquesta nostra societat actual 
i com de necessari és acon-
seguir moments d’aturada, 
de reflexió, que actualment 
s’interpreta com avorriment. 
“Avorrir-se implica haver de 
pensar quines coses fer -de-
ien els membres de la compa-
nyia, en estrenar-, però com 
que donem tot tan mastegat 
als infants, els carreguem de 
tantes coses, no tenen aquesta 
oportunitat”.
Es podrà veure al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu el proper diu-
menge dia 27 d’octubre, a ¼ 
d’1 del migdia. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. Les entrades es po-
den comprar en línia a www.
teatremunicipalateneu.cat 
sense recàrrec i el diumenge 
des d’una hora abans de l’ini-
ci de L’espectacle a la taquilla 
del passatge d’en Vives. 

La companyia
L’Estaquirot teatre és una 
companyia fundada l’any 

1973, que es dedica priorità-
riament als espectacles diri-
gits a públic familiar, en els 
que es barregen la comicitat 
i l’expressivitat que ofereix 
el llenguatge d’actors amb 
la màgia i l’espontaneïtat del 
llenguatge dels titelles, esta-
blint sempre una relació ti-
tella - actor que dóna força 
i ritme a l’acció, característi-
ques que fan que els especta-
dors quedin immediatament 

captivats per les històries que 
proposa la companyia. 
Durant tots aquests anys de 
treball ininterromput, L’Esta-
quirot teatre ha estat investi-
gant constantment les tècni-
ques dels titelles, tant en el seu 
vessant plàstic com expressiu. 
Tot això es tradueix en unes 
9.000 actuacions realitzades 
amb 43 muntatges diferents, 
que van des dels espectacles 
de carrer i saltimbanquis en 

els seus inicis, passant pel ti-
tella de guant (la companyia 
va crear l’any 1981 el Teatre 
Ambulant de Titelles, petita 
carpa amb capacitat per a 130 
persones que es va muntar en 
més de 40 ciutats de l’Estat) 
fins a consolidar-se amb els 
espectacles d’actors, titelles i 
objectes manipulats a la vista 
amb els quals treballa actual-
ment, que l’han portat a par-
ticipar en un gran nombre de 
festivals d’Europa i d’Àsia.
Actualment, al seu taller de 
Vilanova i la Geltrú, la com-
panyia disposa d’una petita 
sala on s’ofereixen sessions 
adreçades a públic escolar 
que poden consistir tant en 
representacions dels muntat-
ges de la companyia, com en 
visites guiades en les que es 
pot veure i entendre el pro-
cés de construcció de titelles i 
escenografies per a la creació 
dels espectacles. 
També ha creat una sèrie per 
televisió amb titelles, de 13 
capítols, en col·laboració amb 
TV3, La cuina dels titelles. El 
protagonista d’un conte po-
pular ens presenta una recep-
ta a tot un seguit de personat-
ges que viuen en una cuina. 
En els darrers anys hem po-
gut veure a Igualada la ma-
joria dels seus espectacles: 
Secret a l’armari, El Ratolí 
viatger, La Pastissera i els Fo-
llets, La Granja, El Patufet, Els 
tres Porquets, La Rateta, La 
Caputxeta, Ploramiques, Els 

“L’aventura d’avorrir-se”, de L’Estaquirot, arriba 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

tres ossos i En Jan Totlifan...

L’aventura d’avorrir-se
La companyia l’Estaquirot 
Teatre, després de fer un se-
guit d’adaptacions de contes 
tradicionals, ha optat ara per 
fer un conte de creació prò-
pia. Una reflexió sobre l’avor-
riment dels nens i nenes que 
va tenir molt bona acollida en 
la darrera edició de Mostra 
Igualada.
La Rita és una nena que, tot i 
tenir moltes joguines, sempre 
s’avorreix i no sap jugar sola. 
Però un dia a casa l’àvia, amb 
un simple aneguet de goma, 
comença una aventura que la 
portarà a viatjar amb la ima-
ginació al món dels colors i 
descobrir personatges sor-
prenents... I ara sempre vol 
anar a casa de l’àvia a avor-
rir-se una estoneta. 
Un espectacle que pretén mo-
tivar la creativitat dels nens i 
nenes i que reflexionin sobre 
el lleure, la gestió del temps i 
la quantitat de joguines que 
tenen a casa. “Si incentivem 
la seva imaginació, creixerà la 
seva creativitat”. Les cançons i 
coreografies ens faran passar 
una estona divertida. 
Guillem Albà ha dirigit 
aquest espectacle interpre-
tat per Olga Jiménez, Núria 
Benedicto i Albert Albà. L’es-
cenografia és d’Alfred Casas 
i compta amb la música de 
Ferran Martínez i la il·lumi-
nació d’Oriol Ibáñez. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

Després d’unes setanta 
exposicions indivi-
duals, gairebé la mei-

tat de les quals a Igualada, la 
seva ciutat natal, Toni Guix 
torna a exposar a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, del 24 
d’octubre fins el 10 de novem-
bre.
La mostra se centra en temes 
de paisatges i marines pintats 
a l’aire lliure i temes realitzats 
a l’estudi. Els primers són més 
detallats. En canvi, els segons 
són més lliures en el tracta-

ment i es presenten notable-
ment esbossats.
L’autor treballa temes diver-
sos figuratius, en què la pin-
zellada ràpida, desimbolta i 
esquemàtica dona un resultat 
ambiental en què el color hi 
té molt a veure. Guix presen-
ta, doncs, temes que són im-
pressions més que imatges. 
Impressions fugisseres que 
passen davant dels nostres 
ulls intempestivament, pre-
sentats amb colors, taques i 
línies. L’exposició és un con-
junt d’obres del seu més pur 
estil, amb temàtiques molt 

variades que pretenen que un 
paisatge, una figura, una ma-
rina, un camp, una nuvolada, 
unes roselles... facin sentir al-
guna sensació agradable.
Toni Guix ha recollit en les se-
ves teles les sensacions, agra-
dables o no, que ell ha plas-
mat en més de cent apunts 
fets in situ en recorreguts per 
molts indrets de l’Anoia.
L’exposició s’inaugura el dia 
24 d’octubre a les 19.30 h i 
es podrà visitar de dimarts a 
divendres, de 19 a 21 h, i els 
dissabtes, diumenges i festius, 
d’11 a 14 i de 18 a 21 h..

Toni Guix, a la Sala Municipal d’Exposicions
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

L’esclava de la rancúnia 
La reina de la bellesa de Leenane. Autor: Martin 
McDonagh. Direcció: Julio Manrique. Amb: Marta 
Marco, Marissa Josa, Ernest Villegas i Enric Auquer. 
Producció: La Perla 29. Teatre Municipal l’Ateneu, 
20 d’octubre 2019. 19h 

L a Perla 29 ha empaquetat La reina de la be-
llesa de Leenane i se l’ha endut de gira amb 
escenari inclòs. Com un prêt-à-porter, un tot 

incorporat des del terra fins a l’estructura per pen-
jar-hi els focus. Això sí, ha tancat l’aixeta a la fina 
pluja irlandesa (on s’ambienta la peça) que rajava a 
la Biblioteca de Catalunya. Però hi roman tossuda la 
galleda contra la gotera i els qui no hem vist l’aigua 
tampoc l’hem trobat a faltar. Des de l’altra banda del 
ring en què es converteix la polivalent cuina rural es 
percep perfectament la climatologia de portes en-
fora i fins i tot l’olor de les farinetes que pren sense 
parar la mare. Preferiblement, sense grumolls. És 
una mica perepunyetes. 
En aquesta cuina amb la ràdio i els fogons sempre 
encesos on “hi passa tot”, assistim al dia a dia de la 
Maureen (Marta Marco), una dona de 40 anys que 
veu, impotent, com se li escapa la vida cuidant la 
seva mare (Marissa Josa), asseguda sempre al balan-
cí. La relació ja de per si deteriorada anirà empitjo-

rant amb l’evolució dels esdeveniments, en què tin-
dran un paper fonamental dos germans (interpretats 
per Ernest Villegas i Enric Auquer). La tensió entre 
uns personatges excel·lentment definits, els diàlegs 
afilats i la claustrofòbia de l’estança i de la mateixa 
situació provocaran l’inevitable explosió. La que des 
del primer moment té el comptador en marxa.  
És curiós com, a vegades, reaccionem més veient 
com no han de ser les coses que davant el mirall 
que ens ensenya, a mode de manual, com es poden 
capgirar. Un exemple: l’empoderada Shirley Valen-
tine (actualment a la pell de Mercè Aránega), que 
abandona marit i cuina per poder reenamorar-se 

de la vida. Serà aquest –substituint el marit per la 
mare– el destí de la Maureen, un “mussol dissecat” 
com s’autodefineix ella? Superarà el “m’ha tocat” per 
llançar-se al “decideixo”? És curiós també (o no tant, 
ja que el teatre és un reflex de la vida), que hi hagi 
tantes obres amb la cura dels pares –de fet, especí-
ficament de les mares, més longeves– sobre la tau-
la, com ara Agost o Germanes, una atenció que es 
presenta sempre com una sentència sobre qui recau. 
Però ja se sap, sense conflicte no hi ha trama. 
A la magnífica interpretació s’hi suma, un cop més, 
l’afinada direcció de Julio Manrique que aporta l’aire 
fresc, la singularitat i la poesia amb hits com Brown 
Eyed Girl i One, les escapades i girs transicionals a 
l’exterior de la casa o la intimitat i bellesa d’alguns 
moments. Connecta amb l’univers imaginat als (tan 
sols!) 26 anys per Martin McDonagh i tanca els cer-
cles argumentals i la trajectòria dels personatges 
amb coherència i precisió. Segurament l’ajudantia 
de direcció del dramaturg Marc Artigau hi té molt a 
veure. És clau també l’escenografia (de Sebastià Bro-
sa) que, amb només dues parets finíssimes i més que 
foradades, aconsegueix carregar l’ambient evitant, 
però, que la pressió ofegui aquesta història amarga 
i plena de rancúnia, i alhora d’esperança i molt hu-
mor. Encara que sigui ben i ben negre, fins al punt 
d’esfereir.

