
El barri del Rec serà la setmana vinent una celebració molt especial i amb moltes activitats. Foto: Marc Vila
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L’EDITORIAL

La Vegueria del Penedès
S ’ha parlat molt de la Vegueria del Penedès. De si és 

convenient o no disposar d’una nova administra-
ció i on s’hauria d’enquibir l’Anoia. Però es va fent 
camí i el Parlament de Catalunya ja va aprovar la 

vuitena vegueria i pel que fa a l’àmbit penedesenc ja és una 
realitat operativa. La resta de vegueries han estat treballant i 
la majoria ja tenen delegacions de la Generalitat que apropa 
al territori la presa de decisi-
ons. La del Penedès encara 
ho té tot per fer. 
De fet el 20 de febrer del 
2020 s’acaba el termini que 
legalment es va donar per al 
seu desplegament i gairebé 
només s’ha nomenat el dele-
gat. El territori no es vol que-
dar enrere i continua exigint 
participar en la seva cons-
trucció. En el seu moment 
es va parlar de co-capitalitat 
i de delegacions ja definides a cada comarca, però de fet, 
oficialment no s’ha concretat res. Ens podríem trobar com 
en l’etapa anterior, quan la Vegueria del Penedès no existia i 
l’Anoia havia quedat totalment marginada. No sabem si en 
aquesta nova etapa continuarem sent aquell calaix de sastre 
que Pau Vila va fer servir per identificar-nos en la seva pro-
posta d’estructuració comarcal, però cal que ens moguem si 

volem tenir l’opció de dir alguna cosa. 
El proper dia 9 de novembre hi ha una jornada de debat per 
tractar el tema Empresa i Coneixement, un assumpte molt 
arrelat a casa nostra i on ens hi juguem molt. Està previst 
que vinguin representants de la resta de comarques de la Ve-
gueria, però l’Anoia hi ha de fer sentir la seva veu, la seva ex-
periència i tot allò que és capaç d’aportar al conjunt. Els de-

bats són oberts al públic i 
no podrem dir mai més 
que no en sabíem res. 
Aquest és un projecte que 
s’ha de bastir entre tots, 
aportant-hi tot allò que 
siguem capaços. Després 
els polítics hauran de fer 
les prioritzacions i ende-
gar allò que els pressu-
postos i els encaixos del 
poder els permetin. Però 
els anhels de la ciutadania 

s’hauran de vehicular d’una manera o una altra. Durant el 
més de novembre s’aniran debatent els altres temes, Cultura, 
Turisme, Infraestructures i aspectes relacionats que es faran 
en cada una de les capitals de comarca i totes les conclusi-
ons es presentaran en un Congrés el febrer. Hi haurà temps 
d’anar parlant de tot plegat, però aquesta és una qüestió que 
no es pot deixar de banda. 

No sabem si continuarem sent 
aquell calaix de sastre en què 

Pau Vila ens va situar, però cal 
que ens moguem si volem tenir 

l’opció de dir alguna cosa. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, quan la secretària el fa infor-
mar del rebuig de Pedro Sánchez, 
president del govern a agafar-li el 
telèfon per tercera vegada, va excla-
mar “quins collons” interjecció que 
immediatament es va fer viral a les 
xarxes.

Pere Aragonès, vicepresident de la 
Generalitat,  ha confirmat contactes 
amb el govern espanyol, “Però això 
no pot substituir un diàleg entre 
Sánchez i Torra. Ja sé que a Sánchez 
no li agrada el president Torra, però 
és el que hi ha. L’interlocutor de l’al-
tra part no l’escull el president del 
govern espanyol”,

Carmen Calvo, vicepresidenta es-

panyola en funcions, va confirmar 
els contactes dient “És una relació 
coneguda que ni ell ni jo la neguem 
[...]. No ho amago i crec que ha de 
continuar així” però va subratllar 
que “aquest diàleg s’ha de cons-
truir respectant la Constitució. No 
podem parlar del dret a l’autode-
terminació perquè en el nostre or-
denament jurídic no existeix.”

Sergi López, actor, assegura que 
està “més preocupat i indignat per 
la violència policial a Catalunya 
que per la ciutadana perquè, tot i 
que aquesta també és rotundament 
condemnable, la funció d’un pro-
fessional de la seguretat entrenat 
és protegir i no generar més con-
flicte.”

Fernando Grande-Marlaska, mi-
nistre de l’Interior en funcions, ha 
defensat que “la violència al carrer 
a Catalunya per protestar contra 
la sentència del Procés ha sigut de 
molt més impacte que la del País 
Basc, d’acord amb la informació 
que m’han transmès els operatius 
policials. No s’havien enfrontat 
mai a una violència d’aquesta na-
turalesa per com buscaven el cara a 

cara, a més dels mitjans que van uti-
litzar” i va admetre que admet “no 
esperaven una violència tan greu i 
de tanta intensitat.”

USPAC, sindicat independent dels 
Mossos d’Esquadra, ha enviat una 
carta a Quim Torra, president de 
la Generalitat, , en què l’acusa de 
“deslleialtat”, li retreu la “seva falta 
de confiança cap el cos policial” i 
l’acusa “d’utilitzar la policia catala-
na com a arma política.” I afegeix 
que “en aquest context, que serem 
vigilants si s’inicia una cacera in-
discriminada. Estarem preparats 
per denunciar qualsevol coacció o 
prevaricació ja que la competència 
per obrir expedients disciplinaris és 
exclusiva del Director General de la 
Policia.” 

Fernando Sánchez Costa, presi-
dent de SCC, en la manifestació 
unionista del Passeig de Gràcia va 
demanar al president, Quim Torra, 
que “President, si no sap o no vol 
governar per a tots els catalans, si no 
sap sortir de l’embolic on s’ha ficat, 
si prefereix fer d’activista a fer de 
representant institucional, és molt 
senzill. President, posi les urnes!”

Franco i el 
franquisme
Quaranta-quatre anys després del seu 
enterrament, i com si fos un acte més de 
la campanya electoral del PSOE, el ca-
dàver del dictador Franco s’ha canviat 
de lloc de manera gens discreta. El tras-
llat no s’ha fet amb els honors de 1975 
però sí amb una gran parafernàlia i una 
cobertura televisiva que estaven fora de 
lloc. L’exhumació s’hauria pogut fer dis-
cretament, de nit, i anunciar-la un cop 
feta, però Sánchez va optar per treure’n 
profit electoral. L’han tret del Valle de los 
Caidos, a Cuelgamuros, i l’han traslladat 
al cementiri de d’El Pardo, dos indrets 
pertanyents al patrimoni públic i que 
només estan separats per 30 km. Així, 
les visites dels nostàlgics del franquisme 
al nou lloc d’enterrament no desaparei-
xeran.
El trasllat va ser una operació de màr-
queting dissenyada fins a l’últim detall 
per a lluïment del govern en funcions 
presidit per Pedro Sánchez, el qual amb 
aquest gest pretén guanyar vots per po-
der seguir governant després de les elec-
cions del 10 de novembre. Se’ns ha dit 
que el cost del trasllat era d’uns seixanta 
mil euros, però veient els mitjans aeris i 
terrestres i els funcionaris utilitzats se-
gur que ens ha costat bastant més. Sigui 
com sigui, el cadàver de Franco ja no és 
al Valle de los Caidos. Molta gent pensa 
que ja era hora, com si s’haguessin tret 
un pes de sobre. Però el gest de Sánchez 
s’ha limitat a canviar de lloc una mòmia. 
El franquisme, però, segueix vigent.
El problema no és tant el lloc on Franco 
es troba enterrat sinó la dificultat d’en-
terrar el franquisme residual que a la 
mort del dictador no va desaparèixer 
de les institucions espanyoles. Llavors 
hauria fet falta una depuració a fons de 
l’exèrcit, la policia, la justícia, la fiscalia, 
etc. S’imposava la desaparició dels tri-
bunals franquistes com el TOP, ara ano-
menat AN. Però no es va fer. Ni Sánchez 
ni cap dels seus antecessors, del PSOE i 
del PP, han considerat mai seriosament 
la possibilitat de desterrar el franquisme 
de les institucions. El fet és que quaran-
ta-quatre anys després de la mort de 
Franco i a partir d’una transició política 
mal feta, el franquisme segueix vigent.
D’exemples de la vigència del franquisme 
a Espanya en tenim a dojo. Només cal 
veure amb quina manca d’intel·ligència 
a Madrid segueixen tractant el conflic-
te polític català. O el menyspreu de les 
institucions espanyoles a la normalitza-
ció de l’ús del català. O, sense anar més 
lluny, com ha anat el judici del procés, 
i amb quina violència està reaccionant 
Espanya a les queixes per una sentència 
totalment injusta.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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L’any 1990 el govern de Felipe Gon-
zález va profanar 502 cossos dins 
la Basílica del Valle de los Caídos 
que el 1965 la dictadura havia 

robat d’una fossa del cementiri de Lleida 
i que havia traslladat en benefici propi i 
sense comunicar-ho mai a les famílies. Els 
socialistes podien haver-les avisat dos anys 
abans dels JJOO de Barcelona i podien ha-
ver entregat aquestes víctimes del feixisme 
espanyol, però van continuar la cruel pra-
xis del franquisme. Entre aquests cossos hi 
havia el del meu avi Joan. No els ho perdo-
naré mai.
L’any 2010 el govern de Rodríguez Zapatero 
ens va marejar de valent. Ens va negar una 
subvenció en matèria de Memòria Històri-
ca per poder exhumar el seu cos i tornar-lo 
a la nostra població d’origen. Després ens 
va convidar a presenciar l’obertura de les 
criptes per part d’un equip de forenses per 
comprovar en quin estat es trobaven els 
cossos i la viabilitat de treure’ls d’allà. Tot 
i que els cossos -que com el del meu avi 
Joan, ara a la cripta del Pilar-, es trobaven 
en un estat que permetia llur identificació, 
al final tot plegat va quedar en un no-res 
llastimós. Zapatero, voluntat política zero. 
No els ho perdonaré mai.
I des de fa un temps hem assistit a l’especta-
cle mediàtic del govern socialista de Pedro 
Sánchez, que ha agafat la disfressa de sen-
sible a la memòria històrica i ha tornat a 
jugar amb els nostres sentiments d’una ma-
nera tan injusta com anormal. Permetent 
l’exhumació d’un cos d’aquell parc temàtic 

del feixisme a l’única família que no el volia 
i desoint els nostres precs una vegada més. 
Nosaltres volem treure l’avi d’allà i no ens 
ho permeten. No els representa posiciona-
ments ni vots ni neteja d’imatge pública. I 
finalment han tret la mòmia de la piràmide 
feixista. D’una manera injusta que ens ha 
indignat i ens ha encès molts els ànims.
Som esclaus d’un Estat espanyol que no 
només no ha sabut girar full de quaranta 
anys d’una història despòtica, cruel i tris-
ta, sinó que encara s’hi recrea en ple segle 
XXI. Treure el genocida amb honors d’es-
tat i damunt les espatlles dels familiars que 
s’han enriquit amb l’espoli d’aquell malàni-
ma, és un insult a la intel·ligència humana 

i als sentiments de tots aquells, com els de 
casa, que vam ser víctimes del feixisme de 
Franco.
Llum i honors per al dictador, i ombra i 
oblit per als defensors del govern legítim 
de la República als anys 30. Aquest és el 
PSOE. Permissivitat davant l’exaltació del 
que va causar tantes morts innocents i dei-
xadesa cap als que plorem la llunyania de 
l’avi i la crueltat davant el fet que els dèspo-
tes continuen retenint el seu cos.
Indignació majúscula davant un fran-
quisme, el del PSOE, en una unitat d’acció 
també amb el PP, C’S i VOX que s’està fent 
molt llarg. Massa llarg! Inhumanament 
perpetu.  
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JOAN PINYOL El PSOE es riu del mort 

i de qui el vetlla

Personalment, creus que podries millorar 
la manera com recicles?

 Sí 81%  No 19%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

Diumenge els Moixinganguers van fer el castell de màxima dificul-
tat assolit pels igualadins, el 3 de 9 amb folre en la Diada de la colla 
que es va celebrar a la plaça de Pius XII. Enhorabona!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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ÒSCAR COSTA
Sotsdirector de la Fundació Arrels Sant Ignasi de Lleida

L’eradicació de la pobresa implica a tothom!

Aquesta setmana, el dia 17 d’octubre, és el 
dia internacional per a la eradicació de 
la pobresa. Sí, heu llegit bé, eradicar la 
pobresa. Precepte, que sembla impossi-

ble, ja que no existeix una recepta màgica que espol-
si la pobresa de la nostra societat. El motiu, són les 
diverses característiques que porten a les persones 
a situació de pobresa: No tenir accés a l’educació, a 
la sanitat, a la vivenda digna i a patir malnutrició.
La ONU tenia la fita, per al 2015, de reduir a la 
meitat la pobresa extrema. Ho vàrem aconseguir. 
Avui, hi ha mil milions de persones menys, respecte 
l’any 1990, que viuen amb menys d’1,25 dòlars. En 
aquest temps, molts països en vies de desenvolupa-
ment han reduït el numero de persones en situació 
de pobresa extrema per sota del 50%. Després d’ai-
xò, es van tornar a marcar objectius per al 2030, 
eradicar la pobresa extrema i reduir a la meitat, tot 
tipus de pobresa, eradicar la fam al món, tothom 

amb accés a l’educació primària i secundaria, junta-
ment amb altres mesures per fer un món més just.
I el problema no es la falta de mitjans, sinó la falta 
de voluntat, i no d’alguns, falta de voluntat de tot-
hom! A nivell individual, a nivell social i a nivell 
polític. Individualment, vivim en la nostra zona de 
confort i ens resulta difícil sortir i implicar-nos més 
per fer un canvi al nostre entorn. Aquesta actitud 
s’expandeix a nivell social, i per tant, a la classe po-
lítica no li cal donar resposta a una situació que no 
acaba de ser prioritària per al conjunt de la societat.
I, aquí ens trobem, avançant, però amb passos molt 
petits, amb peus de fang, i permeten que milers de 
persones pateixin una situació d’extrema vulnerabi-
litat, fluxos migratoris per fugir de la guerra, la po-
bresa, la corrupció, la persecució per les seves ide-
es, religió, gènere o fins i tot l’emergència climàtica.
Empreses, mitjans de comunicació, entitats, admi-
nistracions publiques i la societat en general també 

hem de deixar de ser pobres permeten que hi hagi 
aquestes injustícies.
Cal que, aquest objectiu d’eliminar la pobresa al 
2030, puguem dir que l’hem complert. Poder dei-
xar a les noves generacions, un món més just, on 
la mirada a la realitat sigui amb tendresa i amor, 
on tothom té dret a una vida digna i que puguem 
tatxar del calendari el dia internacional per la era-
dicació de la pobresa. 