CINEMA / LA VEU 

Una seixantena de pro-
grames de televisió 
d’entreteniment, re-

portatges informatius, progra-
mes d’esports i d’altres gèneres 
de no ficció, a més de les tradi-
cionals tvmovies i minisèries, 
s’han presentat a la convoca-
tòria per participar i endur-se 
els premis de la dissetena edi-
ció del Zoom Festival, que se 
celebrarà a Igualada i a Barce-
lona del 25 de novembre a l’1 
de desembre.
El canvi de format del festival, 
que enguany incorpora altres 
gèneres i temàtiques més en-
llà de la ficció televisiva, ha 
incentivat la inscripció de 
projectes doblant-ne el nom-
bre. En aquest sentit, des del 
Zoom Festival es mostren sa-
tisfets per la bona acollida que 
ha tingut el canvi d’orientació 
del certamen, que el conver-
teix en el Festival Internacio-
nal de continguts audiovisuals 
de Catalunya.
D’entre tots els projectes pre-
sentats, se seleccionaran els 
programes que optaran als 
Premis Zoom que atorgarà un 
jurat format per professionals 

del sector: millor format d’En-
treteniment, millor Ficció, mi-
llor programa d’Informatius, 
millor programa Cultural&-
Divulgatiu i millor programa 
d’Esports. D’altra banda, els 
estudiants universitaris ator-
garan el Premi Millor You-
tuber i el Premi Millor Insta-
gramer valorant el contingut 
audiovisual.
Així, el Zoom Festival es pre-
para per afrontar una edició 
molt participada i amb mol-
tes  novetats. D’una banda, 

programarà diversos actes i 
activitats en universitats i cen-
tres educatius d’audiovisual de  
Barcelona, tot i que mantindrà 
la seu al Teatre Municipal i al 
Cinema de l’Ateneu d’Igua-
lada. El Festival es comple-
tarà, a més, amb les seccions 
Zoom Sèries, amb estrenes 
de capítols inèdits de sèries 
d’èxit o presentacions i amb 
Zoom Km0, amb producci-
ons audiovisuals del territori 
de l’Anoia. El Talent Campus 
de Formats de TV aportarà la 

Una seixantena de projectes es presenten a 
la 17a edició del Zoom Festival

EXPOSICIONS / LA VEU 

El proper diumenge dia 27 
d’octubre  tindrà lloc a les 13 
h la inauguració de l’exposició 
de fotografies dels igualadins 
Joan Felip i Joan Sala, sota el 
títol “La Tossa i altres indrets 
de l’Anoia”.
A la mostra podrem gaudir 
d’unes imatges de llocs puntu-
als característics de la comar-
ca de l’Anoia i de la Tossa.
L’exposició està organitzada 
per la Fundació  de la Tossa de 
Montbui conjuntament amb 
el Consorci.
Es podrà visitar tots els diu-
menges de 10.30 a 13.30 h. 
fins el mes de febrer, al refugi 
de la Tossa de Montbui.

“La Tossa i altres 
indrets de l’Anoia”, 
fotografies

descoberta de talent a les pro-
ductores i TVs i, el Showcase 
de Pilots de Ficció, coorganit-
zat amb Serielizados, ja ha tin-
gut lloc a Barcelona i a Madrid  
i els pilots seleccionats es tor-
naran a projectar en el marc 
del Zoom Festival, on es do-
naran a conèixer els premiats 
a la Gala de Cloenda. A més, 
els formats seleccionats en les 
categories de no ficció seran 
objecte d’estudi dels estudiants 
universitaris a les ZoomClass 
de Barcelona i Igualada.
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest divendres 25 
d’octubre Eva Verde i 
Publio Delgado actu-

aran al Teatre de l’Aurora en 
el marc del Cicle Música de 
Primera Fila. Eva Verde, una 
de les més joves promeses del 
jazz modern a Barcelona, es 
presenta acompanyada per 
un músic d’enorme prestigi i 
experiència, Publio Delgado, 
guitarrista i compositor.
El seu espectacle abraça clàs-
sics del jazz, de la música 
brasilera i del pop, i fins i tot 
temes originals del duo inclo-
sos en el que està a punt de 
ser el seu primer disc. Junts, a 
més, han compost la sintonia 
del programa “Amb Filosofia”
del canal 33. El concert 
d’aquesta parella de músics 
és un atreviment musical im-
pregnat de color, harmonia i 

moltes emocions, i s’emmar-
ca en el Cicle de Concerts de 
Professorat de l’Escola/Con-
servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada en què participa 
de nou el Teatre de l’Aurora.

Horari i venda d’entrades
El concert d’Eva Verde i Pu-
blio Delgado tindrà lloc el 

Eva Verde, una de les més joves promeses 
del jazz modern, en concert a l’Aurora 
amb el guitarrista Publio Delgado

Oferiran un concert 
amb clàssics del jazz, 

de la música brasilera i 
del pop, i fins i tot temes 
originals del duo inclo-
sos en el que està a punt 
de ser el seu primer disc

divendres 25 d’octubre a les 
21 h. Les entrades tenen un 
cost de 10 € i 8 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU 

A vui divendres 25 
d’octubre de 2019 a 
les 19h, tindrà lloc 

a l’Adoberia Bella la presen-
tació a Igualada del llibre La 
fi del món antic i els inicis de 
l’edat mitjana a la Catalunya 
Central. Economia, societat 
i territori entre els segles V i 
VIII del doctor Jordi Gibert i 
Rebull.
El llibre serà presentat per 
l’arqueòleg Jordi Enrich i 
Hoja i la seva publicació ha 
estat possible gràcies al finan-
çament del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
i del projecte ministerial “Gé-
nesis de la nobleza medie-

val: fortificaciones y poderes 
territoriales en el nordeste 
peninsular durante los siglos 
VIII-XI” i ha tingut el suport 
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans.
En aquest llibre el Dr. Gibert 
analitza les transformacions 
sofertes per la societat entre 
els segles V i VIII en el marc 
de referència geogràfic de 
l’actual Catalunya Central. 
Amb aquest objectiu, es plan-
teja una revisió i exposició 
crítica de les dades arqueolò-
giques conegudes, i s’aborda 
la discussió d’aquestes dades 
a partir de tres eixos centrats 
en la producció econòmica, 
les estructures socials i l’orga-
nització del territori.

Presentació del llibre 
“La fi del món antic i els 
inicis de l’edat mitjana a 
la Catalunya Central”

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

LA TIENDA DE LOS HORRORES  Teatre Coliseum

Dissabte,  dia 9 de novembre de 2019         Hora Sortida:  16.15h

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

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

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música



30 anys de foc i festa

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En el seu dia ja ho teníem redac-
tat, però es va traspaperar. Ara 
ho publiquem amb retard. Dis-

culpeu!
El 6 de juliol d’enguany el Grup Llamp 
celebrà 30 anys de la seva fundació  
Nasqueren en l’Associació de Veïns 
del barri de Sta. Caterina, com co-
lla de grallers, tabals, drac i diables. 
Posteriorment, passen a ser el grup 
del Mal Llamp, nom del seu primer 
drac. Ara, en tenen dos més: el Fla-
meus i el Voraxis. Els tres junts, sur-
ten per la Festa Major. Els tres els han 
fet ells mateixos.
Ara, també tenen una colla de diables 

petits i la colla petita de tabalers, que 
van dels 8 als 16 anys. A aquesta edat 
poden passar al grup dels majors. 
S’han de fer la seva pròpia màscara. i 
canvien de maça, passant de la petita 
a una de més gran.
Diuen que el Mal Llamp, no fa massa 
por. És l’encarregat de recollir els xu-
mets dels nens petits. Així, aquestos, 
no solen espantar-se davant de dita 
figura folklòrica.
El grup està especialitzat en cercaviles 
i correfocs. Felicitats, amb retard!
Postal de quan el grup només tenia 
dos dracs. 
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria prepa-
ra per al proper diumenge 17 
de novembre, una festa per a 
commemorar el 80è aniversari 
fundacional. 

Una història de vint lustres
Fou el maig de 1942 quan un 
grup de noies, dirigides per la 
professora Maria del Rio for-
maren un Cor per solemnitzar 
les funcions religioses de la par-
ròquia de Santa Maria i col·la-
borar alhora amb la resta d’es-
glésies i parròquies de la ciutat. 
Encoratjades pel rector de Santa 
Maria Mn. Amadeu Amenós 
Roca portaren a terme una tas-
ca excel·lent en la promoció del 
culte, fent del cant religiós un 
servei. 
Més endavant el cor va anar 
dotant-se d’altres gèneres mu-
sicals, —especialment la can-
çó catalana i obres dels grans 
mestres— essent convidades a 
donar concerts a diferents loca-
litats del nostre país, i més enllà 
encara (Estat espanyol, França, 
Portugal i Itàlia). 
Amb una fidelitat inestronca-
ble, el Cor ha anat continuant 
la seva labor durant aquests 
vint lustres, evolucionant en el 
temps. Així fa quinze anys es va 
convertir en un grup mixt, sota 
la direcció de Coni Torrents, la 
qual fa vint-i-sis anys que està 
al davant de la Coral, prenent 
el relleu de la fundadora Maria 

del Rio.

Dinar de germanor i reconei-
xements
Per al diumenge 17 de novem-
bre està previst un dinar de 
germanor a l’Hotel Bayona de 
la Panadella, obert a familiars i 
amics. En el transcurs d’aquest 
acte, es lliuraran una sèrie de 
obsequis, records i reconeixe-
ments, entre els quals els títol 
de “Cantaire de mèrit” a vuit 
cantaires: Pepita Abril Pérez, 
Dolors Buchaca Pujol, Maria 
Montraveta Oliveres, Pilar Pa-
lau Noguera, Gemma Serarols 
Vilella, Núria Soteras Ramon, 
Milagros Sucarrats Puyalto i 
Rosa Valero Pérez. També hi 
haurà una mostra d’agraïment 
als pianistes Maite Torrents Gu-
bianes i Isidre Solé Solernou.
El preu del dinar és de 25 euros. 
Les persones que es vulguin afe-
gir a la festa poden posar-se en 
contacte amb els telèfons 636 74 
15 30 (Concepció Cuadras) i/o 
93 803 04 75 (Rosa Vilanova), 
abans del 11 de novembre.

Propera commemoració 
del 80è aniversari de la 
coral de Santa MariaTEATRE / C. MUNTANER 

El passat dijous 10 d’oc-
tubre es va estrenar a 
la Sala Gran del Teatre 

Nacional de Catalunya La 
Rambla de les Floristes de Jo-
sep Maria de Sagarra i dirigi-
da per Jordi Prat i Coll. 
Josep Maria de Segarra (1894-
1961) va escriure aquesta obra 
en tres actes, l’any 1935, obra 
que va ser estrenada el 21 de 
marc del 1935  i no va satis-
fer al públic a la seva estrena 
que la van descriure com “una 
obra poc viva, sense bri d’ani-
mació, ensopida, ….
La Rambla de les Floristes ens 
presenta la vida de la Rambla 
al voltant del 1860. A la pa-
rada de flors de l’Antònia hi 
ha un milió d’històries, que 
moltes vegades provoquen pi-
cabaralles entre ella i la Isabel, 
una florista que té la parada 
davant de l’Antònia, i que veu 
com la majoria d’homes im-
portants, com el regidor Ju-
livert, Don Ramon, un home 
ric i eternament enamorat de 
l’Antònia, el senyor Banús o el 
senyor Puiggròs, passen l’es-

tona xerrant amb l’Antònia i 
no amb ella.
La Rambla de les floristes es 
una comèdia costumista am-
bientada a mitjans del segle 
XIX, amb la Rambla de les 
Flors com a escenari i les se-
ves floristes com a protago-
nistes  
Un text en vers però amb un 
llenguatge totalment fresc, 
proper i entenedor, amb 14 
actors/actrius damunt de l’es-
cenari i un d’ells és l’actor pie-
renc Jacob Torres interpretant  
el personatge del Sr. Banús 
Una obra que es pot veure a la 
sala Gran del Teatre Nacional 
de Catalunya fins el 24 de no-

L’actor pierenc Jacob Torres torna al TNC

vembre, amb una durada de 1 
hora i 50 minuts sense entre-
acte i amb un muntatge dife-
rent i que també ha servit per 
poder veure una Rosa Bolade-
ras (secundària de luxe), amb 
un personatge (l’Antonia) de 
protagonista i que brilla a la 
sala gran amb una gran inter-
pretació, sense oblidar també 
la resta de repartiment.
La direcció de Jordi Prat ha 
estat molt bona, respectant 
el text en vers d’en Segarra, 
però amb unes referencies a 
la gent, visitants actuals  de la 
Rambla i una elegant visió als 
atemptats de fa 2 anys. 

Jazz en clau femenina a Paper de Música
MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte, Big Mama 
Montse, veu i Sister Marion, 
piano i corus, porten a la sala 
capelladina Paper de Música 
el Concert de jazz “En clau fe-
menina”, on interpretara obres 

de Wynona Carr, Etta James i 
Ruth Brown, entre d’altres
Big Mama Montse & Sister 
Marion és un duet format per 
la cantant Montse Pratdesaba 
i la pianista Miriam Aparicio. 
La coincidència d’ambdues ar-
tistes, l’any 2012, interpretant 

el blues Please Send Me So-
mecone To Love va ser l’espur-
na que generà l’inici d’aquest 
projecte. I en aquest concert, 
que començarà a les 7 de la 
tarda, ens aproparam al món 
del blues en clau femenina.



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

ANY 1905. 
L’EDIFICI DESAPAREGUT 
DE CAL SÀRRIES.

Imatge d’autor desconegut d’una casa que feia xamfrà 
entre la Rambla Nova i l’antigament anomenat Carrer del 
Teatre, actualment Carrer de Garcia Fossas. 
Òbviament, res a veure amb l’edifici actual del qual ja se’n 
parlarà més endavant!

Fotografia d’autor desconegut.

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

DISSENY / LA VEU 

El passat dijous 3 d’oc-
tubre l’alumnat de 
primer i segon del 

cicle de grau superior de 
gràfica publicitària de l’es-
cola LaGaspar va assistir al 
CAMPUS BLANC dins el 
marc del festival BLANC de 
disseny que es va dur a ter-
me a l’auditori del Museu 
del Disseny DHUB de Bar-
celona.
Durant el matí vàrem poder 
assistir a les presentacions 

dels millors projectes finals 
de grau universitari de dife-
rents escoles de Catalunya.
A mig matí, com a pausa pels 
a lumnes/conferenciants , 
hi va haver la conferència 
del reconegut dissenyador 
i professor, Enric Jardí al 
qual vam tenir l’oportunitat 
d’escoltar amb molt d’inte-
rès. Recordar que va ser ell 
qui va dirigir el Workshop 
del cartell de Festa Major 
d’Igualada el juny de 2018.
L’escola municipal d’art i 
disseny LaGaspar ofereix 

Alumnes de La Gaspar visiten el 
Campus BLANC

ensenyaments oficials pro-
fessionalitzadors en l’àmbit 
del disseny, concretament 
en les especialitats de dis-
seny gràfic i disseny en pell. 
És l’única escola de Catalu-
nya que imparteix cicles for-
matius reglats, amb titula-
ció oficial del Departament 
d’Ensenyament, en disseny 
en pell, concretament el ci-
cle formatiu d’Artesania de 
Complements de Cuir, cicle 
formatiu vinculat a la moda 
i la pell únic a Catalunya 
amb titulació oficial.

CULTURA / LA VEU 

Programada i anunci-
ada des de l’agost la 
seva conferència, Joan 

Pinyol va poder iniciar-la co-
municant el dia i hora de l’ex-
humació d’aquesta setmana 
al Valle de los Caidos. Pinyol 
és un coneixedor profund 
del conjunt de monument/
abadia de la Sierra de Gua-
darrama. Hi ha anat moltes 
vegades fins a localitzar-hi la 
tomba del seu avi que ell i la 

seva família creien enterrat a 
Lleida.
La va trobar i va aclarir tota 
la història d’un trasllat no co-
municat i, amb el del seu avi, 
el d’altres centenars de morts 
en la guerra. Tot plegat aple-
gat en un llibre àgil i molt do-
cumentat sota el mateix títol 
que aquest escrit. 
I el proper dilluns “Que la 
terra et sigui lleu” amb Car-
les Buenacasa i en motiu dels 
dos-cents anys del Cementiri 
Vell d’Igualada

Avi et trauré d’aquí, Joan 
Pinyol a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Fortes i Valentes”, molt més que un calendari 
solidari: és el testimoniatge de la lluita d’unes dones 
contra el Càncer de Mama

“ Fortes i Valentes” forma part d’un projecte per a 
millorar les dependències de l’Àrea d’Oncologia 
de l’Hospital d’Igualada i concedir-li,  així, una 

major intimitat i confortabilitat; una iniciativa que 
parteix de l’anhel de dues dones: la Beatriz Bayarres i 
la Ivonne Velázquez. Elles van considerar ocorrent la 
idea d’editar un calendari per al 2020 que tingués com 
a protagonistes (fotografiades) 
les dones que havien estat ateses 
pel Departament d’Oncologia 
d’aquest hospital, amb l’objectiu 
de contribuir  -amb la seva recap-
tació- a optimitzar les esmenta-
des estances del centre. En aquest 
sentit, es pretén que tothom, tant 
a nivell particular com col·lectiu 
(apadrinaments, suports econò-
mics, etc.), contribueixi amb la 
seva mòdica aportació a finançar 
aquest i altres propòsits.
Ha estat, doncs, en aquest mateix 
centre hospitalari on s’han realit-
zat aquestes fotografies per part de 
pacients que han estat tractades a 
la Unitat Funcional de Mama o bé 
solidàries amb la lluita contra el 
càncer. Ni una sola no va dubtar 
a sumar-se i participar del pro-
jecte; essent l’Aula de formació de 
l’hospital l’espai condicionat per a 
què el fotògraf Roger Velázquez pogués dur a terme la 
realització del que és, en definitiva, aquesta extraordi-
nària i molt solidària iniciativa. Totes les dones  com-
promeses amb aquest treball han compartit en tots els 
sentits una experiència realment única; més encara, 
des de la perspectiva que es tractava de dones que mai 
no havien posat davant d’una càmera amb finalitats 

divulgatives.
Pel que fa a l’acte de presentació oficial del Calendari 
“Fortes i Valentes”, a la Sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada; a més de la recepció de l’alcalde, Marc Cas-
tells, van ser mereixedores d’un càlid reconeixement 
les paraules del doctor Josep M. Abad, coordinador 
de la Unitat Funcional de Mama; del fotògraf Roger 