(Article publicat a Xarxanet)

Vivim en la nostra zona de confort i ens 
resulta difícil implicar-nos per canviar 
l’entorn. Aquesta actitud s’expandeix a 

nivell social, i a la classe política no li cal 
donar resposta a una situació que no és 
prioritària per al conjunt de la societat.

PAU VIDAL
AMIC

Impunitat

Més que Nova setmana tràgica l’hau-
ríem de batejar com la Setmana de 
la vergonya (tal vegada encara hi 
serem a temps, perquè això va camí 

de convertir-se en el Mes de la vergonya, si no 
més). Els abusos i excessos de tota mena que han 
comès els tres cossos policials espanyols (consi-
derar la Brimo part de la policia catalana és un 
acudit) tenen un nom ben conegut: brutalitat. 
També podríem sotmetre a anàlisi detencions i 
càrregues, i fins i tot segrestos. I arbitrarietat. 
I repressió. Mireu si n’hi ha, de mots de la ver-
gonya. Però aquesta setmana m’estimo més que-
dar-me amb el que tal vegada fa més mal de tots: 
impunitat.
Si us digués que prové del terme grec poîné us 
quedaríeu força igual; en canvi, si dic que deriva 
del llatí poena, és a dir pena, ja agafa més sentit: 

de pena també en provenen penal, penalitat, pe-
nar, penible o penós. Com és fàcil de suposar, el 
manteniment d’aquesta U de la primera síl·laba 
té a veure amb l’evolució del diftong que hem vist 
a la matriu grega: oi. Que encara que ens soni 
menys que no pas la forma amb E, és majoritari a 
la família: punir, punible, punició, punidor, pu-
nitiu… Per a la majoria de nosaltres formen part 
del llenguatge culte, o com a mínim formal, però 
jo els tinc un afecte especial perquè em recorden 
un amic amb el qual compartíem animadversió 
envers aquella mena de gent que parlen per parlar, 
paradigmàticament el tertulià que excreta frases 
simplement perquè ha d’omplir minuts però que 
en realitat sap ben poc, de vegades gens, del tema 
que escomet. És una espècie molt freqüent, tant 
a dins com a fora dels mitjans, i aquest amic meu 
sempre feia servir l’expressió (crec que encunya-
da per ell): “En Tal desbarra impunement” (des-

barrar també és un verb fantàstic: “Perdre la mo-
deració, dir disbarats o inconveniències”). El fet 
que qualsevol pugui envair el nostre espai sonor 
proferint les ximpleries més absurdes sense que 
se’l pugui castigar ja és empipador; però que un 
Estat que hauria d’acollir les demandes dels seus 
ciutadans es dediqui a reprimir-les mitjançant 
l’ús de la força bruta i que això, lluny de ser casti-
gat, rebi el premi de lloances i condecoracions re-
pugna al més elemental sentit de la humanitat. Si 
desbarrar impunement és una cosa que s’hauria 
d’aprendre a evitar, reprimir impunement hauria 
de ser incompatible amb una concepció demo-
cràtica de la societat. De fet, és incompatible amb 
aquesta concepció. Per això ara com ara no po-
dem dir que Espanya sigui un Estat democràtic. 
Ara com ara és la vergonya d’Europa. I un dia 
o altre haurà de rebre la justa punició que s’ha 
guanyat. 



Els nuclis urbans: Elements claus en la transició energètica 
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Els pobles i ciutats són epicentres d’idees, de comerç, de cultura, 
de ciència, de productivitat i de desenvolupament social. Tant és 
així que han estat claus per al progrés social i econòmic de les 

persones. De fet, durant les últimes dècades el món ha experimentat 
un creixement urbà sense precedents: la meitat de la humanitat –3.500 
milions de persones– viuen a les urbs i, segons les previsions de les Na-
cions Unides, tot fa indicar que aquesta xifra augmentarà fins als 5.000 
milions l’any 2030. No deixa de ser sorprenent que les ciutats del món 
ocupin només el 3% de la Terra i, no obstant això, representin entre el 
60% i el 80% del consum d’energia, així com el 75% de les emissions de 
carboni.

És conegut per tothom que patim un greu problema de qualitat de l’aire 
als nuclis urbans, un fet que es veurà agreujat en el futur, i més si s’in-
crementa la població. És per això que les ciutats s’han de transformar, 
perquè juguen un paper protagonista i ineludible en el present i en el 
futur de la transició energètica, necessària per poder complir l’objectiu 
de temperar l’escalfament global.

Hem de ser ambiciosos i tenir la capacitat de traduir aquesta ambició en 
actuacions concretes i decidides a electrificar la demanda amb l’objectiu 
d’aconseguir la descarbonització de l’economia, fent especial èmfasi en 

el transport i el sector residencial i de serveis, principals fonts d’emissió 
dels contaminants atmosfèrics. Actualment la majoria de les ciutats ja 
han adquirit compromisos ferms i compten amb més facilitat per acon-
seguir aquesta disminució d’emissions, gràcies en bona part a que els 
principals sectors emissors disposen ja de tecnologies prou madures per 
al seu desplegament massiu, com ara el canvi en la manera de moure’s 
en vehicles menys contaminants, així com la implantació de sistemes de 
control o la instal·lació de bombes de calor a l’edificació, per d’aquesta 
manera compensar les dificultats a què s’enfronten altres sectors, princi-
palment la indústria, el transport pesat de mercaderies o els sectors no 
energètics.

A Endesa, som conscients que tenim molt a aportar en aquest procés de 
transformació de les nostres ciutats. Comptem amb una llarga experi-
ència en el sector energètic i afany per millorar la qualitat de vida de les 
persones. En aquest sentit, treballem per fomentar i introduir el vehicle 
elèctric com a part de la solució, i ho fem mitjançant el pla d’infraes-
tructures més ambiciós del sector, en el qual instal·larem en els propers 
5 anys més de 100.000 punts de recàrrega privats i 8.500 a la via pública. 
En una primera fase (2019-2020), a Catalunya ja se n’estan instal·lant 
300 repartits arreu del territori. Passos ferms i valents que faran que 
els nostres pobles i ciutats siguin llocs més inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles en el futur.

Roberto Miguel García
Expert en Medi Ambient d’Endesa

Dia Mundial de les Ciutats

L’Organització de les Nacions Unides va establir el 31 d’octubre com 
el Dia Mundial de les Ciutats amb un objectiu ben clar: fomentar la 
cooperació entre administracions per afrontar els reptes actuals de 

la urbanització i sensibilitzar la ciutadania de la importància de fomentar 
desenvolupaments urbanístics sostenibles per als seus municipis.

Aquest és, precisament, un dels objectius prioritaris pel Consell Comarcal 
de l’Anoia: acompanyar el territori i els seus municipis en l’assoliment de 
models sostenibles, involucrant els veïns i veïnes com a actor fonamental 
per a l’assoliment d’aquesta fita. I aquesta no és una voluntat que haguem 
de manifestar i fer palesa un sol dia a l’any, sinó que l’hem de fer nostra de 
manera permanent.

Per això, des del nostre ens ja fa uns anys que estem duent a terme apostes 
decidides en aquest sentit. Un exemple molt clar ha estat la implantació de 
la recollida de residus porta a porta i d’àrees tancades amb control d’accés 
en diferents nuclis urbans. Una iniciativa que ha tingut una ràpida i bona 
acollida i que ha de marcar un abans i un després a la nostra comarca. Fins 
l’any 2017, la mitjana de recollida selectiva a la comarca era del 33% sobre 
el total de residus generats, segons dades de l’Agència Catalana de Resi-
dus. A partir de 2018, però, els 17 municipis en què el Consell Comarcal 

La comarca de l’Anoia avança cap a un model de municipis sostenibles

Santi Broch i Miquel
Vicepresident segon de Sostenibilitat i Territori del Consell Comarcal de l’Anoia

va implantar el porta a porta, havien millorat aquest índex fins el 83%. Un 
increment molt notable que ens diu que aquest ha de ser el camí a seguir, en 
els propers anys, per la gran majoria de municipis de l’Anoia.

Una altra iniciativa ha estat l’acompanyament, de la mà de la Diputació de 
Barcelona, de les empreses i administracions de la comarca que volien as-
solir les acreditacions Biosphere. Aquest segell garanteix que un servei o 
un municipi compleixen amb els criteris, indicadors i bones pràctiques lli-
gades a un turístic adaptat i preocupat pel medi ambient i la sostenibilitat. 
Ara mateix ja són 13 les institucions i negocis anoiencs que han aconseguit 
la distinció Biosphere, fet que implica que han assumit principis de gestió 
sostenible, desenvolupament econòmic i social, conservació i millora del 
patrimoni cultural, conservació ambiental, qualitat i seguretat i implicació 
del visitant.

Aquest és el repte i aquesta és la responsabilitat de les institucions públiques.  
Adoptar les eines adients i fer partícip la ciutadania per a fer possible un ob-
jectiu compartit per tots: assolir unes ciutats més sostenibles on s’hi visqui 
molt bé però que estiguin, al mateix temps, en la millor comunió possible 
amb el seu entorn i el medi ambient. Aquest seguirà sent, doncs, el nostre 
compromís per avançar cap a un futur i una comarca millor.



Els que portem més de 
dos anys de concentra-
cions setmanals recla-
mant la llibertat dels 

presos polítics i el retorn dels 
exiliats, ens trobàvem habitu-
alment les mateixes cares. Els 

que ens hem manifestat a Barcelona, a Bèlgica, a 
Estrasburg, a Igualada... ens fa la impressió que 
amb més o menys assistència, sempre hi ha el 
mateix tipus de persones. I segur que és així per-
què, ara per ara, no he trobat motius per deixar 
de manifestar-me i, com jo, suposo que estem la 
majoria de catalanistes.
Els que anem a reunions de l’ANC, Òmnium o 
qualsevol dels partits independentistes, des de 
fa un any i mig escoltem afirmacions com de 
desencís, cansament, desmobilització.... dels ciu-
tadans de Catalunya. Hi ha sobrats motius per 
desencisar-se, car malgrat les manifestacions 
multitudinàries, els resultats electorals, el paci-
fisme militant.... les coses no s’arrangen gens ni 
mica.
No s’arrangen a Espanya i tampoc a Europa.
Posades així les coses, confesso que quan es pre-
paraven les Marxes de la Llibertat, hi havia el te-
mor que fossin unes manifestacions poc més que 
testimonials. “La fent està tipa de llirisme”. “Sor-
tir a caminar a la carretera no servirà de res”. “La 
gent està cansada”. Són arguments que s’han es-
coltat per tot el territori, però es va demostrar que 
eren opinions equivocades. Molt equivocades.

Des del mateix dilluns, 14 d’octubre, que es va 
conèixer la sentencia del Procés que la gent va 
sortir en massa al carrer. Vàrem sortir els “de 
sempre”, els lliristes de cada setmana -o els can-
taires igualadins de cada dia- els d’ANC, els 
d’Òmnium, les tietes ... però a més a més, es va-
ren veure milers i milers de joves que, almenys 
jo, no havia vist manifestar-se.
A les cinc columnes de les Marxes hi anàvem jo-
ves i grans i a cada poble ens oferien menjar i 
veure. Els carrers de Barcelona cremen cada nit. 
Les carreteres i les vies del tren, es tallen en al-
guns punts ben sovint. El més xocant però és que 
els joves quan pateixen una agressió de la policia 
o dels Mossos, en lloc d’ajupir-se i fugir, planten 
cara i no cedeixen, tot i endur-se’n la pitjor part. 
Quatre joves hi han perdut un ull i dos més hi ha 
deixat un testicle. Però segueixen alçats.
Els polítics professionals –la casta que deia 
aquell- ploren perquè s’han cremat contenidors! 
Ens volen confondre. Agredir amb porres, bales 
de goma o de foam és violència. Cremar un con-
tenidor és disturbi públic o com a molt vanda-
lisme.
Els nostres joves estan agafant el relleu. No por-
ten llaços grocs, però porten el valor i la deter-
minació a la mirada. Que no pateixin, que els 
veterans no ens deixarem rellevar i seguirem 
lluitant, com fins ara però amb més força.  

Els nostres joves estan agafant el 
relleu. No porten llaços grocs, però 

porten el valor i la determinació 
a la mirada

BERNAT ROCA
@crossroads1815

Els joves La pantera i la màscara

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El poeta Rilke té uns ver-
sos meravellosos dedi-
cats a una pantera. Els 
va escriure després d’una 

extasiant visita al Jardin des Plan-
tes de París (el jardí botànic) on va 
veure vegetacions exòtiques i ani-

mals inspiradors. Rilke descriu la impotència d’un 
felí majestuós atrapat en una gàbia donant voltes 
a un cercle. La intel·ligència vertical de l’animal 
resta atrapada rere els barrots, i només la mirada 
deixa entreveure un fons insondable de l’existèn-
cia. Rilke és un poeta de la impotència i també 
de l’exaltació de la 
vida, després de la 
mort interior que 
precedeix tot es-
tadi de plenitud i 
il·luminació. Pen-
sava en ell  i la seva 
pantera engabiada 
quan veia els joves 
catalans enfron-
tant-se a la poli-
cia en els distur-
bis de fa uns dies 
a Barcelona. Com 
a pare i educador 
sento molta por 
per aquesta gent 
jove, carn de canó i futurs líders polítics, perquè 
he vist i llegit tants cops (a la Revolució Francesa, 
la gran lliçó inaugural contemporània, per exem-
ple) com el poder esclafa als febles, i que fins i tot 
quan els febles vencen acaben pagant un preu molt 
alt. Marx deia que la història sempre es repeteix, 
primer com a tragèdia i després com a farsa. 
Hi ha gent que diu que els joves no hi tenen res a 
perdre. Indignat responc que ho tenen TOT a per-
dre: la salut, el temps, la vida per venir. Però una de 
les pitjors coses a perdre és la innocència. Per altra 
banda, algú pot argumentar, amb tota la raó, que 
poden guanyar la dignitat que les generacions an-

teriors van perdre. Que com el lleó del màgic d’Oz 
poden trobar el valor, encara que sota les llambor-
des d’or del camí de Dorothy no hi hagi, com al 
maig del 68, arena de platja. Molts trobaran algun 
amor nou i intens, despertant la primavera en una 
tardor freda i gris. No tot és dolent i fins i tot en 
les pitjors situacions la vida s’obre pas. Ja no es po-
drà dir que els joves actuals siguin una generació 
consumista i hedonista, i per tant conformista. Els 
astròlegs sabem que aquests joves d’ara van néixer 
en la conjunció d’Urà (rebel·lió i innovació) i Nep-
tú (utopies, romanticisme, fraternitat i evasió). I 
per tant que no eren com deien els sociòlegs i els 

tòpics dels adults. 
Però les llums de 
les ciutats ja no 
ens deixen veure 
la bellesa del cel 
en la fosca. 
Joseph Campbell 
explica que a una 
tribu africana hi 
havia un ritual 
de pas molt sim-
bòlic. El nen s’en-
fronta a un adult 
amb una màscara 
associada a una 
entitat maligna. 
El nen combat en 

nom del bé tot allò dolent. La baralla és desigual. 
El jove adolescent nu amb un pal contra un adult 
amb una llança adornat amb tota la malignitat 
simbòlica de la màscara. En un moment donat el 
nen va tornant-se més violent fins que el guerrer 
adult és vençut per l’embranzida desbocada del 
jove. I és llavors quan, a punt de ser vençut, el 
guerrer es treu la màscara i li posa al nen, confir-
mant-lo davant de tots com un nou membre de la 
tribu i advertint-lo a l’hora que el mal del món que 
combatia és també dins seu. No els deixem sols 
quan despertin dels somnis revolucionaris.

FOTO: JORDI BORRÀS  

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Pepe Singla, dimarts, durant la roda de premsa. / JPEls propietaris, Singla i 
Zona Franca, asseguren 

que hi ha empreses de 
Data Center interessa-
des que podrien crear 

mil llocs de treball

La família Singla pressiona per a desbloquejar 
el projecte del polígon de Can Morera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N i volem especular, ni 
volem que el polígon 
de Can Morera es faci 

sense consens”. D’aquesta ma-
nera Pepe Singla, en nom de 
la família Singla Barceló, pro-
pietaris de 200 de les 370 hec-
tàrees de la zona d’Òdena on 
es voldria construir el macro-
polígon industrial, apareixia 
davant els periodistes aquesta 
setmana. Dues dècades llar-
gues després que els terrenys 
estiguessin predestinats a aco-
llir la presó que avui és a Lle-
doners (Bages), i que va acabar 
no fent-se gràcies a la pressió 
popular, per primera vegada 
la família Singla compareix 
lliurement davant la premsa i 
explica el seu punt de vista. Pel 
mig, la història de si la Nissan 
volia els terrenys per a ampliar 
la seva fàbrica de la Zona Fran-
ca, la polèmica entorn del Pla 
Director de la Conca d’Òdena 
amb una activíssima pressió 
social, el pagament milionari a 
l’Ajuntament d’Òdena per part 
de l’empresa promotora de tot 
el seu POUM municipal a can-
vi de requalificar els terrenys, 
una crisi de 10 anys que ho 
va adormir tot, i, més recent-
ment, la voluntat de quasi tots 
els ajuntaments de la Conca 
en treure el projecte del calaix. 
Tots menys Òdena. De mo-
ment.
L’Ajuntament odenenc va vo-
tar en contra de la intenció de 
construir el polígon de Can 
Morera poc abans de vacances, 
i això ha fet saltar tots els llums 
d’alarma. D’aquí que la família 
propietària dels terrenys sur-
ti ara, en una clara mostra de 
pressió al territori perquè el 
tema s’alleugeri. Pepe Singla 
va fer pública una llarga llista 
d’empreses que s’han interes-
sat per Can Morera, quelcom 
que era la primera vegada que 
es produeix, doncs els polítics 
sempre s’han escudat en “com-
promisos de confidencialitat”. 
Amb tot, Singla va advertir que 
ara hi ha una empresa de Data 
Center (informàtica) que ne-
cessita molt espai per a ubicar 
els seus ordinadors, i podria 
arribar a crear “un miler de 
llocs de treball”. Més pressió.
“Ens hem volgut mantenir 
sempre al marge, però potser 

Igualada

s’han malinterpretat coses. Ha 
estat un error i volem interpel-
lar a aquells que tinguin dubtes 
o preguntes, hem de ser més 
transparents i hem de cercar el 
consens”, deia Pepe Singla. 
De fet, el consens és condició 
“sine qua non” perquè hi hagi 
polígon. Per a la família pro-
motora “s’ha dit que això era 
cosa només d’una iniciativa 
privada però ha de quedar clar 
que és impossible avui a Cata-
lunya fer un Pla Director des 
del món privat, necessita el su-
port dels ajuntaments. Ara ma-
teix 6 dels 7 ajuntaments de la 
Conca d’Òdena estan d’acord 
amb fer el polígon, però han 
de ser tots. El territori neces-
sita parcel·les de sòl industrial 
de gran format, i generar així 
benefici social i econòmic a 
l’Anoia. Parlem sobretot de lo-
gística integral, i això requereix 
grans extensions de terreny. 
Tenim molt clar que volem fer 
un polígon sostenible, i efici-
ent”. De moment, deia Singla, 
empreses de sectors com la 
logística, fusta, automoció, i 
de noves tecnologies TIC (ve-
geu llistat) s’han interessat en 
algun moment pel projecte de 
Can Morera. 

El Data Center, en el 
punt de mira
Singla va  explicar que el De-
partament de Polítiques Digi-
tals de la Generalitat va elabo-

rar un document d’idoneïtat 
per la implantació d’un da-
tacenter a diversos emplaça-
ments estratègics, on figurava 
Can Morera a Òdena. “Des-
prés de diverses reunions amb 
la propietat i amb empreses in-
teressades a implantar-se, con-
juntament amb representants 
municipals i membres del ma-
teix Govern, es valora la pos-
sibilitat real d’acollir aquesta 
infraestructura com a element 
diferencial dins el projecte de 
Can Morera per avaluar les se-
ves capacitats de constituir-se 
com a hub d’aquest tipus d’in-
fraestructures al sud d’Europa”. 

“El punt, el paper i la pell ja 
no són el que eren”
El promotor va mantenir, 
acompanyat de la direcció 
d’ACC10 de la Generalitat, 
una entrevista amb l’alcaldes-

sa d’Òdena, Maria Sayavera 
(ERC), després de la decisió 
del ple de no donar suport al 
polígon. “La gent ha de saber 
que ara mateix a Catalunya no-
més hi ha 10 espais per a ubicar 
empreses que necessiten més 
de 200 hectàrees. Avui, a l’Ano-
ia, no hi ha cap terreny de més 
de 50.000 metres. A nosaltres 
una sola empresa ja ens va de-
manar més de 500.000 metres 
quadrats. Pepe Singla va fer 
als periodistes una llarguíssi-
ma exposició sobre la situació 
econòmica de l’Anoia (ben sa-
buda pels anoiencs interessats 
en l’actualitat) i va acabar dient 
que “s’han de defensar sectors 
tradicionals com el punt, la pell 
o el paper, però han reduït de 
5 a 3 els llocs de treball, ja no 
són el que eren, potser se’n sal-
va el sector paperer. El nombre 
d’empreses industrials a l’Ano-

ia ha disminuït. Necessitem 
sectors lligats a la tecnologia. 
Aquest és el futur”. Fins i tot 
va afirmar que hi ha polígons 
que estan fets, i que, si no s’om-
plen, s’acabaran desqualificant, 
és a dir, tornaran a ser rústics o 
amb una altra qualificació. “És 
el cas del polígon de Montbui. 
Està buit. Serà desqualificat en 
molt poc temps. Està obsolet”, 
va dir Singla, que reblava: “jo 
faré el mateix amb Can Morera 
si no s’aconsegueix tirar enda-
vant”.
La família Singla sempre ha es-
tat en sintonia amb els governs 
del PSC a Òdena, però quan 
mana ERC, problemes. Ja va 
succeir amb Carles Casanova 
quan era alcalde. Ara torna a 
passar el mateix. “No tothom 
d’Esquerra pensa el mateix”, 
diu Singla. “Els nous alcaldes 
tenen obligacions de complir 
els compromisos que s’han pres 
amb anterioritat”, explicava el 
promotor en clara referència 
a Maria Sayavera, però potser 
també amb ajuntaments que 
han canviat de color i que no se 
sap ben bé encara el què pen-
sen de tot plegat, com Montbui 
(Jesús “Schummi” Juárez, Ara 
Montbui) o la Pobla de Clara-
munt (Toni Mabras, Participa). 
“Farem arribar també tota la 
documentació a la Plataforma 
“Per la Conca”, i ens posem a la 
seva disposició”, diu la família 
promotora. 

“Urbanitzar val 5 vegades 
més que els terrenys”
Els promotors insisteixen 
que “no volem especular amb 
aquest tema. La urbanització 
del polígon costarà cinc vega-
des més que el que valen els 
terrenys, per tant a mi m’in-
teressa fer les coses bé”. L’em-
presa promotora del polígon, 
Adequa, està formada per la 
família Singla i el Consorci de 
la Zona Franca, que continua 
essent-ne soci. “Creuen que és 
un espai estratègic molt impor-
tant i estan molt interessats”. La 
finca de Can Morera, que, de 
fet, és únicament la que hi ha 
a la part dreta de la recta de la 
carretera de les Maiones, és la 
que s’urbanitzarà primer, en 
cas de prosperar la iniciativa. 
“Si cal arribar a les 370 hectà-
rees totals, s’anirà adaptant a la 
demanda”. 

EMPRESES ESTRANGERES A LES QUALS S’HA PROPOSAT 
UBICACIÓ A CAN MORERA (2018-2019)

En vermell, projectes en què encara s’està treballant.



La Generalitat crea la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès
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E l Govern de la Genera-
litat ha aprovat a la re-
unió del Consell Exe-

cutiu la creació de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del 
Penedès. 
Aquesta comissió serà l’òr-
gan que haurà de planificar 
urbanísticament i territorial 
la Vegueria Penedès, creada 
el 2010. La nova comissió 
s’encarregarà de donar el 
vistiplau als projectes ur-
banístics que es tirin enda-
vant a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i els municipis de 
l’Anoia que no van voler se-
guir formant part de l’àmbit 
de la Catalunya Central. És 
a dir, tots menys de la zona 
de l’Alta Anoia. 
En el decret aprovat aquest 
dimarts pel Govern també es 
preveu una modificació en la 
composició d’aquestes comis-
sions territorials per fer-les 
més plurals i eficients i per 
augmentar la transparència en 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
i la regidora de Promo-
ció de la Ciutat, Patricia 

Illa, han rebut aquest dimarts 
Júlia Caparrós, la cuinera 
igualadina que el dia 23 d’oc-
tubre, en el marc de la mostra 
internacional Fruit Atraction 
celebrada a Feria de Madrid, 
va ser finalista dels Premis 
Sakata i va obtenir el segon 

la presa de decisions.
Així, hi haurà més membres 
designats pels col·legis pro-
fessionals directament re-
lacionats amb les matèries 
d’urbanisme, habitatge i medi 
ambient i s’ampliaran el nom-
bre de vocals designats per les 

associacions d’entitats locals 
més representatives. Alhora es 
garantirà la representació de 
municipis amb diferent nom-
bre d’habitants.
A partir d’ara s’obre un termi-
ni de dos mesos per constituir 
la comissió.