Velázquez, autor de les imatges que il·lustren l’obra i 
de Mercè Mititieri, membre del grup de protagonistes 
del calendari; qui no va escatimar un sincer agraïment 
a les persones impulsores de la iniciativa, endemés 
del propi tracte respectuós i digne que va referir-li al 
fotògraf, de qui va valorar la seva professionalitat en 
les distintes sessions fotogràfiques. Emperò, sobretot 

va fer un especial èmfasi a la prestació humana i es-
tremidora de les protagonistes del calendari. És a dir, 
Mititieri va subratllar –visiblement emocionada- que 
l’experiència els ha servit a totes per a incrementar les 
seves forces i també i -com no- la seva valentia. Per-
què, al cap i a la fi, aquestes  vivències han suposat 
una cosa molt especial per a totes, si es té en comp-

te que les emocions –en aquestes 
circumstàncies- estan molt a flor 
de pell; alhora que totes elles s’han 
sentit molt estimades i valorades 
per part dels doctors i les docto-
res que els han donat suport en la 
comesa de donar la cara davant 
d’unes situacions no gens desitja-
bles. És, en suma, un acte més de 
valentia; i, aquesta és la gran vic-
tòria de totes elles: el fet que hagin 
volgut participar en aquest com-
movedor i coratjós projecte.
Finalment, l’acte va concloure a 
l’Espai “igualadiníssim”, del vestí-
bul de l’Ajuntament, amb el des-
cobriment d’un mural que mos-
tra amb rigor i qualitat estètica 
imatges de cadascuna de les pro-
tagonistes del calendari; coinci-
dint amb el mateix dia del càncer 
de mama. I, a propòsit  d’aquesta 
data, la façana de l’Ajuntament així 

com la de la Biblioteca Central apareixeran durant 
uns dies il·luminades amb el color rosa que simbolitza 
la lluita contra aquesta malaltia.
Entre els nombrosos agraïments, cal destacar la col·la-
boració de: Lluís  Velázquez (disseny gràfic i maque-
tació), Unigrafic i el doctors Josep  M.  Abad i la doc-
tora Laura Cusiné; entre altres particulars, entitats, 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Ahir dijous es va inau-
gurat “Llibres, car-
trons, plàstics... (i 

una muntanya cremada)”, la 
nova exposició de l’artista 
capelladí Jordi López-Alert.
Jordi López-Alert és llicen-
ciat en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i 
diplomat en Bibliotecono-
mia i Documentació (UB). 
Ha exposat a Barcelona (ar-
tAcasa), Lleida, Terrassa, 
Sitges, Igualada, Vilafranca 
del Penedès, Capellades, la 
Pobla de Claramunt, Piera 
i Santa Coloma de Queralt, 
entre d’altres poblacions. 
L’any 2009 va fer una estada 
a la Universitat de Michigan 

(EUA), on fou seleccionat 
per participar en una expo-
sició d’artistes internacionals 

“Made Internationally”. La 
seva obra ha estat distingi-
da en dues ocasions (2010 i 

2014) a la Biennal d’Art so-
bre Paper de Sant Pere de 
Riudebitlles. Des del 2014 
participa de forma assídua 
en les exposicions de Drap-
Art (Barcelona, Buenos Ai-
res i Pittsburgh).  
La seva obra ha seguit una 
trajectòria que va des de la 
pintura tradicional a l’oli, 
amb retrats i paisatges, al 
món del dibuix i a explorar 
nous llenguatges amb dife-
rents suports que afegeixen 
contingut a la seva poètica.
“Llibres, cartrons, plàstics... 
(i una muntanya cremada)” 
és una proposta que recull 
l’obra de diversos projectes 
artístics desenvolupats en 
els darrers anys per Jordi 
López-Alert. Obres que nei-

L’obra del capelladí Jordi López-Alert, exposada a Artèria

xen d’una mirada poètica del 
seu entorn i de la manipula-
ció i intervenció de diferents 
residus quotidians; obres que 
s’expressen en diversos llen-
guatges i que s’entrellacen 
subtilment per generar una 
narrativa contemporània.
Les obres formen part de 
projectes com  “Papers from 
Michigan: viatjant endins” 
(2009), “L’última assemblea” 
(2015), “Res no caduca: reci-
clant emocions (2017), Plàs-
tic: glups...! (2017), i Territori 
llibre: territori lliure (2018), 
alguns dels quals segueixen 
evolucionant i generant obra 
i, del més recent -sense un tí-
tol encara definit- que s’origi-
nà l’estiu passat arran de l’in-
cendi d’una muntanya.



DIUMENGE 27

TEATRE 
Igualada 

“L’aventura d’avorrir-se”, de L’estaquirot Te-
atre
La Rita és una nena que, tot i tenir moltes 
joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar 
sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un sim-
ple aneguet de goma, comença una aven-
tura.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SARDANES 
Igualada 

Ballada de sardanes a càrrec de la cobla 
Marinada
Ballada extra, conjuntament amb la fira 
d’antiguitats.
Diumenge a les 12 del migdia al passeig 
Verdaguer.

MÚSICA 
Igualada 

Concert solidari per a nens del Senegal.
La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia, 
dirigida per Josep Miquel Mindán, oferi-
rà un concert dividit en dues parts. Acte 
inclòs dins l’Octubre Solidari. Organitza 
Fundació Escola Solidària.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Calaf 

Concert a càrrec del Cor Juvenil del Con-
servatori Municipal de Música de Man-
resa.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

DIVENDRES 25

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Igualada 

Tertúlia d’infants a partir de 8anys que 
han llegit tots el mateix llibre. En aquesta 
ocasió “El cassó d’en Gerard”.
Divendres a  les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA 
Igualada 

XXV Cicle de concerts de professorat. 
“Groovin’ Bossa”. A càrrec d’Eva Verde, 
veu i guitarra; Publio Delgado, guitarra. 
Clàssics del jazz, la música brasilera, el 
pop i temes originals.
Divendres a  les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “La fi del món antic 
i els inicis de l’edat mitjana a la Catalunya 
Central. Economia, societat i territori en-
tre els segles V i VIII”, del doctor Jordi Gi-
bert i Rebull.
Divendres a  les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella.

TROBADA POÈTICA 
Capellades 

Nova trobada poètica sobre la poetessa 
Maria Mercè Marsal.
Divendres a  2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 26

MÚSICA 
Capellades 

Concert de Jazz “En Clau Femenina” a 

càrrec de Big Mama Montse, veu i Sister 
Marion, piano i corus.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

TEATRE 
Calaf 

Microteatre. Presentació de les obres: 
‘Happy birthday Jamie Love’,  ‘Aquest sol, 
hi és per a tots?’ i ‘A les fosques’.
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre a Cal Ma-
trícules.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Magma 2011 (La Serreta de Valldoreix) 
presenta “Conxorxa”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CONFERÈNCIA 
Els Hostalets de Pierola 

“Els bolets i la salut”, coferència a càrrec 
del Dr Jordi Piqueras Carrasco..
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres

TALLER 
Sta. Margarida de Montbui 

Taller Bibliolab. “Iniciació a la impressió 
3D”. Aprenem a dissenyar en 3D per im-
primir objectes. Adreçat a joves a partir de 
10 anys.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

TEATRE 
Capellades 

Teatre de petit format amb Marta Angelat 
presentant “Vides de gos”.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala petita 
de la Lliga.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Que la terra et sigui lleu: els rituals de la 
mort a la Barcino romana”. Carles Buen-
acasa Pérez, professor d’Història Antiga 
a la Universitat de Barcelona. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

El pierenc Màrius Montmany presenta el 
seu primer llibre, “La teroria de les tres po-
tes i la quarta”, un assaig sobre les relacions 
personals i de parella.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMARTS 29

CONTES 
Igualada 

“Fuig, bèstia!” a càrrec de Mon Mas
Un conte sobre la tristor, la Dolça i una 
bèstia de la qual no sempre cal fugir. Amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 30

CINEMA 
Piera 

Quarta i darrera sessió cinematogràfica 
del cicle. Es projecta “Yo, Tonya”, una pel-
lícula de Craig Gillespie.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca

AGENDA
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TONI GUIX
Després d’unes setanta exposici-
ons individuals, unes trenta d’elles 
a la seva ciutat natal, Igualada, 
torna a exposar-hi. Un conjunt 
d’obres del més pur estil de l’autor, 
amb temes molt variats. 
Del 24 d’octubre al 10 de novem-
bre  a la Sala Municipal d’Expo-
sicions

PROJECTES I OBRES FI-
NALS
Mostra dels treballs que han pre-
sentat els alumnes que ja han com-
pletat el cicle formatiu de grau su-
perior de Gràfica Publicitària i de 
grau mitjà d’Assistència al Produc-
te Gràfic Imprès
De l’1 al 31 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

LA VIDA EN COLORS
Marisa de la Torre
Flors i animals exòtics, arbres,bo-
degons, cases plenes de colors, per-
sonatges infantils...La Marisa de la 
Torre transmet ales aquarel·les la 
passió per les petites coses de la vida. 
Del 16 de setembre al 31 d’octubre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

RAMON SALA. L’ART DE 
LA NATURA
L’alumne del monogràfic d’escultura 
Ramon Sala de l’Escola Municipal 
d’Art I Disseny La Gaspar, presenta 
un recull de peces trobades a la na-
tura. 
De l’1 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions La Gaspar

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

PERE CALDERS. CONTES 
BREUS
Pere Calders va ser un escriptor,pe-
riodista i dibuixant català,conegut 
sobretot per la faceta decontista.. 
Del 8 al 31 d’octubre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europeade 
l’Esport, aposta per aquestaengi-
nyosa exposició de jocstradicio-
nals d’arreu del món,tant per a in-
fants com per aadults.. 
Del 15 d’octubre al 29 de desem-
bre al Museu de la Pell.

LLIBRES, CARTRONS, 
PLÀSTICS... (I UNA 
MUNTANYA CREMADA)
Exposició de l’artista capelladí Jor-
di Lopez-Alert. Obres que neixen 
d’una mirada poètica del seu en-
torn i de la manipulació i inter-
venció de diferents residus quoti-
dians
A partir del 24 d’octubre a Artè-
ria, espai d’art i tallers

EXPOSICIONS



Woody Allen torna a Nova 
York
Estrena • Un día de lluvia en Nueva York

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Woody Allen ha estat aquest 
darrer estiu filmant als car-
rers i platges de Donostia la 

que ara per ara és la seva darrera pel·lí-
cula, encara sense títol. Però abans de 
fer aquesta, en la que per cert hi parti-
cipa l’actor català Sergi López, Allen va 
tornar a rodar a Manhattan la pel·lícu-
la que aquests dies s’ha estrenat: Día de 
lluvia en Nueva York. Es tracta d’una 
lleugera però simpàtica comèdia coral 
en la que hi tenen paper rellevant una 
bona colla d’actors, cas de Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, Selena Go-
mez, Jude Law, Diego Luna, Liev Sc-
hreiber, Annaleigh Ashford, Rebecca 
Hall.
Tot comença quan una jove parella 
formada per Gatsby Welles (Timothée 

Chalamet) i Ashleigh (Elle Fanning) 
es disposa a passar un cap de setmana 
a la ciutat de Nova York. Ella va a en-
trevistar al reconegut cineasta Roland 
Pollard (Liev Schreiber), que passa per 
un moment de crisi creativa. Durant 
la seva atzarosa aventura, coneixerà al 
captivador actor Francisco Vega (Di-
ego Luna). Per la seva banda, Gatsby 
també coneixerà una jove, Chan (Se-
lena Gómez), que l’ajudarà a posar en 
ordre els seus sentiments. El plujós cap 
de setmana estarà ple de trobades, en-
renous i equívocs.
Com en altres ocasions anteriors, Wo-
ody Allen dibuixa i construeix una 
finíssima comèdia impressionista i 
romàntica, un gairebé perfecte retrat 
de personatges i de situacions, exqui-
sidament elaborades fora de temps i de 
modes. Sembla més aviat irreal, però 

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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Emprenedors
Estrena •  Abuelos

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

S’estrena Abuelos, una comèdia 
de caire social en la que s’inci-
deix en el preocupant tema de 

la desocupació laboral dels majors de 
50 anys.  Isidro Hernández (Carlos 
Iglesias) és un aturat de 59 anys a qui 
la crisi va expulsar del mercat labo-
ral. Després de dos anys sense rebre 
ofertes de treball arriba a la conclusió 
que l’única manera de tornar a treba-
llar i sentir-se útil és muntant el seu 
propi negoci. Però què pot fer algú 
de la seva edat a qui la societat rele-
ga simplement a tenir cura dels seus 
néts?... La resposta no és fa esperar: 

amb l’ajuda d’Arturo (Roberto Álva-
rez), un reeixit escriptor de novel·les 
romàntiques, i de Desiderio (Ramón 
Barea), un jubilat amb ganes de ser 
avi, s’embarcarà en l’ambiciós projec-
te d’intentar muntar una guarderia. 
Per desenvolupar-lo, els tres amics 
s’endinsaran en un ‘coworking’ ple de 
reptes i dificultats, on hauran de treu-
re l’emprenedor que porten dins.
Amb aquesta simpàtica pel.lícula de-
buta com a realitzador el jove cineas-
ta Santiago Requejo, el qual ha sabut 
treure molt de partit d’una colla de 
veterans actors espanyols, cas dels ja 
citats Carlos Iglesias, Roberto Álvarez 
i Ramón Barea.

Una família disfuncional
Estrena •  La familia Addams

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A la televisió dels anys 60, hi ha-
via dues famílies molt peculi-
ars: els Munster i els Addams. 

En aquelles sèries es combinava en-
certadament l’humor amb uns perso-
natges més estrafolaris que terrorífics.  
Dels Munster ja gairebé ningú no s’en-
recorda, però la popularitat dels Ad-
dams no ha parat de créixer. Després 
de tres pel·lícules distribuïdes en cine-

mes amb gran èxit (inoblidable Anjeli-
ca Huston fent de Morticia Addams en 
les dues primeres) i d’una versió musi-
cal en els teatres de Broadway, ara ens 
arriba una versió animada.
Realitzada per Conrad Vernon i Greg 
Tiernan, la pel·lícula recupera les aven-
tures i enrenous de la gòtica i macabra 
família. Festiva i moguda banda sono-
ra, amb cançons de Christina Aguilera, 
Karol G, Snoop Dogg i Harry Nilsson.

hipnotitza, atrapa i provoca somriures 
i sentiments als espectadors disposats 
a deixar-se arrossegar pel seu deliciós 

relat. De Woody Allen  només ni ha 
un, sigui davant o darrere la càmera. 
Geni i figura, encara als 83 anys



DÍA DE LLUVIA EN NUEVA YORK
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, Jude Law.    
Gatsby i Ashleigh són una jove parella que es disposa a pas-
sar uns dies a la ciutat de Nova York. Ella vol entrevistar a 
un reconegut cineasta, i llavors coneix al captivador actor 
Francisco Vega. Pel que fa a Gatsby, també coneixerà una 
noia, Chan. El plujós cap de setmana estarà ple de trobades 
i equívocs.

ABUELOS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Santiago Requejo. 
Amb Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Ana 
Fernández.
 Isidro és un aturat de 59 anys a qui la crisi va expulsar del 
mercat laboral. Després de dos anys sense rebre ofertes de 
treball, decideix muntar el seu propi negoci. Amb l’ajuda 
d’Arturo, un reeixit escriptor de novel·les romàntiques, i de 
Desiderio, un jubilat amb ganes de ser avi, intentarà muntar 
una guarderia

ZOMBIELAND
Estats Units. Comèdia de terror. De Ruben Fleischer. Amb 
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone 
El grup de protagonistes haurà de viatjar des de la Casa 
Blanca fins al cor dels Estats Units, sobrevivint a noves clas-
ses de morts vivents. Però, per sobre de tot, hauran de trac-
tar de suportar els inconvenients de conviure entre ells

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

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 Repú-
blica 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..

MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Estats Units. Fantasia. De Joachim Ronning. Amb Angeli-
na 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 Auro-
ra i les aliances que es formen per sobreviure a les amenaces 
del màgic món en què habitens.

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 go-
vern republicà com a rector de la Universitat de Salaman-
ca. Mentrestant, el general Franco aconsegueix reunir les 
tropes, iniciant una campanya amb la que vol fer-se amb el 
comandament únic de la guerra

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

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

DIA DE LLUVIA EN NUEVA YORK 
Dv: 18:15
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:45(VOSE)

MALEFICA. MAESTRA DEL MAL 
Ds: 17:00
Dg: 17:00

1/LA FAMILIA ADDAMS
Dv: 18:00/20.15
Ds: 16:00/18:00/20:15
Dg: 14:00/16:00/18:00/20:15
1/LA FAMILIA ADDAMS 3D
Dg: 12:00
1/JOKER
Dll a Dc: 16.30/19:00/21:30
1/GEMINIS
Dv a Dg: 22:10
1/TERMINATOR. DESTINO OSCURO
Dj: 18:40/21:20

2/LA FAMILIA ADDAMS 
Dll a Dj: 16:00/18:00/20:15
2/JOKER 
Dv: 19:00/21:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 14:05/16:30/19:00/21:30
2/GEMINIS 
Dc: 22:10
2/DORA Y LA CIUDAD PERDIDA 
Dg: 12:10
2/A DOS METROS DE TI 
Dll: 12:10
2/AD ASTRA 
Dm: 12:10

3/ LA FAMILIA ADDAMS  
Dv i Ds: 17:00/19:15/21:10 
Dg: 13:00/15:00/17:00/19:15
Dll a Dc: 17:00/19:15
3/ GEMINIS  
Dll: 21:15
3/ NOCHE DE BODAS  
Dg i Dm: 21:15
3/ IT. CAPITULO 2  
Dj: 21:15

4/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv: 18:30/21:00
Ds a Dc: 15:50/18:30/21:00
4/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL 
3D
Dg: 12:35

5/ JOKER
Dv Ds Dll a Dc: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:30

6/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv Ds Dll a Dc: 16:50/19:30/22:00
Dg: 13:15/16:50/19:30/22:00

7/ EL SILENCIO DE LA CIUDAD 
BLANCA 
Dv Ds Dll a Dc: 17:20/19:40/21:55
Dg: 12:45/15:05/17:20/19:40/21:55

8/ABOMINABLE 
Dv: 18.15
Ds: 16:15/18:15
Ds: 11:55/14:15/16:15/18:15
8/ZOMBIELAND 
Dv  a Dc: 20:20/22:25
8/PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dll a Dc: 16.15
8/MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dll a Dc: 18.15

VIENTO DE LIBERTAD   
Ds i Dg: 18:00
DIA DE LLUVIA EN NUEVA YORK   
Ds i Dg: 19:50

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN

MALEFICA: MAESTRA DEL MAL   
Dv: 18:15
Ds: 16:00/18:30
Dg: 17:15
MIENTRAS DURE LA GUERRA   
Dv: 20:30
Ds: 20:45
Dg: 19:30