Rebuda municipal a la 
jove cuinera igualadina 
Júlia Caparrós

lloc en l’apartat del Premio 
Semilla, dedicat a reconèixer 
i potenciar el talent de les fu-
tures promeses de l’alta cuina. 
Durant la trobada, la jove 
cuinera ha explicat detalls 
del concurs i del plat que hi 
va presentar, un fals tataki de 
carabassa amb xips de mimi, 
i ha comentat les tendències 
que més la motiven a conti-
nuar treballant i experimen-
tant en el món de la gastro-
nomia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Fòrum Gastronòmic, 
un dels esdeveniments 
més rellevants pel món 

de la cuina al país, busca el mi-
llor cuiner de l’any 2019. Entre 
els cinc finalistes s’hi troba la 
co-xef del Somiatruites, Zhou 
Mengxin, la cuinera iguala-
dina d’origen xinès -i parella 
de David Andres, copropi-
etari del restaurant i xef del 
Via Veneto de Barcelona- que 
“practica una cuina d’extrema 
sensibilitat que busca allò salu-
dable amb un ampli repertori 
de gustos i contrastos”, tal com 
la descriuen en la candidatura 
del concurs. Els cuiners finalis-
tes han estat proposats per un 
grup d’experts i crítics gastro-
nòmics que han seleccionat els 
xefs més destacats de l’any.
El guanyador es decidirà en 
gran mesura per votació po-
pular: un 70% del veredicte 
dependrà del vot que la ciuta-
dania emeti a través de la web 
de La Vanguardia (per accedir 
al formulari de votació podeu 
entrar a la web del restaurant: 
restaurant.somiatruites.eu), 
mentre que el 30% restant el 

Zhou Mengxin opta 
a guanyar el premi 
“Cuiner 2019” 

decidirà un comitè d’experts 
gastronòmics. En aquest sentit, 
des del restaurant Somiatruites 
s’anima a tothom a votar per la 
xef Mengxin, l’única dona en-
tre els xefs finalistes.
La xef igualadina competeix 
per ser la cuinera de l’any amb 
altres xefs com Isaac Mon-
zó (Cal Trunfó, Les Torres 
d’Oristà), Sergi Ortiz (L’Antic 
Forn, Cervera), David Rus-
tarazo (Nairod, Barcelona) i 
Pere Venturós (Terra, Berga).
En el darrer any, la xef Zhou 
Mengxin ha destacat per la 
seva participació al certamen 
internacional de joves cuiners 
San Pellegrino Young Chef, 
classificant-se entre els 10 fi-
nalistes de la regió Ibèrica i 
Mediterrània i obtenint el pre-
mi San Pellegrino a la Respon-
sabilitat Social.  

Troba el teu gestor a www.gestors.cat

Professionals. Propers. Pràctics.

GESTORS
ADMINISTRATIUS
COL.LEGIATS
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Laboral i Seguretat Social
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no només la renda

al gestor administratiu
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Fèlix Simón, amb el cartell de la jornada que es farà a Igualada. / PVP

“Creiem que és fona-
mental mantenir les 
diferències reals que 

tenim entre les quatre 
comarques i això és 
una riquesa que ens 

complementa i ens fa 
més forts”

“La Vegueria Penedès ens l’hem de creure tots. I els primers 
som la gent del territori”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a setmana passada us 
anunciàvem a La Veu 
que el pròxim mes de 

febrer se celebrarà al Castell 
de Castellet i la Gornal (l’Alt 
Penedès) un congrés destinat 
a definir el model de la Ve·
gueria Penedès, del qual for·
ma part el centre i el sud de 
l’Anoia. És una iniciativa de 
l’entitat Pro Vegueria Penedès, 
que veu amb preocupació la 
lentitud en el desplegament 
de la unitat territorial per part 
de la Generalitat. Aquest mes 
de novembre es faran quatre 
sessions de treball prèvies, la 
primera de les quals es farà a 
Igualada, el dia 9, dissabte de 
la setmana vinent, a l’Espai 
Cívic Centre.
Hem parlat amb Fèlix Simon, 
portaveu de Pro Vegueria 
Penedès, sobre el per què 
d’aquest congrés i quina és la 
situació d’aquest assumpte, 
encara força desconegut per a 
molts anoiencs.

Recentment, heu decidit do-
nar empenta a la vegueria 
amb un congrés. És la mane-
ra d’evidenciar des de la so-
cietat civil que els polítics, i 
especialment la Generalitat, 
no està fent la feina?
La Vegueria Penedès ens l’hem 
de creure tots. I els primers 
som la gent del territori. Ens 
cal tenir molt clar quin model 
de Vegueria volem, això vol 
dir definir les bases per cons·
truir el nostre projecte col·
lectiu amb garanties de futur, 
major benestar per a tothom, 
i, alhora, contribuir des del 
Penedès a un món més soste·
nible, més just i solidari, el que 
vol dir, prioritzar el bé comú. 
I el Govern de la Generalitat, 
ens ha de posar les eines, per 
fer possible la proximitat dels 
serveis i la presa de decisions, 
d’acord a les necessitats re·
als del territori. Després dels 
reconeixements obtinguts al 
Parlament, el 2010 i el 2017, de 

Fèlix Simon, portaveu de Pro Vegueria Penedès

l’àmbit i la Vegueria, ens tro·
bem encallats en la fase prèvia 
que té per objectiu vertebrar 
la xarxa territorial, per això el 
Govern ha de fer les assignaci·
ons pressupostàries suficients 
i desplegar finalment les infra·
estructures territorials.

Veig que el congrés estarà es-
tructurat en diferents àmbits 
de treball, i just la primera 
sessió es farà a Igualada, des-
prés a d’altres municipis de 

la Vegueria. Per què heu vol-
gut fer-ho així, i no tot plegat 
en una sola ciutat?
Volem fugir del centralisme, 
ja que és consubstancial al po·
der, els ciutadans preferim un 
model descentralitzador. Cre·
iem que és fonamental man·
tenir les diferències reals que 
tenim entre les quatre comar·
ques i això és una riquesa que 
ens complementa i ens fa més 
forts, ja que ens permet treba·
llar units, que és molt millor 
que fer·ho simplement junts. 
A cada una de les quatre ca·
pitals penedesenques, li cor·
respon el 25% de tot el prota·
gonisme; des de la Delegació 
del Govern al Penedès, s’ha 
de dinamitzar i coordinar tot 
aquest procés. Per aquesta raó 
hem volgut celebrar a Iguala·
da, el Vendrell, Vilanova i Vi·
lafranca, les quatre jornades 
prèvies, uns debats que han 

de ser transversals, inclusius, 
plurals i oberts a totes aquelles 
persones, entitats, instituci·
ons... que vulguin fer aporta·
cions, que creguin disposar de 
propostes que responguin als 
reptes d’una societat del segle 
XXI. 

Els àmbits de treball són 
Empresa i Coneixement, 
Cultura i Patrimoni, Model 
Turístic Sostenible i El Ter-
ritori, Infraestructures, Re-
gió Agroalimentària. Sembla 
ben bé fet a mida per a cadas-
cuna de les 4 comarques que 
integren la Vegueria. És així?
Des de fa uns mesos treballem 
intensament en els prepara·
tius per arribar al Congrés, i 
el més difícil ha resultat triar 
la temàtica de les 4 ponències; 
al final ha resultat una qües·
tió de prioritats, i creiem que 
amb la nostra elecció  podrem 
donar una resposta intel·ligent 
i superar una “resignada pas·
sibilitat” que viu la nostra co·
munitat penedesenca. Portem 
10 anys esperant l’aprovació 
del Pla Territorial Parcial (De·
partament de Territori i Soste·
nibilitat), i 3 anys, esperant el 
desplegament dels serveis de 
la Vegueria (Departament de 
la Vicepresidència, i d’Econo·
mia i Hisenda). 
El nostre model es caracterit·
za en què el principal àmbit on 
recau la major part de com·
petències polítiques segui al 
nivell entremig, els de les ve·
gueries, entre els municipis i el 

govern català.

El país està ara molt esverat i 
capficat en altres assumptes, 
sobretot arran de la sentèn-
cia del TS. Ara és el millor 
moment per fer el congrés?
Són temps difícils i calen es·
tratègies sòlides; vivim en 
una societat amb violències 
estructurals. Cal una protesta 
general i continuada contra la 
repressió. No podem paralit·
zar el país i menys el territori, 
les revolucions  es fan sense 
demanar permís, i cal avançar 
en totes direccions, aprenem i 
resistim. 
El dia 21 de febrer del 2020, és 
la data escollida per celebrar el 
Congrés, no pas casualment: 
és l’endemà del dia que s’aca·
ba el termini que estableix la 
Llei, per desplegar els serveis 
territorials de la Generalitat al 
Penedès.
  
Quan s’acabin totes les ses-
sions de treball, es farà una 
presentació de conclusions el 
21 de febrer. I després, què?
El Congrés que celebrarem 
al castell de Castellet, decla·
rat com a bé cultural d’inte·
rès nacional, seu del Centre 
Internacional UNESCO per 
a les Reserves de la Biosfera 
Mediterrànies, ha de permetre 
abordar els principals reptes, 
que ha d’afrontar la nostra 
societat, amb la preocupació 
ambiental de taló de fons, se·
guint els dictats de l’Agenda 
2030 per al desenvolupament 
sostenible, i els diferents as·
pectes d’una ecologia integral, 
que incorpori clarament les 
dimensions humanes i socials. 
Dels 4 àmbits temàtics, n’ha de 
sortir un de sol, integrat i en·
tendre’l com un tot. 
Posteriorment recollirem to·
tes les intervencions i les con·
clusions definitives, i les pre·
sentarem el mes d’abril amb 
una edició impresa.
 

continua a la pàgina 12

“Cal una protesta 
general i continuada 

contra la repressió. No 
podem paralitzar el 

país i menys el territori, 
les revolucions  es fan 

sense demanar permís, 
i cal avançar en totes 
direccions, aprenem i 

resistim”
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Fa pocs dies la Generalitat ha 
creat la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès. 
Ha tardat quasi 10 anys...
Decret 219/2019, de 22 d’oc-
tubre, pel qual es regula la 
composició i el funcionament 
intern dels òrgans urbanístics 
de la Generalitat de caràc-
ter col·legiat. Correspon a la 
Comissió Territorial d’Urba-
nisme: emetre informes en el 
procediment  d’avaluació am-
biental; resoldre expedients de 
planejament; autoritzacions 
d’obres en sòl no urbanitza-
ble; informar estudis de detall; 
informes sobre l’autorització 
d’usos i obres provisionals, 
entre altres. Ara un cop pu-
blicat al DOGC núm. 7988 
(24/10/2019), s’ha de crear 
abans del 25 de desembre 
d’enguany.

Al juliol va fer un any de la 
creació de la Delegació del 
Govern, però el cert és que, 
més enllà de visites del De-
legat al territori, res més s’ha 
fet... Fa uns dies, la JNC ha 
reclamat que es completi ja 
el desplegament. Com creieu 
que s’hauria d’estructurar?
Els delegats territorials són la 
màxima autoritat de la Gene-
ralitat a la delegació territorial 
respectiva. Els corresponen  
les funcions de representació, 
d’informació, de coordinació 
i de règim interior que siguin 
establertes per reglament. 
Però la presència territorial 
de l’Administració de la Ge-
neralitat ha de respondre a la 
realitat territorial del país i a la 
proximitat als ciutadans, que 
són els receptors dels serveis 
públics, per tal de garantir 
una gestió coordinada i eficaç 
dels assumptes que els afecten. 
La descentralització territorial 
com la forma de govern ha de 
permetre apropar al màxim la 
capacitat de decidir i empode-
rar el territori. No creiem que 
el Penedès hagi de renunciar 
a res, com el que té Girona o 
Tortosa, amb les respectives 
Oficines d’Atenció Ciutada-
na al Vendrell, Igualada, Vi-
lafranca i Vilanova. Això, a 
la pràctica, vol dir construir 
una xarxa cada cop més densa 
de nodes administratius que 
aproximin l’administració i 
donin capacitat de decisió al 
territori.

Hi ha qui diu que el Penedès 
s’acabi convertint en el pati 
del darrere de l’àrea metro-
politana... A l’Anoia ha estat 
així amb el macroabocador 
dels Hostalets, molt polèmic. 
Com ho veieu?
Sí, el pati del darrere ja ho és, 
en part. Les urbanitzacions 
a les muntanyes, l’ocupació 
del front marítim, les grans 
andròmines que necessiten 
molt de sòl, els espais logístics, 
les grans infraestructures de 
transport, són el pati de dar-
rere de la Metròpoli. Per això 
lluitem des de fa tants anys. 
Els ajuntaments de Masquefa i 
Piera i el Consell Comarcal de 
l’Anoia van presentar 32 al·le-
gacions conjuntes de caràcter 
formal, urbanístic i ambiental  
contra el projecte d’ampliació 
del macroabocador de resi-
dus urbans de can Mata dels 
Hostalets de Pierola. Segons 
les administracions, la pro-
posta d’ampliació no respon a 
cap interès de caràcter general 
més enllà de l’interès econò-
mic-comercial de l’empresa 
CEPSA (filial de Ferrovial), 
i que contemplaria un incre-
ment de la superfície actual en 
17,3 hectàrees i 4,5 milions de 
metres cúbics. Crec que amb 
això està tot dit.  

Es parla de co-capitalitat de 
la Vegueria. No hi ha cap 
altra regió del país que pas-
si, això. Per què ens hem de 
creure que serà així, al Pene-
dès?
La Vegueria del Penedès és 
l’única de les 8 existents a Ca-
talunya que s’ha creat per la 

pressió feta des del propi ter-
ritori, les altres s’han decidit 
en els despatxos de Barcelona. 
Això vol dir que la nostra és 
feta de baix cap d’alt, és singu-
lar i per això el Govern de Tor-
ra ha d’escoltar el territori. El 
Vendrell, Igualada, Vilanova i 
Vilafranca, han de ser co-ca-
pitals, pel fet que els serveis 
territorials han de ser repartits 
de manera proporcional i per 
consens. El fet que la Delega-
ció i el Delegat estiguin física-
ment en un lloc determinat no 
ha de treure protagonisme a la 
resta.