SALA PETITA

JOKER   
Dv: 20.30
Ds: 18:45
Dg: 17.00
ABUELOS   
Dv: 18:30
Ds: 16:30/21:00
Dg: 19:15
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. L’afecció de l’estiu: de dia per la maionesa, de nit pels etils / 2. Intu-
ïció filosòfica que trastorna les noies. Resistència final a fer l’últim salt / 3. Fària mestissa. 
Allò que els romans preferien de la carn. Emmarquen el Decameron / 4. Insòlitament bla. 
Glopet de sorbet amb sorollet / 5. Deu ser eòlica, si la porta el vent de llevant. Molèstia a 
l’hora de ballar / 6. Qualsevol senyor anglès. Que no s’acaben mai. Primer pas cap a la glò-
ria / 7. Fibres de cànem de Manila. Cremada que fa mal només de dir-la / 8. Tabac andorrà 
de dret al tanatori. Actuaren tal com mana l’Opus / 9. De Damasc no, del papa Damas I. 
Enemics del Riure Incontinent / 10. Aviam si és veritat que un dia m’ho trobo tot així… 
S’omplen de gent que fuig del foc / 11. Poca roma. Ple com un embotit. Posen límits a la 
fidelitat / 12. Una cobla sense cap ni peus. De l’art d’emocionar (riure, patir, esglaiar) sota 
un envelat / 13. Viatja en les pitjors condicions, pobrissó. Suen de mala manera per ocultar 
la Neus, algunes.

VERTICALS: 1. Ardit de passió per un bony augmentat. A tocar de la propina / 2. Aquest 
rai, que ja el tens. Arrencada com a mala herba que era. Per donar ajut és convenient / 3. 
Tan menut i ja s’enfila per instint. Una altra herba, la que creix entre la plana i l’aragall / 4. 
A l’interior de les coses. Brodat a l’estil clàssic. Té dues veus al sindicat / 5. Si és a la paret 
només se li veu el cap. Les víctimes solen considerar-los repetits / 6. Vet aquí la segona 
veu. El seu ideal femení és una sirena. Pel veí fa pudor de pixum, la vivenda / 7. Hi van a 
petar els qui es queden sense feina. Si la cervesa té el quinto aquest té la quinta / 8. Adéu 
de part d’en Koldo. És als nurars com als pèlags el pelàgic / 9. Una hippy així, avant la let-
tre, per força devia ser francesa. Aquest a qui li diu adéu és al rector / 10. Dintre la mina. 
Estranys esports, els de rematar els àpats. Cursa de neutrons / 11. Ajuden a tocar sense 
estudiar. Esglaià de por a l’ascensor / 12. Rivals irreconciliables: tots tenen alguna cosa de 
protagonistes.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

 



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Crema Crecy de pastanagues

Elaboració:
Per fer aquesta deliciosa crema, que podem utilitzar tant 
d’entrant com per a un sopar de plat únic, comencem pe-
lant i picant bé les pastanagues perquè la seva cocció no 
es perllongui massa. Fem el mateix amb el porro, retirant 
les capes exteriors i la part verda, picant la resta.

Tirem a foc lent el porro i les pastanagues, procurant que 
no es daurin. Si no tenim porro, podem fer la recepta 
amb ceba blanca, però us recomano el porro perquè dóna 
una aroma deliciós a aquesta preparació.

Quan tot estigui ben calent i sembli que els ingredients 
comencin a agafar color, afegim un polsim de farina i dei-
xem que les verdures l’emboliquin. Després incorporem 
el brou de verdures, una branqueta de farigola i l’arròs 
i deixem coure tot a foc lent durant uns 30 minuts re-
menant de tant en tant. Podeu abocar el contingut de la 
paella a una cassola alta per facilitar la tasca.

Retirem la farigola, triturem amb la batedora de mà i pas-
sem pel colador per a obtenir una crema de textura molt 
fina. A continuació afinem la nostra crema de pastana-
gues a la Crecy perquè quedi més cremosa afegint una 
mica de nata líquida i tornant a posar-la al foc. Donem 
un últim bull i servim en plat fons, afegint unes gotes 
extra de nata líquida i la cobertura o decoració que vul-
guem incorporar a la crema.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 4 persones
pastanaga 400 g
Porro (la part blanca) 1
Brou de verdures (o d’au) 500 ml
arròs rodó 40 g
Pa a daus fregit o rostit al forn
 o brots per decorar
Nata líquida per cuinar 75 ml
Mantega 70 g
Farigola fresca 1 branca
Farina de blat 1cullerada

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

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

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



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÚSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

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

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

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

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

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

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Octubre
25: Mare de Déu de la Bonanov; Crisant i Daria; Crispí

26: Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist. 
27: Florenci; Gaudiós.

28: Simó de Canà de Galilea; Judes; Silvi; Ciril·la.  
29: Narcís;  Eusèbia.

30: Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia 
31: Alfons Rodríguez; Quintí; Volfang; Lucil·la 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

SOLIDARITAT / LA VEU 

La mirada fixa de Sara, 
una dona sense llar de 
41 anys, és la que treu 

el cap, al costat del lema “Po-
sa-hi cara“, als cartells dis-
senyats per a la Jornada de 
Persones Sense Llar que se 
celebra el 27 d’octubre amb 
l’objectiu de impulsar a tota la 
ciutadania la presa de consci-
ència sobre la realitat d’exclu-
sió social extrema d’aquestes 
persones. Una situació que, 
lluny de remetre, s’ha agreu-
jat en els últims anys i que té 
les seves arrels en un model 
socioeconòmic generador de 
descart i expulsions que té 
el seu major impacte en les 
persones sense llar. En triar 
com a imatge de la campanya 
d’aquest any un rostre femení 
es vol destacar com el proble-
ma del sensellarisme afecta 
doblement a les dones, que al 
costat d’una menor visibilitat 
al carrer, són molt més vul-
nerables a patir agressions i 
situacions de violència.

40.000 persones sense llar i 
gairebé 60.000 
desnonaments
“Em vaig quedar sense fei-
na, el banc em va desnonar i 
ara viu al carrer. El pitjor és 
que sembla que deixes d’exis-
tir. Va arribar un moment 
en què no m’importava res 
“. Aquestes paraules de Sara 
posen veu a l’experiència de 
desarrelament que viuen més 
de 40.000 persones que se-
gueixen estant en situació de 
sense llar a tot el territori es-
panyol.
A aquestes s’afegeixen les mi-
lers de famílies afectades per 
algun dels 59.671 desnona-
ments que es van realitzar el 
2018 a tot l’Estat espanyol, un 
62,5% d’ells com a conseqüèn-
cia dels llançaments derivats 
de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans i un altre 31,7% derivats 
d’execucions hipotecàries.
Aquesta situació de greu vul-
nerabilitat a la qual està sub-

jecte el dret a l’habitatge al 
nostre país ve rubricat també 
per les dades de la VIII Infor-
me FOESSA presentat el juny 
passat, on s’apunta que gaire-
bé 800.000 llars i 2,1 milions 
de persones pateixen situa-
cions de gran precarietat en 
l’habitatge.
Amb aquest preocupant di-
agnòstic social de fons, les or-
ganitzacions promotores de 
la jornada -Caritas, Faciam 
(Federació d’Associacions i 
Centres d’Ajuda a Marginats), 
XAPSLL (Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar de Bar-
celona) i besteBI (Plataforma 
per l’Exclusió residencial ia 
favor de les Persones Sense 
Llar de Bilbao) – urgeixen a 
tota la societat a “posar cara 
al sensellarisme” per pren-
dre consciència del veritable 
ALANÇ d’aquesta sagnant 
realitat social.
Aquest és el missatge sobre 
el qual es vol incidir a través 
del lema amb el qual convoca 
el Dia de Persones sense Llar 
d’enguany: “Posa cara al sen-
sellarisme, ¡digues prou! Nin-
gú sense llar és possible“.

La importància de la 
prevenció
A més de denunciar i qüesti-
onar l’actual model socioeco-
nòmic que genera tantes situ-
acions de descart, i que té el 
seu major impacte en les per-
sones sense llar, les organitza-
cions que convoquen aquesta 
Jornada posen el focus en la 
importància de la preven-
ció com a part de la solució 
d’aquest problema, tant a tra-
vés de propostes que perme-
tin anticipar-se a la pèrdua de 
la llar, com de mesures políti-
ques que garanteixin el dret a 
l’habitatge.
De forma concreta, es recla-
ma l’articulació de mesures 
com:
- Prevenció de les situacions 
de pèrdua d’habitatge (p.e. 
major protecció de les llars 
vulnerables en situacions de 
desallotjament, amb una ga-

rantia d’allotjament alterna-
tiu, etc.).
- Protocols d’actuació a la sor-
tida dels recursos socials per 
a aquestes persones, destinats 
a prevenir situacions de ma-
jor exclusió residencial (sor-
tides de centres penitenciaris, 
altes hospitalàries, etc.).
- Sistema de garantia d’in-
gressos mínims i suficients, 
d’àmbit estatal, per a que tota 
persona en situació de po-
bresa tingui dret a un ingrés 
mínim que li faciliti afrontar 
aquesta situació de precari-
etat i avançar en processos 
d’inclusió.
Com afirma Enrique Do-
mínguez, responsable de 
Persones Sense Llar de Cà-
ritas, “partim de la base que 
les situacions de desigualtat 
i exclusió no són inevitables, 
i es poden combatre des de 
dins de la societat, posant a 
les persones al centre”. Per a 
això, subratlla, “és imprescin-
dible entendre que parlem de 
situacions que viuen persones 
concretes, amb rostre, nom i 
cognoms. Hem de mirar el 
sensellarisme de front, visi-
bilitzar, posar-li cara. Hem de 
seguir dient prou! “.
“És urgent reclamar, des de la 
indignació que ens produeix 
que hi hagi milers de perso-
nes i famílies sense llar amb 
els seus drets vulnerats, que 
hi hagi una aposta rotunda 
de la societat i les polítiques 
públiques i Administracions 
per modificar aquestes situa-
cions”, afegeix Domínguez.