Creieu que a totes les qua-
tre comarques la població 
es pren seriosament el nou 
àmbit territorial? En què mi-
lloraríem, i sense que això 
costés una despesa “extra” en 
nous edificis, seus de delega-
cions, càrrecs i sous...? Enca-
ra que hagi passat el temps, 
potser cal encara convèncer 
la gent que no és del Penedès 
vitivinícola?
La manera de fer política avui 
encara, està exageradament 
dirigida pels partits, que prio-
ritzen els seus interessos. S’ha 
fet molt poca pedagogia re-

ferida al dret de la ciutadania 
a tenir els millors serveis i el 
més a prop possible. Nosal-
tres només demanem ser igual 
que els altres: disposar de les 
instal·lacions, amb les noves 
tecnologies, amb funcionaris 
preparats al servei de les per-
sones. Amb la creació de la 
Vegueria Penedès, s’han enxi-
quit les tres que ens donaven 
serveis, la Catalunya Central, 
el Camp de Tarragona i la Me-
tropolitana, el que vol dir que 
part del seu pressupost i del 
personal, ara s’ha de destinar 
al Penedès. És el més just, per 
ser com els altres.

Gairebé des de l’inici, hi ha 
hagut una bona predisposi-
ció de quasi tots els partits 
amb la Vegueria, però sem-
pre hi ha hagut una oposi-
ció quasi frontal del PSC. 
Això continua així? De qui-
na manera pot afectar que 
ara governin alguns consells 
comarcals, junt amb el PDe-
CAT, com a l’Anoia?
L’àmbit territorial de la Ve-
gueria Penedès és un fet. La 
legislació vigent així ho es-
tableix, el que vol dir que els 
partits que no volien el nos-
tre naixement perquè consi-
deraven que perdien poder a 
les Diputacions, per exemple, 
han hagut d’abaixar el cap. El 
dia que Catalunya tingui una 
Llei electoral pròpia, també 
podrem elegir els nostres pro-
pis representants, i això tam-
poc ho volien alguns polítics. 
Però davant els fets consu-
mats, l’oposició va desaparei-
xent gradualment, no tenen 
altra opció, és la democràcia. 
Els pactes que hi ha als ajun-
taments i als consells comar-
cals, no tenen cap repercussió 
pràctica, pel que fa al que avui 

“La nostra Vegueria és 
l’única de les vuit del país 
que s’ha creat per la 
pressió del propi territori”

són les Delegacions territori-
als. El dia que puguin substi-
tuir les Diputacions pels Con-
sells de Vegueria, llavors ja en 
parlarem.

El congrés que esteu a punt 
de fer, és el ser o no ser de 
tota la lluita que porteu fent 
des de fa tant temps?
Entre els objectius de la nostra 
entitat hi figuren el de vetllar 
pel correcte desplegament de 
la demarcació veguerial del 
Penedès, i el de promoure  
estudis, propostes i activitats 
que tinguin per objecte la di-
fusió de la Vegueria  Penedès 
i la promoció del seus valors. 
Amb el Congrés, volem fer 
una crida a l’acció per canviar 
el món, aspirem a viure en una 
República catalana en la qual 
cada vegueria gaudeixi d’un 
creixement econòmic sostin-
gut, inclusiu i sostenible, amb 
ocupació digna per a tothom, 
desenvolupament social, pro-
tecció del medi ambient, amb 
una agricultura sostenible, 
etc.  el que vol dir que reconei-
xem també a escala regional 
les diferents realitats, i amb el 
compromís de reflexionar so-
bre quins han de ser els can-
vis fonamentals en la manera 
com les nostres societats pro-
dueixen i consumeixen bens i 
serveis. Aquest és, humilment, 
el nostre camí. Cal agafar aire, 
això va per llarg.

Simon ha estat un dels activistes clau en aconseguir que la Vegueria Penedès sigui una realitat. / PVP

“Sí, el Penedès ja és 
el pati del darrere de 

l’àrea metropolitana de 
Barcelona, en part sí. 

Les urbanitzacions a les 
muntanyes, l’ocupació 
del front marítim, les 
grans andròmines que 
necessiten molt de sòl, 
els espais logístics, les 
grans infraestructures 

de transport, són el pati 
de darrere 

de la Metròpoli”

“No creiem que el 
Penedès hagi de renun-
ciar a res, com el que té 
Girona o Tortosa, amb 
les respectives Oficines 
d’Atenció Ciutadana 

al Vendrell, Igualada, 
Vilafranca i Vilanova. 
Això vol dir a la pràcti-
ca, construir una xarxa 

que aproximi 
l’administració”

“Els partits polítics 
que no volien el nostre 
naixement perquè con-
sideraven que perdien 

poder a les Diputa-
cions, per exemple, han 
hagut d’abaixar el cap”



La Guerra Civil arriba a Igualada, amb patrulles 
armades i els primers problemes de manca d’aliments
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Homenatge a Durruti en el primer any de la seva mort. AFMI 481. Procopi Llucià.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D urant els primers me-
sos de 1937, a Igua-
lada les desavinences 

entre el bloc format per CNT, 
POUM i ERC enfront del grup 
format per PSUC i ACR, feien 
preveure els esdeveniments 
del maig. Així, una vegada in-
formats dels fets a Barcelona, 
grups de CNT i POUM surten 
armats a patrullar la ciutat, te-
nint alguna topada amb grups 
del PSUC i ACR, però no va 
arribar a produir-se cap inci-
dent greu.
Amb el nou govern republicà 
del maig del 1937, la influen-
cia comunista aconseguirà 
al mes de juny que el POUM 
sigui declarat il·legal, els seus 
militants detinguts i els seus 
locals clausurats.
A Igualada a més, la UGT 
expulsa del sindicat a tots els 
afiliats al POUM, sobretot tre-
balladors de les adoberies, que 
acabaran passant-se a la CNT.
Els problemes de proveïment 
de menjar fan aparèixer els 
primers problemes de submi-
nistres d’aliments. D’altra ban-
da, el gruix de refugiats que 
hostatjava la ciutat feia més 
difícil el repartiment acurat 
dels queviures i el raciona-
ment es va endurir.
A Igualada, el POUM s’ins-
tal·là al col·legi de les monges 
de la Divina Pastora, Estat 
Català a la casa de l’empresa-
ri Martí Enrich, UGT i PSUC 
al Centre Catòlic, la JSU a la 
Federació de Joves Cristians, 
les Joventuts Llibertàries a 
l’antic Casino del Recreo i la 
CNT-FAI s’instal·là al Cercle 
Mercantil que disposava de te-
atre, un gran jardí i espaioses 

1937 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

sales. Es retiraren els billars i 
els jocs, habilitant-se sales per 
oficines i reunions.
Amb motiu dels Fets de Maig, 
a Igualada s’aixecaren con-
trols. L’aliança entre CNT, 
ERC i POUM es va mantenir 
ferma, encara que el PSUC va 
acabar tancant les portes dels 
seus locals. Dies més tard, la 
policia va detenir a l’alcalde 
d’Igualada i a una dotzena de 
militants d’ERC i de FAI.
Al novembre, una multitud de 
dones d’Igualada indignades 
per la falta del pa a la ciutat, 
es manifestaren pels carrers, 
paralitzant les fàbriques de 
teixits.

L’església de Sta. Maria, convertida en mercat. 
AFMI 1480. Procopi Llucià.

Taller comunal de fusteria durant els anys de la guerra. 
AFMI 436. Procopi Llucià.

Menjadors i dormitoris socials a l’antic convent de les Josefines. 
AFMI 448. Procopi Llucià.

Anunci i dibuixos de la premsa igualadina de 1937.



L’emergència climàtica és una emergència energètica. 
#TransicióEnergètica

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Més inversió internacional:
L’empresa xinesa Henan Prosper ha escollit Les Masies 
de Voltregà per establir el seu centre logístic europeu.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“La hipoteca té els seus defensors 
i els seus detractors”.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Josep Soriguera Blanch
Advocat ICAB Director de Iuris Trivium Advocats
 josepsoriguera.advocat@icab.cat

“Venciment anticipat hipotecari”

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

“Un cv d’una sola pàgina es pot entendre en 
un perfil molt júnior”

Manel Macià Martí
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

Els pressupostos del 2020 vincularan per primer cop les prio-
ritats del Govern als objectius de desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030.

Per què no indiques
 totes les teves dades al cv?

Abans de res vull remarcar 
que parlo des de l’experi-
ència i les preferències que 
tenim a Talentia Gestió.

Dit l’anterior començaré per llançar 
una crítica, constructiva, cap a els/
les nostres companys/es orientadors/
es laborals. Per què? Han arribat a 
les nostres oficines diverses persones 
orientades o entrevistades per aquests 
serveis i quan ens mostren el seu cv 
ens hem quedat més d’una vegada 
perplexos, principalment, per un mo-
tiu: cv d’una sola pàgina.

Un cv d’una sola pàgina es pot en-
tendre en un perfil molt júnior, amb 
poca experiència o en persones amb 
un perfil d’operari però en una per-
sona amb un perfil tècnic amb, per 
exemple, 5 o més anys d’experiència 
en una mateixa empresa, en diversos 
llocs i amb més experiències anteriors, 
dubto molt que càpiguen en una sola 
pàgina. Per tant:

• Com incrustar tanta experiència, 
metodologies, software, tràmits docu-
mentals, etc., en una sola pàgina?

• Com afegir un petit extracte defi-
nint-se professionalment per compe-
tències en tan poc espai?

• Descartem descriure les experiènci-
es en voluntariat o alguna afició (no 
posar “lectura” si us plau) que a certes 
empreses relacionades amb l’organit-
zació d’esdeveniments, per exemple, 
puguin interessar?

• Eliminem les formacions tècniques 
específiques no reglades?
Això que acabo de descriure són els 
elements que trobem a faltar en molts 

cv però el que ja és habitual que falta a 
la majoria de cv és la data de naixement 
i en alguns, i no és gens menyspreable, 
la residència i la foto. Anem per parts:

• La data de naixement. Sé perfecta-
ment el corrent actual que hi ha de 
no afegir la data al cv però això, per 
a nosaltres, és una absurditat. Si per 
al lloc al qual es postula un candidat 
l’empresa requereix un perfil amb una 
franja d’edat concreta, pel motiu que 
sigui, no posar la data ens obliga als 
reclutadors a preguntar-la. Preferim 
estalviar-nos aquest tràngol i no haver 
de mentir amb excuses variades.

• La residència. En processos en els 
quals es demana proximitat al cen-
tre de treball cal conèixer-lo doncs 
d’aquesta manera ja es descarten per-
fils que no compleixin aquest condici-
onant. La raó és simple: en empreses 
on les quals el transport públic no 
arriba de manera eficaç es requeriran 
candidats/es que no es cansin de dur a 
terme el desplaçament diari. Per molt 
ben remunerat que estigui el lloc no es 
vol arriscar a que la fatiga del despla-
çament indueixi a un canvi d’empresa.

• La foto. Sempre és interessant tenir 
una primera impressió gràfica de la 
persona postulant i més en el nostre 
cas que la primera anàlisi la realitzem 
amb Psicomorfología facial. La foto, 
per descomptat, ha de ser actual, ní-
tida i professional. Si a Linkedin ad-
juntem sempre la fotografia perquè en 
un cv no?

El nostre desig no és altre que facilitar 
al màxim els processos i no crear fal-
ses expectatives ni neguit en les perso-
nes que tant respecte ens mereixen.  

La nostra cultura és posseïdo-
ra, això fa que moltes  famílies 
hagin comprat el seu habitatge 
mitjança hipoteca. La hipoteca 

té els seus defensors i els seus detractors, 
els defensors pensen que és una segure-
tat pel dia de demà i una inversió a llarg 
termini,  els detractors diuen que és un 
lligam de per quasi tota la teva vida, tant 
econòmic com social, i, si tens problemes 
econòmics, pot ser un llastre que no te’l 
pots treure del damunt per vida d’hereus.

Si tens una hipoteca, set giren problemes 
econòmics, i no pots pagar les quotes, 
aleshores entren en joc les clàusules de 
la hipoteca, en aquest cas l’anomenada 
de “venciment anticipat”. La redacció 
d’aquesta era més o menys la següent: “No 
obstant el termini pactat -generalment 
25 o 30 anys- el Banc podrà exigir 
anticipadament, totalment o parcialment, 
la devolució del capital amb els interessos 
i despeses fins al dia de la completa 
solvència, en els següents casos:
Falta de pagament d’una part del capital 
del préstec o dels seus interessos.”

Així, tan sols amb una quota impagada, 
el banc podia executar la totalitat del 
préstec. Cal dir que el legislador amb la 
Llei 1/2013 va  establir que el banc per 
poder executar s’havien d’incomplir 
almenys tres terminis mensuals.

Amb la crisi del 2007, a on els habitatges 
estaven sobrevalorats amb hipoteques 
al 100% de la taxació, amb unes quotes 
inassolibles, els impagaments hipotecaris 
es van disparar, no de tres quotes sinó 
d’una darrera d’altra. A partir d’aquí les 
execucions bancàries van estar a l’ordre 
del dia sobre la base d’aquesta clàusula de 
venciment anticipat.