Una situació que es 
deteriora
Les dificultats d’accés a un 
habitatge digne s’han agreujat 
en els últims anys. Com asse-
nyalen les entitats promoto-
res del Dia de Persones Sen-
se Llar amb dades aportades 
per FOESSA en el seu últim 
informe, 10 anys després del 
començament de la crisi eco-
nòmica i 4 després del seu 
punt d’inflexió en 2013, les 
persones en situació d’exclu-

sió social s’han incrementat 
un 12% més, mentre un 40% 
a la població que pateix ex-
clusió social severa.
En aquest mateix informe 
s’indica que gairebé 800.000 
llars i 2,1 milions de persones 
pateixen situacions d’insegu-
retat en l’habitatge.
A l’agreujament d’aquesta si-
tuació contribueix el fet que 
l’habitatge de lloguer social 
suposi un instrument residu-
al en la política d’habitatge 
espanyola. Encara que no es 
disposa de dades exactes so-
bre el nombre, la majoria dels 
estudis estimen que el parc 
social existent a data d’avui 
només representa entre l’1% i 
el 2,5% del total d’habitatges 
principals.

Crida a l’acció
Al costat de la diagnosi del 
problema i la denúncia dels 
efectes que la manca d’habi-
tatge suposa per a centenars 
de milers de persones a Es-
panya, doni la Campanya de 
Persones Sense Llar es llança 
una crida a l’acció individual i 
col·lectiva per revertir aques-
ta realitat.
De forma concreta, es fan 
aquestes quatre propostes:
A tota la ciutadania, per alli-
berar-nos de prejudicis i pors, 

i aproximar-nos a la realitat 
del sensellarisme, sobretot a 
les persones que el pateixen, 
entenent la seva situació com 
una vulneració de drets hu-
mans i de dignitat que té so-
lució.
A les entitats socials, perquè 
impulsin d’espais de coordi-
nació i treball en xarxa, de 
cara a avançar en respostes 
adequades i eficaces a situaci-
ons de prevenció del sensella-
risme de les persones amb les 
que treballem.
Als mitjans de comunicació, 
perquè liderin una informa-
ció sensible i no estereotipada 
de la realitat de les persones 
en situació de sense llar, on 
s’incorpori el discurs i nar-
rativa de les pròpies persones 
afectades pel fenomen dels 
sense llar.
A les administracions públi-
ques, per a articular sense 
demores unes polítiques pú-
bliques de prevenció del sen-
sellarisme reals, que s’antici-
pin a la pèrdua de la llar i que 
garanteixin l’accés als recur-
sos necessaris per a això, pro-
movent la creació d’un parc 
d’habitatge públic de lloguer 
social adequat i facilitant l’ac-
cés a les persones en situació 
de major vulnerabilitat resi-
dencial.

Càritas crida a «posar cara» a les persones sense llar per visibilit-
zar la seva realitat i denunciar el model econòmic que els expulsa
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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

Yolanda Cantos  
Logopeda - N. Col 3562.

Són dues especialitats van 
molt unides de la mà.
L’otorrinolaringòleg neces-
sita del logopeda per acon-

seguir resoldre molts problemes i 
alteracions de la veu. El logopeda 
necessita de l’otorrinolaringòleg per 
saber i precisar quin problema o pa-
tologia presenta el pacient, a fi de 
poder realitzar un determinat tipus 
de tractament.

L’alteració de la intensitat, el to i/o 
el timbre de la veu, ja sigui per un 
trastorn funcional o per una altera-
ció orgànica de la laringe , s’anome-
na disfonia, paraula que procedeix 
del grec (“dys”- dificultat i de “pho-
ne”- veu).

Si el cessament de la veu és total 
parlem d’afonia.

Quines són les causes?
1. Funcionals:  trastorns que alte-
ren la funció de l’òrgan laringi, sense 
observar lesions a l’exploració i que 
desapareixen quan es fa servir de 
manera correcta.

2. Orgàniques: en aquest cas la la-
ringe o algun òrgan veí presenten 
alguna alteració. Poden ser congè-
nites (malformacions, quists  intra 
cordals, membranes, …) o adqui-
rides (tumors malignes, laringitis, 
traumatismes, neurològiques , …).

3. Per lesions associades o mixtes: 
comencen amb el mal ús vocal, i 
amb el temps apareix una lesió or-
gànica. Són els coneguts nòduls vo-
cals , pòlips, edemes de Reinke (de 
corda vocal).

  

Qualsevol símptoma laringi que 
duri més de 3 setmanes ha de ser 
avaluat per l’otorrinolaringòleg

Com fem el diagnòstic? 
Avui dia la fibrolaringoscòpia és la 
tècnica exploratòria més utilitzada i 
exacta alhora d’afinar en el diagnòs-
tic de lesions de cordes vocals.

 

Fibrolaringoscòpia

En algun cas que ens pogués enca-
ra oferir  dubtes,  realitzarem una 
vídeo estroboscòpia, que ens per-
metrà diferenciar entre lesions de la 
mucosa de les cordes vocals o lesi-
ons intracordals.
Ambdues proves són fàcils de realit-
zar a la mateixa consulta i ben tole-
rades pel pacient.

Quin és el tractament?
Un cop fet un bon diagnòstic, po-
dem proposar el tractament més 
adient segons el cas.

Deixem de banda les lesions malig-
nes, que requereixen un apartat es-
pecial, i ens centrem en les lesions 
benignes i d’etiologia aguda infla-
matòria que són les més freqüents.
Per les alteracions inflamatòries 
agudes, tal com les laringitis, el trac-
tament mèdic antiinflamatori i el 
repòs vocal acostuma a ser suficient.
Les lesions benignes com els pòlips, 

els edemes de grau sever, els quists 
intracordals i els nòduls vocals fibro-
sats, necessiten ser extirpats quirúrgi-
cament. La microcirurgia laríngia és 
la cirurgia de les cordes vocals, que es 
fa sota anestèsia general, per la boca, 
amb visió microscòpica i amb mate-
rial de microcirurgia o làser.

Per a les difonies fluctuants, per nò-
duls vocals incipients o edematosos 
(tous) que són la causa més freqüent 
en nens i adults, plantegem inicial-
ment la reeducació vocal o logopè-
dia, amb la finalitat de reconduir a la 
normalitat el mal hàbit fonatori i així 
aconseguir la reducció i també la de-
saparició d’aquests. També ho reco-
manem per les disfonies funcionals 
comentades. 

També en molts casos demanem al 
logopeda que realitzi unes sessions 

L’Otorrinolaringologia 
i la logopèdia

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 

93 804 74 64

www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica
• Concert amb les principals companyies asseguradores

de recuperació vocal postquirúrgi-
ca, després de l’extirpació de lesions 
a cordes vocals, per aconseguir una 
millor i més ràpida recuperació de 
la veu.

La feina del logopeda no acaba 
aquí, si no que també actua en ca-
sos d’infants amb retard del llen-
guatge, secundaris o no a alguna 
causa orgànica. 

En aquests casos, com poden ser els 
problemes auditius, problemes en 
l’articulació de la parla com un fre 
lingual curt, les amígdales palatines 
i les vegetacions adenoides (car-
nots) hipertròfiques (molt grans) 
que oclouen l’oro o  la rinofaringe, 
les fissures palatines, etc., caldrà 
una solució sovint quirúrgica i prè-
via a la teràpia logopèdica.
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 Nòduls vocals

   Pòlip corda vocal

Edema de Reinke
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 25:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DISSABTE 26:   BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 27: 

CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 28:   PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 29: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 30:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 31: LA CREU
Pl. de la Creu, 7
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Gemma Grait Auge
Infermera i Coordinadora del Centre de dia 

Mar i Cel

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha apostat per un 
canvi de model a la Residència Pare Vilaseca que segueixi ga-
rantint l’atenció professional com fins ara, però alhora res-
pectant l’estil de vida de cada usuari. Per aconseguir aquest 

nou repte està creant una planta pilot on es seguirà el Model d’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP). 

El sector esta evolucionant i la Residència Pare Vilaseca vol continuar 
sent una residència pionera a la comarca i un exemple a seguir. 
En altres centres del Consorci Sociosanitari d’Igualada, com l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi i els Centres de Dia Pare Vilaseca, Centre de 
Dia Montserrat i Centre de Dia Mar i Cel de Piera, fa temps que s’està 
treballant en aquest nou model que ara s’amplia a la Residència Pare 
Vilaseca.

Què és l’Atenció Centrada en la Persona?
L’Atenció Centrada en la Persona (ACP) és una filosofia d’atenció a 
les persones que té com a principis la dignitat i l’autonomia, així com 
l’empoderament de la persona situant-la al centre de l’activitat assis-
tencial. 

Es tracta d’un model assistencial que continua oferint una atenció in-
tegral i professional, però sense que la persona gran perdi el control 
de la seva vida. Es potencia que la persona decideixi com vol ser atesa. 

És un model enfocat a respectar i detectar el que és important per la 
persona, els seus gustos i les seves preferències, per tal que pugui con-
tinuar amb el seu projecte de vida.