Però resulta ser que aquesta clàusula, 
arran de la Llei General per la Defensa 
de Consumidors i Usuaris, jutjats la van 
declarar abusiva, per tan inexistent dintre 
al contracte, quedava el dubte dels jutges 

de si es podia prosseguir amb l’execució, o 
no, pel 1124 de Codi Civil. Aquest dubte 
va comportar que tant el Tribunal Suprem 
(TS) com el Jutjat de Primera Instància 
Núm. 1 de Barcelona fessin la consulta, 
mitjançant qüestions prejudicials, al 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE), quedant per resoldre totes les 
execucions hipotecàries per clàusula de 
venciment fins que no és manifestes el 
TJUE.

El TJUE, ja s’ha pronunciat, i arran 
d’aquest pronunciament també ho ha fet 
el TS amb la sentència de l’11 de setembre 
de 2019 a on dóna criteris i pautes que 
serviran, no sense controvèrsia, per 
resoldre totes les execucions hipotecàries 
suspeses i les properes.

En primer lloc rebutja el sobreseïment del 
venciment anticipat, possibilitant la seva 
substitució per la disposició legal que el 
regula, la nova Llei de Crèdit Immobiliari 
(LCCI), a on l’Art 24 diu que les quotes 
impagades han de ser 12.

Considera que la clàusula de venciment 
anticipat en el préstec hipotecari és 
essencial, altrament el contracte és nul.

Amb aquestes pautes els processos en 
què el préstec es va donar per vençut 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 
1/2013, per aplicació d’una clàusula 
contractual prestigiosa nul·la, haurien de 
ser sobreseguts sense més tràmit.

Els processos en què el préstec es va 
donar vençut després de l’entrada en 
vigor de la Llei 1/2013 (que va exigir un 
mínim de tres mensualitats impagades), 
haurien de ser igualment sobreseguts. 
Per contra, si l’incompliment del deutor 
revesteix la gravetat prevista en la LCCI, 
podran continuar la seva tramitació. I, el 
sobreseïment dels processos no impedirà 
una nova demanda executiva basada, no 
en el venciment anticipat per previsió 
contractual, sinó en l’aplicació de LCCI. 
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Fruits Secs Torra
Més de 40 anys elaborant fruits secs de qualitat 

L’empresa, de caràcter familiar. Ha fet un 
gran salt en l’elaboració i venda de pro-
ductes ecològics i Premium. En l’actuali-
tat, prepara el seu relleu generacional

Sector Alimentació
Ubicació Jorba
Treballadors 30
Any fundació 1972
Producció diària de 10.000 kg processats diàriament

Amb la col·laboració de:

L’
empresa, de caràcter familiar, 

està ubicada al municipi ano-
ienc de Jorba. Ha fet un gran 
salt en l’elaboració i venda de 

productes ecològics i Premium. En 
l’actualitat, prepara el seu relleu gene-
racional.

Tot va començar l’any 1972, quan els 
pares de l’actual propietari (Jordi Tor-
ra) treballaven al món del tèxtil fins 
aquell moment, i van començar a ven-
dre fruits secs als mercats: “Aquest va 
ser el primer contacte amb el fruit sec, 
no s’ho haurien imaginat mai”, expli-
ca Torra. En Jordi els acompanyava a 
vendre als mercats i, de ben menut, 
ja despatxava els dissabtes. A partir 
d’aquí, a l’any 1985 varen decidir fer 
un gran pas: va quedar-se l’empresa i 
va muntar l’elaboració dels fruits secs 
des de la planta de Jorba. Tot i el salt 
quantitatiu i qualitatiu, l’essència és la 
mateixa: l’empresa és de caràcter fami-
liar. A més, ara hi conviuen la segona 
i tercera generació, i Torra ja prepara 
el seu relleu generacional: “ara hi ha 
una filosofia nova, més basada en els 
recursos humans i en la producció”, 
afegeix.

Fruits Secs Torra suma 
més de 900 referències

“Quan vam començar, recordo que ni 
el festuc ni la macadàmia les coneixí-
em”, relata. Una de les premisses im-
portants de Fruits Secs Torra és que 
els productes siguin de proximitat, 
sempre que es pugui, “som fidels al 
país”, detalla Jordi Torra. “Això vol dir 
que tots els conreus que hi ha aquí a 
Catalunya i a l’Estat tenen prioritat, 
com per exemple, l’ametlla. Ni que 
paguem més perquè l’ametlla és més 
cara aquí que la californiana, però te-
nim partners. Igual que l’avellana, les 
panses, els pinyons, les figues... Inten-
tem que la proximitat hi sigui”. Tot i 
això, ens explica que si abans hi havia 
el factor de temporalitat que regia el 
consum i el mercat, avui dia hi ha un 
altre factor que no podem obviar: la 
globalització. En aquest sentit, podem 
gaudir de fruits secs d’arreu del món 
durant qualsevol estació de l’any. “Hi 
ha unes noves expectatives de con-
sum. Si la gent ho demana, ho hem de 
buscar a fora, si aquí no n’hi ha”.

I així sumen més de nou-centes refe-
rències que elaboren en tot un seguit 
de varietats: fruites tropicals, fruits 
secs naturals, torrats, acarameŀlats, 
laminats, aperitius salats, productes 
sense gluten...  En tot tipus de fruits 
secs: avellanes, ametlles, pinyons, 
nous, pistatxos... “Entre referències i 

gramatges sumen més de 500. Sense 
tenir en compte si va envasat, en pot... 
Llavors ratllaríem les nou-centes en 
total”, explica Torra i afegeix que “a 
més, en número d’article, en tenim di-
ferenciats uns vuitanta. Els diferenci-
em molt: pansa de Xile, de Sud-àfrica, 
d’Argentina, de Màlaga... Encara que 
siguin panses, cadascuna d’elles té 
unes particularitats i característiques 
pròpies, i això també implica diverses 
referències segons la seva procedèn-
cia”.

Els fruits secs són sinò-
nims i companyia d’hàbits 
de vida saludables

Torra afirma que a través dels anys 
d’experiència i trajectòria tenen tres 
clients potencials: per una banda, els 
de tota la vida -que sempre consu-
meixen fruits secs, com a postres-, els 
anomenats “d’impuls” (que compren 
barreges, aperitius per a moments 
festius puntuals) i els que tenen uns 
hàbits de vida saludables i que han fet 
un pas més: posant els fruits secs a les 
amanides, com les pipes de carabas-
sa....  “Això abans era impensable”, ex-
plica. De fet, el gerent afirma que entre 
finals dels 80 i principis dels 90, ja es 
comença a parlar de dieta mediterrà-
nia “la gent comença a mentalitzar-se 
que s’ha de cuidar, i comencen a ad-
quirir hàbits de vida més saludables, 
com consumir fruits secs”, confessa. A 
més, també disposen de marca Premi-
um, anomenada Delirium i que està 
destinada al segment gourmet; així 
com també, una línia de productes bio 
i ecològics.

Els seus valors: la torrefac-
ció amb llenya i l’elabora-
ció diària

“Una ametlla no és només una amet-
lla: a nosaltres ens costa una elabora-
ció de 48 hores·, explica Torra. I és que 
un dels secrets més ben guardats de 
Fruits Secs Torra és que les torradores 
que realitzen la torrefacció dels fruits 
secs funcionen amb llenya. “És un dels 
nostres grans trets diferencials respec-
te altres”, apunta Torra.

A més, tot i treballar amb matèries 
primeres de qualitat, els fruits secs que 
surten de la planta de Jorba no tenen 
ni conservants ni colorants. Aquesta 
empresa familiar ofereix productes de 
gran qualitat i elaborats de forma arte-
sanal per mantenir la textura, el sabor 
i les aromes naturals que caracteritzen 
els fruits secs. “Treballem cada dia 
pensant en el nostre client final, però 

sobretot, pensem en la seva salut, i per 
això, elaborem tots els nostres produc-
tes sense conservants ni colorants”, 
apunta Torra. I aquesta consciència ja 
hi és des de totes les fases de la seva 
elaboració: rebre la matèria primera 
en condicions a través d’uns paràme-
tres determinats i analitzar si hi ha 
listèria, pesticides, filatoxina en tots 
els productes, quan s’han descarregat 
abans d’enviar-ho als circuits.

Fruits Secs Torra coneix una gran va-
rietat de segments: des de la venda a 
través de supermercats fins a fruiteries 
que venen a granel. A més, també dis-
posen de punts de venda propis, com 
la botiga que tenen situada a Vilafran-
ca del Penedès, un fet del tot positiu 
perquè “ens marca les tendències de la 
gent, i així podem dirigir les estratègi-
es”, relata Torra.

Més de 10.000 kg proces-
sats diàriament

Un altre dels secrets ben guardats de 
Fruits Secs Torra és que no es treba-
lla amb estocs “per així afavorir que el 
producte sigui el més fresc possible”, 
detalla Torra. Elaboren 10.000 kg pro-
cessats diàriament, a més de 70 revo-
lucions per minut. Prova d’això, a la 
planta de producció, les màquines de 
tecnologia d’última generació no pa-
ren de processar. “Elaborem i envasem 
cada dia. Garantim que els articles dis-
tribuïts als supermercats i a les boti-
gues i punts de venda no tenen més de 
tres dies des de la seva elaboració. Així 
arriben frescos a la taula dels consu-
midors”, conclou. 
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Aigua és vida Anoia   @AiguaAnoia

Esc Font del Roure   @fontdelroure

Bon dia a tothom! Que diu el senyor Lesmes que 
estem ”cegados por la irracionalidad”.

Conec prou bé al @JordiSolaTomas i sé que el futur 
de @TICAnoia està en les millors mans.Només em 
queda agraïr al @catarineu per l’esforç fet els últims 
anys. Estic convençut que ambdós seran presidents 
que deixaran empremta, per les maneres, pels èxits i 
per la dedicació. Kudos!

El 16 d’octubre la BRIMO va carregar d’una manera 
desproporcionada i violenta a estudiant de secun-
dària d’Igualada a l’autovia. Fins hi tot hi va haver 
actuacions il·legals per part d’alguns agents. @JxI-
gualada @marccastells us convertiu en còmplices al 
no condemnar-la.

L’alcalde @marccastells diu al #pleigualada que ”ell 
mai mira a l’esquerra” després de donar la paraula 
a Igualada Som-hi saltant-se a ERC. És la primera 
vegada que em fa riure un acudit seu, sabent quin 
lloc ocupada cadascú al ple 

Federalistas, ¿dónde está vuestro Dios ahora?
Ante la tesitura de status quo, más recentralización 
o independencia, ¿hacia dónde se decantará el casi 
25% federalista de Catalunya?

Hola @iguanacat aixo que diuen dels 8 dies de se-
guiment dels mobils ho veieu verosimil ?. Hi parti-
cipareu ?. Merci

Ja sé que em caurà de tot però jo era molt fan d’Inés 
Arrimadas. Per això em va decebre el canvi que va 
fer. Ara espero que la felicitat de l’embaràs la torni la 
persona que jo admirava.

El #pleigualada aplaça la votació de la creació de la 
Comissió d’estudi encarregada de valorar la gestió 
pública de l’aigua després d’haver demanat demo-
cratitzar aquesta comissió amb un representant dels 
treballadors, de l’@AnoiaPAH i d’@AiguaAnoia

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#101 Pep Elias Gàlvez

“Jo aprenc és en primera persona del singular, pri-
mer som éssers que sentim i després pensem.” Be-
goña Ibarrola ens fa reflexionar a la Conferència 
“Educació emocional, un camí per recórrer.” @
UManresa @educaciocat

FOTO: Cesc Sales
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Si els Singla només volen que siguin els seus terrenys 
els reclassificats en urbanitzables per que tenen les 
seves expectatives de negoci també s’ha de dir.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Els alcaldes anoiencs també 
es fan sentir al Palau de la 
Generalitat 

El 10è aniversari del Rec.0 
serà molt especial

Denuncien dos menors per 
provocar diversos incendis 
forestals a Vilanova del Camí

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Nascut a Igualada el 1967. Sóc de lletres, però cada cop em fascinen més les me-
ravelles de la ciència. Explico històries de ficció quan faig d’escrividor i explico la 
realitat quan faig de periodista; no sabria dir què és més complicat.  Actualment sóc 
el responsable de Comunicació de l’Ajuntament d’Igualada.

L’Hospital Universitari d’Igualada, un dels referents en l’àmbit de la recerca a la Repúbli-
ca Catalana, lidera la investigació clínica que ha permès descobrir un tractament eficaç 
contra l’Alzheimer. Aquesta fita s’afegeix als importants avenços en la lluita per combatre 
el càncer que també s’han assajat amb èxit al centre sanitari de la capital de l’Anoia.
 

xarxes Espai patrocinat per

Els morats van aconseguir tornar a descarre-
gar el 3 de 9 amb folre, el primer de la tem-
porada. Ho van fer després d’haver carregat el 
2 de 8 amb folre i d’un intent previ de 3 de 9 
amb folre que van haver de desmuntar. Però a 
la segona va anar la vençuda.
 

#Igualada #Anoia #premsacomarcal #castells 
#instacastells #castellers 
@iquiosc @moixiganguers
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Botigues de Buff i Punto Blanco, al Rec.0 / FOTOS: MARC VILA

Com valoren les empre-
ses tèxtils d’Igualada 
el festival de botigues 

efímeres?