Per què apostem pel model ACP?
En general, a la pregunta “On vol passar vostè els seus últims dies de 
vida?” pràcticament la resposta seria unànime: a casa meva i envoltat 
de les meves coses i les persones que estimo. Per tant, si la residència 
ha de ser el darrer habitatge d’una persona, cal que sigui el més sem-
blant possible a la seva casa i on pugui seguir mantenint el seu estil 
de vida.  

L’objectiu és convertir la residència en casa seva i per fer-ho cal canvi-
ar la mirada dels professionals, perquè en lloc de pacients o persones 
dependents vegin a la persona en tota la seva singularitat.

Com a societat hem deixat de veure la vellesa com una malaltia i per 
tant demanem ser tractats i cuidats de forma diferent a les residències. 
La persona gran no vol que tot el seu entorn (professionals i/o famí-
lia) opinin i decideixin per ella. L’ACP és una bona resposta per aquest 
perfil d’usuaris.

L’ACP deixa enrere el model paternalista que en moltes ocasions s’ha 
estat seguint quan es tracta d’atendre a persones grans instituciona-
litzades. 
El model assistencial convencional parteix de la malaltia, les limitaci-
ons, les carències i l’opinió del professional. En canvi, el model ACP 
està basat en les capacitats que té la persona i potencia la seva autono-
mia per decidir. La persona és un agent actiu.

Apostar pel canvi de model requereix canvis a nivell organitzatiu, a 
nivell ambiental, a nivell professional i també en l’usuari i les seves 
famílies.
En resum, és un model que garanteix que pel fet d’ingressar a una 
residència no hagis de renunciar al teu estil de vida. La persona gua-
nyarà en benestar ja que es sentirà respectada, escoltada i reconeguda. 

Model d’atenció 
centrada en la persona



Carles Bas i Gay / Cofundador de Makers Igualada

Tinc 40 anys. Vaig néixer a Veneçuela, però visc a Igualada des dels sis anys. 
Treballo en el sector del transport sanitari, però, de manera autodidacta, sempre 
m’ha interessat tot el que té a veure amb la innovació. L’any 2012 vaig crear 
una empresa dedicada al vehicle elèctric, i, el 2014, amb David Vives, va néixer 
Makers Igualada, pensada per donar solucions en impressió 3D.

A veure, acabes COU, et poses a treballar conduint am-
bulàncies, i com aquell qui no vol la cosa, fundes dues 
empreses sobre coses tan innovadores com el vehicle 
elèctric i la impressió 3D. Això sí que és ser emprene-

dor des del no-res!

El món està farcit d’idees, falta ordenar-les. N’hi ha que són molt 
boges, d’altres més simples, però d’una idea una mica treballada, pots 
tirar-ho endavant. Hi ha coses que afecten molt a la gent, com la por, 
la incertesa, o sobretot no tenir un equip amb qui tirar endavant el 
projecte. El gran problema d’una empresa són les despeses que et 
crea.. Avui pots estar treballant des de casa perfectament amb un 
ordinador amb la qual cosa es redueixen al mínim. Una altre tema 
és que en puguis viure, de l’empresa. A vegades l’important és tenir 
quelcom amb què puguis fer coses que tens ganes de fer, i si això 
et va donant un rendiment econòmic -i si, com en el meu cas ho 
pots compatibilitzar amb una altra professió- doncs l’abisme no és 
tan gran.

La vostra és una aposta per la innovació total, per sectors que tot-
hom diu que al segle XXI seran protagonistes.

El meu soci, en David, ja va conèixer la impressió 3D cap al 2007, 
més o menys. És a dir, fa més de 30 anys que existeix com a tal, pa-
tentada d’alguna forma, que vol dir que les màquines, des de l’any 
2005-2006, van començar a perdre les patents i aquí és quan va co-
mençar tot el moviment “maker” i el projecte RepRap, que consisteix 
en donar tota la informació de com es construeixen aquests tipus 
de màquines i mitjançant internet la gent ho anava millorant, i des-
prés ho tornava a pujar a la xarxa. En aquell moment, Youtube no 
existia, tota la informació es donava per text... Quan van aparèixer 
a Internet els gràfics, tot això de la compartició es va fer més viral. 
 
Veig que un dels vostres lemes és “imagina que tot és possible”...

A Igualada, mentre alguns es queixen de la contundència dels mossos dispersant la NII - més d’un jove va haver d’anar a l’hospital - altres 
s’exclamen del seu retard en desallotjar-los. Hi ha drets que poden ser contraposats en la seva aplicació. Els de reunió, el d’opinió el de la 
lliure circulació a vegades són difícils d’agermanar. I més quan s’ha perdut el sentit de la proporció i els anys de presó per anar a votar 
són més que per ser de la manada o per assassinar a algú. Pel que sembla no hi ha res pitjor que enfrontar-se a l’autoritat, que és qui té 
els agents per atonyinar els ciutadans i creu tenir impunitat per actuar. Oblida que a la llarga, sempre guanyen els que són més, perquè 
les febleses individuals acaben sent la força del col·lectiu. El poder és del poble, encara que no s’ho creguin els que pensen tenir la paella 
pel mànec. Tothom sap que això no es resoldrà a garrotades, però ara hi ha qui, cansat de no ser escoltat, vol assajar altres camins. No és 
fàcil, però hom espera  trobar una solució al problema i que es no faci més gran.

“El món està farcit d’idees, 
falta ordenar-les”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Nosaltres imprimim des del 2014, i tenim una altra empresa on es-
tem col·laborant, SolidPerfil 3D, que són distribuïdors d’una de les 
marques més importants del món en impressió 3D de sobretaula, 
amb tecnologia puntera. Mira, una impressora 3D no deixa de ser 
una eina. Si mirem el sector industrial tenim diverses eines, com 
un tornavís o una serra de mà. Després les podem tenir elèctri-
ques, o amb control numèric CNC, que és més automatitzat. Doncs 
la impressió 3D no deixa de ser una eina més. Podem arribar a fer 
la mateixa peça amb una impressora 3D que amb una eina CNC? 
Sí. Podem arribar a fer una peça amb impressora 3D que la CNC 
no pot fer? Sí. Val la pena canviar-ho tot per una impressora 3D? 
No, no val la pena. Hi ha coses que es fan seriades, que són millors 
amb una màquina optimitzada per fer-ho. Per exemple, una mà-
quina que fa milions de cargols d’una mida determinada. Pot fer-
ho una impressora 3D? És clar que sí, però no té sentit. La gran 
diferència està en què els nivells per poder imprimir una peça són 
mínims, i si tu saps dissenyar, doncs millor. Només cal posar la 
màquina a imprimir i ja està. Hi ha impressores 3D per 150 euros. 
 
És el mateix que amb les impressores de paper... abans tothom 
anava a la copisteria.

Aquestes eines democratitzen uns sistemes que fins ara era molt 
complicat econòmicament de tenir a casa. Quan tenia 13 anys re-
cordo anar a comprar una impressora amb 24 agulles, feia gràfics 
i ja podies fer diferents tipus de lletra, després van venir les de tin-
ta, les làser... Ara a les copisteries sobretot fan formats especials.  
 
De quina manera podrem treure rendiment, a casa, d’una impres-
sora 3D?

Cada tecnologia permet fer certes coses. En un primer moment, es va 
preveure que tothom tindria una impressora 3D com el que tindria un 

microones. Jo ja vaig dir que no, perquè no tothom necessita fer peces 
cada dia. Hi ha molt poca gent que el microones no el fa servir abso-
lutament mai. Al final si tu fas servir molt les coses, sí que pots com-
prar-t’ho. I si no, com el cas de la copisteria, ho portes i que t’ho facin.   
 
Fer què?

Gràcies a la indústria 4.0 que està venint, et podràs trobar que et 
facin un llibre a mida. Imagina que avui vols comprar un llibre 
en rus a Amazon Espanya. Possiblement no el tenen, perquè no 
és habitual que algú el vulgui comprar aquí... Doncs el tindràs en 
24 hores, i te’l fabricaran expressament per a tu. Algú tindrà una 
impressora HP que val, posem-hi dos milions d’euros, que farà 
llibres, tant és la llengua, colors, quantitats de pàgines que tin-
guin... Fabricació digital i personalització en massa, un produc-
te predefinit, adaptat als meus gustos i les meves necessitats. Per 
exemple, un ratolí d’ordinador personalitzat, adaptat al color que 
tu vulguis, i a la forma de la teva mà. O bé ulleres a la teva mida. 
   
Us dediqueu també a la formació. Falta gent experta en això? 
Quan vam crear l’empresa el 2014 el parc d’impressores 3D d’Igua-
lada era molt reduït. Jo vaig haver d’aprendre. El que jo sé és gràci-
es als meus socis, i a estudiar per internet, amb el moviment “do it 
yourself ”. Avui falta que la gent conegui com funciona la tecnologia 
i quins són els límits. No expliquem tant com funcionen les impres-
sores, volem que als qui formem sàpiguen què pot fer i com es pot 
adaptar a les seves empreses. Cada vegada lògicament la gent surt 
més formada de nivell industrial i d’enginyeries, però queda molt 
camí encara. El que passa és que avui els enginyers treballen molt per 
una màquina concreta, estan limitats. En canvi, la impressió 3D obre 
molt més l’horitzó. 

IGUALADA   93 805 21 1 7     
MOLLERUSSA  973 60 29 63

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

A6 40 TDI
240cv Stronic
PVP: 64.781€

Q7 DESIGN 45 TDI  231 CV
STRONIC QUATTRO 7 PLA

PVP: 88.390€

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

A3SB
3.0 TDI 116CV
PVP: 33.559€

TÀRREGA  973 31 34 06
www.servisimo.es