Rec.0, deu anys d’aparador per a les marques 
de moda igualadines
REDACCIÓ / LA VEU 

A ra fa deu anys que va 
néixer el Rec.0, el fes-
tival de pop-up stores 

d’Igualada, amb un objectiu 
més centrat en la conservació 
patrimonial que no pas en la 
promoció comercial. La rea-
litat, però, és que ha esdevin-
gut un model de venda que ha 
servit per promocionar petites 
marques i dissenyadors i ha 
estat útil també per a les grans 
marques tèxtils que han po-
gut experimentar nous tipus 
de venda. Deu anys després, 
des del sector tèxtil igualadí és 
moment de fer balanç: com ha 
transformat l’existència del Rec 
les marques igualadines?
El cert és que les marques del 
territori van ser el motor del 
Rec.0, i han donat continuïtat 
al festival. Ja a la primera edició 
la marca Sita Murt va apostar 
pel festival per la gran estima 
que la pròpia Sita Murt, filla 
d’adobers, tenia pel barri, i han 
estat presents en les vint edici-
ons de Rec. També hi són des 
de fa moltes edicions, Ingrid 
Munt, que va començar com a 
marca emergent a l’espai com-
partit de dissenyadors i ha anat 
creixent com a marca al Rec on 
ja té una pop-up pròpia, o la 
gran marca esportiva Buff, que 
de seguida va veure en el festi-
val l’oportunitat per vendre els 
seus estocs vinculant-se amb el 
patrimoni industrial igualadí. 
Buff està apostant per una pro-
ducció més sostenible dels seus 
tubulars, que els produeix amb 
microfibres de polièster ob-
tingudes de plàstic d’ampolles 
reciclades. En aquesta edició 
del Rec que comença dimecres 
que ve, Buff convidarà als visi-
tants a dur ampolles de plàstic 
a la màquina de reciclatge per 
obtenir un descompte a la pop-
up store. 
Punto Blanco va incorporar-se 
a la segona edició del Rec i des 
d’aleshores no ha fallat. Montse 
Prats, retail manager de Punto 
Blanco, destaca que el festival 
els aporta “molt dinamisme, és 
un format diferent, serveix per 
fer proves de formats de venda 
nous que tastem al Rec”, i tam-
bé ho valora positivament en 
clau interna: “et fa sortir una 
mica del que fas habitualment, 
ens permet que gent de fàbrica 
o d’oficina pugui estar a la bo-
tiga venent i trencar de forma 
divertida amb les dinàmiques 
habituals”. Una altra empresa 
anoienca consolidada és Mu-

nich i la seva marca Duuo, una 
de les darreres incorporacions 
al Rec.0, que ocuparà en la 
propera edició una de les pop-
up store més grans, i també la 
marca d’home Boxley, nascuda 
a Igualada, que des del juny de 
2012 no ha deixat de partici-
par al festival, igual que el punt 
per a dona de Messcalino, que 
compta amb un públic fidel.
Hi ha algunes empreses igua-
ladines que pràcticament han 
nascut al Rec, com és el cas de 
la marca Micu Micu de roba 
de nadó que va ser present al 
Rec.05 en el primer espai Rec 
Kids. El fundador de la mar-
ca, Carles Piernas, explica: “el 
Rec ha sigut una plataforma de 
llançament de la marca, un al-
taveu, i a més hem tingut ven-
da directa amb el públic; ens ha 
anat molt bé en tots els sentits: 
per vendre, per fer sinergies, 
per trobar proveïdors... abans 
o després del Rec sempre ens 
contacta gent que ens ha vist al 
Rec i que ens vol oferir serveis; 
el Rec és també com una fira”. 
Micu Micu fabrica els seus 
productes amb cotons orgànics 
i des d’Igualada exporten a pa-
ïsos com Xina. Comparteixen 
espai a la zona Reckids amb al-
tres empreses igualadines com 
TresXics, una marca molt crea-
tiva dedicada als complements 
infantils. 
Qui també valora positivament 
l’existència del Rec.0 són disse-

nyadors com Jordi Rafart, que 
veuen en el Rec una plataforma 
per donar-se a conèixer. Rafart, 
que va traslladar-se a Igualada 
fa 15 anys i és present al festival 
des del Rec.07, explica: “com 
a petits dissenyadors venem 
les primeres peces d’outlet i de 
mica en mica aquestes perso-
nes es fidelitzen amb la marca 
i ja compren col·leccions de 
temporada”. El dissenyador ex-
plica que té clients d’arreu de 
Catalunya, de Balears, de Ma-
drid, d’Alemanya i d’Anglater-
ra, i que n’hi ha que repeteixen 
cada any. Com Rafart, qui ha 
apostat fortament pel barri del 
Rec és el reconegut dissenya-
dor igualadí David Valls, que 
a més de participar al festival 
té les seves oficines al barri del 
Rec des de fa uns quants anys.
La quantitat de públic que es 
concentra els quatre dies de 
Rec, unes 100.000 persones 
segons l’organització, fan que 
les marques intentin generar 
trànsit de gent des de les pop-
ups del rec a les seves botigues 
del centre d’Igualada, i sobretot 
captar clients nous per fidelit-
zar-los per tot l’any. Es calcula 
que el 80% de persones que vi-
siten el festival Rec són de fora 
d’Igualada, fet que els permet 
accedir a un públic diferent.
A banda de les marques pròpi-
ament igualadines, hi ha mar-
ques foranes que arriben al Rec 
de la mà de distribuïdors i co-
merciants igualadins, com és el 
cas de Pepe Jeans, que hi és pre-
sent a través de la botiga Lum-
berton, les marques Only, On-
ly&Sons i Jack&Jones, que des 
de fa tres edicions arriben de la 

mà de la botiga Asfalt d’Iguala-
da, Superdry que hi és present 
a través de la botiga Superdry 
d’Igualada, o Javier Simorra, 
que des de l’any 2013 participa 
al Rec de la mà del comerciant 
igualadí Lula Outlet.

Acords amb 
empreses locals
Per no perdre l’essència com a 
festival del territori, l’organitza-
ció del Rec.0 busca aliances es-
tratègiques amb empreses ano-
ienques. En aquesta propera 
edició s’incorporen com a col-
laboradors Caves Bohigas, que 
estrenarà una caseta “gastro” on 
es podran beure els seus caves 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. 
A més, l’empresa igualadina In-
doorwall serà l’encarregada de 
muntar un zona d’escalada gran 
rocòdrom enmig de les botigues 
efímeres, serà la primera paret 
d’escalada que hi haurà al barri 
del rec, en una acció conjunta 
amb la marca La Sportiva.  In-

doorwall Climbing Centers és 
la segona franquícia més gran 
del món, amb 10 rocòdroms 
a l’Estat espanyol i n’està cons-
truint dos més. Pròximament 
obrirà el seu primer rocòdrom 
internacional a la Xina.

Retorn als orígens
Des de l’organització del Rec 
volen que aquesta desena edi-
ció, que tindrà lloc del 6 al 9 
de novembre, serveixi per tor-
nar als orígens de reivindicació 
patrimonial del barri. Per això 
obriran les portes d’adoberies 
com l’antiga Adoberia Salat, o 
el pati de l’adoberia Bas i Jordi, 
que obrirà per acollir una expo-
sició dels 10 anys de Rec.0 sota 
la mirada del fotògraf Marc 
Vila. Oferiran  diàriament visi-
tes guiades gratuïtes o bé a una 
de les adoberies més impor-
tants en actiu, Curtits Badia (el 
dimecres, dijous i divendres a 
les 12h) o bé a l’Adoberia mu-
seïtzada Cal Granotes (cada dia 
a les 11h). 
També hi haurà tallers oberts 
per descobrir el procés de cre-
ació de producte de pell i cuir 
a l’Estudi Lubochka, cada dia a 
les 18h  hi haurà una demos-
tració.  Amb aquestes iniciati-
ves, el Rec.0 vol posar al centre 
de les activitats culturals del 
festival el patrimoni industri-
al i arquitectònic del barri, un 
patrimoni que ara fa 10 anys 
un grup d’igualadins va rei-
vindicar a través del festival de 
venda radical. 

El Rec.0 comença dime-
cres vinent una nova 

edició molt especial: la 
del desè aniversari

Micu Micu i Sita Murt, exemples de la presència igualadina al Rec.0
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Tot el que necessites per 
fer els teus panellets
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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

L’Ajuntament demana per unanimitat 
la Creu de St. Jordi per Àuria
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada ha aprovat 
aquest dimarts, per 

unanimitat, sol·licitar la con-
cessió de la Creu de Sant Jor-
di al Taller Àuria Cooperati-
va, SCCL. Aquest ha estat un 
dels punts més destacats de la 
sessió ordinària d’aquest mes 
d’octubre, en què finalment no 
s’ha debatut el punt correspo-
nent a l’inici del procediment 
per a l’exercici públic de l’ac-
tivitat econòmica relativa a 
la prestació del servei públic 
d’abastament domiciliari d’ai-
gua potable. Aquesta qüestió 
ha estat retirada de l’ordre del 
dia, en espera d’un informe le-
gal encarregat als serveis jurí-
dics municipals.
El ple també ha aprovat, entre 
altres punts, el nomenament 
dels infants membres del 
Consell dels Infants, la bonifi-
cació de l’import sobre cons-
truccions a favor del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada per 
a la fase 1 de les obres de re-
forma i ampliació de la Resi-
dència Pare Vilaseca, i l’acord 
d’adhesió al contracte sobre 
l’acord marc de subministra-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Taula Comarcal de 
Professionals de Joven-
tut de la comarca co-

ordinada pel Departament de 
Joventut del Consell Comarcal 
de l’Anoia, convoca pel dijous 
21 de novembre a les 6 de la 
tarda una primera trobada de 
la Comissió LGTBIQ+ Jove de 
l’Anoia. 

ment d’energia elèctrica desti-
nat a entitats locals adjudicat 
pel Consorci pel Desenvolu-
pament Local a Endesa Ener-
gia.
Un cop acabada la part re-
solutiva del Ple s’han deba-
tut tres mocions. Després de 
debatre-les, el Ple ha aprovat 
una moció de Junts per Igua-
lada de suport a les protes-
tes de la ciutadania contra la 
sentència del procés. El grup 
de Poble Actiu s’ha abstingut, 
ERC hi ha votat a favor i el 
grup de Ciutadans hi ha votat 
en contra.
El Ple ha rebutjat una altra 
moció de Poble Actiu i Es-
querra contra les càrregues 
policials durant el tall de l’A-2 

realitzat per estudiants el dia 
16 d’octubre. Junts per Iguala-
da ha votat en contra del text, 
que també ha tingut el vot ne-
gatiu de Ciutadans.
Finalment, el Ple també ha 
rebutjat una moció presen-
tada pel grup de Ciutadans 
que demanava la col·locació 
de dues senyeres a les roton-
des de davant de l’Hospital i 
de l’Avinguda Gaudí. La pro-
posta ha tingut els vots en 
contra de Junts per Igualada, 
Esquerra Republicana i Poble 
Actiu.
El grup d’Igualada Som-hi ha 
anunciat, a l’inici del debat, 
que no participaria en les vo-
tacions de cap de les tres mo-
cions.

REDACCIÓ / LA VEU 

S ’ha constituït a Iguala-
da una nova associació 
sense ànim de lucre a fa-

vor de l’hospital de Sant Joan 
de Déu de Barcelona. La fina-
litat  de l’associació és treballar 
per oferir suport als infants 
en situació vulnerable, en cas 
de malalties cròniques i de 
malalties minoritàries.  D’una 
manera prioritària es treballa-
rà per recaptar fons per la re-
cerca i investigació del càncer 
infantil.
Per aconseguir les seves fina-
litats, l’associació té previst 
dur a terme cada any un festi-
val,  que pot ser de cant coral, 
grups orquestrals  i dansa, en-
torn al 15 de febrer que és el 
dia mundial del càncer infan-
til. La recaptació íntegra anirà 
destinada al laboratori de Sant 
Joan de Déu per la investiga-
ció d’aquesta malaltia.
El proper festival es farà el 14 
de febrer de 2020 a l’ateneu i 
serà una gala de dansa en què 
hi participaran diferents grups 
de la ciutat.

Neix l’associació Amics 
de Sant Joan de Déu 
d’Igualada

“Estem oberts a qualsevol per-
sona que ens vulgui fer sug-
geriments i propostes o que 
vulgui col·laborar  en la realit-
zació  de les diferents activitats 
que s’aniran proposant. L’asso-
ciació no establirà cap quota 
a les persones que en formin 
part, perquè entenem que qui 
vulgui pot  fer una aportació 
econòmica  comprant entra-
des fila 0 o col·laborant  en cas 
de què es faci  alguna campa-
nya  concreta. Després d’un 
exitós concert realitzat el pas-
sat 15 de febrer de 2019, hem 
cregut necessari crear aquesta 
associació amb l’esperança de 
què cada vegada més nens i 
nenes puguin vèncer aquestes 
malalties tan greus. Gràcies a 
la investigació avui en dia se 
solucionen molts més casos 
i aquest és el nostre objectiu: 
aportar el nostre petit gra de 
sorra  per aquests nens i ne-
nes, per les seves famílies i per 
la societat en general. Aquesta 
és una realitat que  no se sap 
mai a qui li pot tocar”, expli-
quen des de la nova entitat 
igualadina.

La comissió és oberta a qual-
sevol jove d’entre 12 i 35 anys, 
sigui quina sigui la seva ori-
entació sexual o identitat de 
gènere, amb l’objectiu de tre-
ballar envers els drets de les 
persones del col·lectiu LGT-
BIQ+.
L’objectiu és constituir un 
grup de treball sòlid per fer 
front a les necessitats d’aquest 
col·lectiu i comptar amb la 

participació de les persones 
joves interessades per tal que 
el treball que es dugui a terme, 
no sols contempli la mirada 
professional i doni veu a un 
col·lectiu que històricament 
ha estat silenciat. 
Aquesta, és una necessitat que 
ha anat sortint en els espais 
de coordinació comarcal dels 
serveis de joventut on, entre 
d’altres, s’ha detectat que hi 

ha una manca d’entitats o es-
pais de trobada per abordar 
les necessitats del col·lectiu a 
nivell local i comarcal, fent-se 
palès, que moltes d’aquestes 
persones joves sovint marxen 
a grans ciutats per organit-
zar-se, buscar la seva identitat 
i participar en activitats del 
col·lectiu.
Així, la comissió vol gene-
rar un espai de trobada entre 

Convocada una trobada de la comissió LGTBIQ+ de l’Anoia
joves interessats/des amb la 
voluntat de crear projectes i 
línies d’acció per fer front a 
aquesta necessitat.
Per inscriure’s cal accedir al 
formulari que trobareu a l’en-
llaç www.bit.ly/lgtbiqanoia 
i en cas de més informació o 
dubtes podeu contactar al cor-
reu joveslgtbiq@anoia.cat



Jornada sobre eines i oportunitats per les empreses, a la seu de la UEA. / ARXIU

La jornada comptarà 
amb la ponència del 

Dr. Pere Fullana i s’em-
marca dins el projecte 

“Connexions en Econo-
mia Circular” impulsat 

per la UEA i amb el 
suport de l’Agència de 
Residus de Catalunya

La UEA prepara pel 7 de novembre 
una jornada sobre l’ecodisseny
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REDACCIÓ / LA VEU 

H i ha un debat cons-
tant sobre quina és 
la millor opció am-

biental: reciclar un envàs o 
reutilitzar-lo; cotxe elèctric o 
benzina; llauna o vidre; moca-
dor de paper o de cotó; bossa 
reutilitzable de plàstic reciclat 
o de cotó verge; pollastre o 
verdura; bolquers de cel·lulo-
sa o de drap; etc. Les empreses 
no saben si fer que el seu pro-
ducte tingui menys material o 
tingui una vida llarga; que es 
pugui desmuntar o que es pu-
gui reutilitzar; que no consu-
meixi tanta energia o que sigui 
més eficient en la funció; etc.
Per tal de resoldre aquestes 
i moltes altres qüestions, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
celebrarà el proper 7 de no-
vembre una jornada de treball 
amb el Dr. Pere Fullana, engi-
nyer industrial, expert en pro-
ducte i medi ambient i actual-
ment Director de la Càtedra 
Unesco cicle de vida i canvi 
climàtic ESCI-UPF.
En aquesta 2a jornada que 
porta per títol Ecodisseny i 

cicle de vida des de l’òptica 
empresarial, i que s’emmarca 
dins el projecte Connexions 
en Economia Circular im-
pulsat per la UEA amb el su-
port de l’Agència de Residus 
de Catalunya, es plantejaran 
aquestes qüestions i s’exposa-
ran diversos casos pràctics. Els 
alumnes podran posar els seus 
casos d’empresa en el debat i 
comptar amb l’assessorament 
i l’acompanyament de l’expert 
en aquest tema.
En aquest sentit, Pere Fullana 
recorda que “sense aquest co-
neixement, es poden destinar 
molts recursos per avaluar, 
millorar i comunicar aspectes 
irrellevants del meu producte. 

Sense la visió de cicle de vida, 
es poden destinar recursos 
a millorar una part de la ca-
dena de producció quan els 
grans impactes són a una al-
tra baula”.

“Connexions 
en Economia Circular”
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia impulsa el projecte “Anoia 
Circular”, desenvolupat en 
dues fases. Una primera en 
què es va considerar elemen-
tal fer un estudi general d’es-
tratègia circular per conèixer 
els principals residus que 
generaven les empreses ano-
ienques, les necessitats de 
recursos, l’estat actual de les 
empreses, la seva consciència, 
les mesures que ja portaven a 
terme i els seus dubtes i ne-
cessitats. 
La segona fase, en canvi, sota 
el títol “Connexions en Eco-
nomia Circular”, es desen-
volupa de la mà de l’Agència 
Catalana de Residus, donant 
una oportunitat a les empre-
ses que vulguin desenvolupar 
una primera fase d’un projec-
te de simbiosi industrial.

L’Institut Pere Vives, 
premiat per la Cambra
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Casa Llotja de Mar 
s’ha tornat a vestir de 
gala un any més per 

homenatjar les empreses que 
aquest any fan un aniversari 
emblemàtic (50, 75, 100, 125, 
150, 175 i enguany fins als 200 
anys) en el marc del tradicional 
Dia de la Cambra.
L’acte, que ja arriba a la seva 
23a edició ha estat conduit per 
l’Espartac Peran, que ha posat 
en relleu l’esforç i la dedicació 
del teixit empresarial per cons-
truir una Catalunya forta eco-
nòmicament. Durant el trans-
curs de la gala s’han lliurat els 
guardons commemoratius a 
un total de 118 empreses de la 
demarcació de Barcelona.
El president de la Cambra de 
Barcelona, Joan Canadell, ha 
fet el discurs inaugural de l’acte 
i ha felicitat a totes les empre-
ses guardonades, tot elogiant 
la constància i l’esforç per ha-
ver arribar fins a aquí, “el futur 
de l’economia depèn de que les 
noves generacions també tin-
guin aquest esperit dinàmic”. 
“Les empreses que avui esteu 
aquí van ser creades per per-
sones visionàries, plenes de 
coratge i amb molta fe en el 
seu projecte. Per emprenedors 

que miraven amb perspectiva 
de futur, sense encongir-se da-
vant les dificultats” ha explicat 
Canadell.
Canadell ha emfatitzat durant 
la seva intervenció que “l’eco-
nomia catalana és una de les 
economies més pròsperes. Una 
economia conformada per un 
teixit empresarial excepcional. 
Resilient, persistent i amb visió 
constructiva, tres valors que 
conformen l’ADN empresarial 
català”.
En aquesta ocasió les empre-
ses amb més trajectòria són: la 
Facultat de Nàutica de Barcelo-
na per la celebració dels seus 
250 anys, l’Editorial Salvat i 
el Port de Barcelona amb 175 
anys, el Col·legi de Metges de 
Barcelona pels 125 anys, els 
Laboratoris LETI i Danone 
pel seu centenari, i Caritas 
Diocesana de Barcelona i la 
Federació Catalana de Moto-
ciclisme pels 75 anys.
Per la comarca de l’Anoia 
s’ha premiat a l’Institut Pere 
Vives Vich d’Igualada pels 
seus 50 anys de trajectòria 
empresarial. L’acte ha es-
tat presidit per la consellera 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, 
la igualadina Àngels Chacón, 
que n’ha fet la cloenda.
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El vicepresident del Consell, Jordi Cuadras, amb alguns dels 
participants en el programa de formació. / CC

El Consell Comarcal afavoreix 
l’ocupació dels majors de 45 anys

REDACCIÓ / LA VEU 

L a nova connexió 
d’Igualada amb la 
Ronda Sud, anunciada 

l’abril del 2016, fa tres anys i 
mig, segueix fent passes cap a 
convertir-se algun dia en re-
alitat. La darrera, una troba-
da de l’alcalde, Marc Castells, 
amb el director general d’In-
fraestructures de la Generali-
tat, Xavier Flores, i amb l’equip 
que està redactant el projecte 
de l’enllaç amb la Ronda Sud 
per intercanviar informació 
i comentar i valorar sobre el 
terreny les característiques i 
les dificultats tècniques i urba-
nístiques.
Es tracta d’una obra que ha 
de connectar una de les zo-
nes més emblemàtiques de 
la ciutat amb la carretera que 
permet l’accés directe a vies de 
comunicació tan importants 
com l’autovia A-2, la carretera 
C-15, per anar cap a Vilafran-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat de la Masuca 
proposa nous tallers 
de cuina. Després de la 

sessió dedicada als panellets, 
que va tenir lloc el 24 d’octu-
bre, ara hi ha tres propostes 
més dedicades en aquest cas a 
la pastisseria nadalenca, pro-
gramades amb la col·laboració 
de dos reputats mestres pas-
tissers de casa nostra. Així, el 
7 de novembre s’organitza un 
taller d’elaboració de galetes 
de Nadal i el 28 de novembre 
la proposta és aprendre a fer 
tortell de Reis i coca de Nadal. 
Ambdós tallers aniran a càrrec 
d’Amadeu Fitó. Finalment, el 
12 de desembre, Josep Maria 
Altarriba, ensenyarà a fer tor-
rons de diferents gustos i vari-
etats.
Tots els tallers es fan a les 17,30 
h i són gratuïts, però és im-
prescindible fer una inscripció 
prèvia per correu electrònic 
(comerc@aj-igualada.net) o 
telefònicament, al 938031950 
ext.4400, ja que l’aforament 
màxim és de 15 assistents.

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns la igualadina 
Maria Romeu Solà 
ha fet cent anys i ho 

ha celebrat amb tota la seva 
família. L’alcalde, Marc Cas-

Paral·lelament, se segueixen 
organitzant els tallers de cuina 
infantil a càrrec de Cookyfop’s 
en col·laboració amb la Ludo-
teca del mercat i s’han progra-
mat sis sessions durant els me-
sos de novembre i desembre :
- Fem croissants de pasta fulla-
da amb Nutella (8 de novem-
bre, 17.30 h)
- Fem una pizza (9 de novem-
bre, 11 h)
- Fem una broqueta de truita 
de patates (22 de novembre, 
17.30 h)
- Fem un brownie (23 de no-
vembre,11 h)
- Fem cupcakes nadalenques 
de fondant (20 de desembre 
,17.30 h)
- Fem galetes de mantega per a 
l’arbre de Nadal (21 de desem-
bre, 11 h)
Els tallers infantils també són 
gratuïts i no és necessària ins-
cripció prèvia, només cal pre-
sentar-se a la ludoteca del mer-
cat una estona abans de l’hora 
d’inici. Estan organitzats pel 
Servei de Comerç de l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Associació 
de botiguers de la Masuca.

Nous tallers a l’Aula de 
Cuina de la Masuca

La igualadina Maria 
Romeu Solà fa cent anys

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha dut a terme 
aquest 2019 el Progra-

ma Treball i Formació, una 
aposta per fomentar l’ocupa-
ció amb la contractació la-
boral de persones aturades 
d’especial vulnerabilitat per a 
tasques de manteniment, su-
port administratiu i altres als 
municipis de la comarca de 
l’Anoia. Al llarg d’aquest 2019, 
l’ens comarcal ha fet 40 con-
tractes d’una durada d’entre 6 
a 12 mesos, tots ells a jornada 
completa.
El programa està adreçat a 
persones aturades majors de 
45 anys que havien exhaurit 
la prestació per desocupació, 
subsidi o bé són beneficiàries 
de la renda mínima d’inser-
ció. “Treball i Formació” pre-
tén anar més enllà d’un pla 
d’ocupació, ja que combina les 
accions d’experiència laboral 
amb les de caràcter formatiu 
per millorar les competènci-
es transversals i professionals 
dels participants.
L’entrega dels diplomes del 
programa ha anat a càrrec 
del vicepresident primer de 
Promoció Econòmica i Infra-
estructures del Consell Co-
marcal, Jordi Cuadras, qui va 

tells, i la regidora d’Acció So-
cial, Carme Riera, l’han visitat 
al seu domicili per felicitar-la 
en nom del Consistori i obse-
quiar-la amb un ram de flors 
i un llibre amb imatges de les 
festes tradicionals de la ciutat.

mantenir una trobada amb els 
integrants del curs per inter-
canviar visions i transmetre’ls 
el suport i treball que el Con-
sell fa per a la inserció laboral 
de les persones amb dificultats 
per a trobar una feina: “Sa-
bem que no és suficient però 
és necessari. Estem compro-
mesos en dur a terme aquest 
programa per aconseguir que 
el màxim nombre de persones 
possible puguin tornar a la 
roda del mercat laboral. I ho 
fem dirigint-nos al col·lectiu 
de majors de 45 anys que és 
un dels col·lectius amb dificul-
tats a l’hora de trobar una fei-
na. L’edat és un valor per l’ex-
periència acumulada i no un 

greuge i per això, amb aquest 
programa, volem donar opor-
tunitats a tot aquest col·lectiu. 
A més, som molt conscients 
de la importància que té, so-
bretot en aquests trams d’edat, 
poder cotitzar per a poder ac-
cedir una pensió digna quan 
s’arribi a la jubilació”.
El programa Treball i For-
mació del Consell forma part 
dels programes del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el 
Fons Social Europeu i el Mi-
nisteri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social del Govern 
d’Espanya.

Més treballs previs a les obres de la 
connexió amb la Ronda Sud

ca del Penedès o la C-37, per 
anar cap a Manresa.
També han estat presents en la 
trobada el regidor de Mobi-
litat, Miquel Vives, acompa-
nyat d’arquitectes i tècnics 
municipals, el subdirector 
general d’Infraestructures, 
Pedro Malabia, el director 
del projecte, Quirino Vi-
la-Massana, i diversos re-

presentants de l’empresa que 
l’està redactant.
El Departament de Territori 
i Sostenibilitat va adjudicat 
el maig d’aquest any, per un 
import de 260.000 euros i un 
termini de 8 mesos, la redac-
ció del projecte, que hauria 
d’estar a punt el gener prò-
xim. Les obres costaran uns 
12 milions d’euros.



Rotary Club Igualada celebra 
el seu 30è aniversari 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns-Igualada Oberta) 
demana al govern de Junts 

per Catalunya que apliqui me-
sures contundents per frenar 
l’incivisme que deixa sense 
funcionament l’ascensor de Fà-
tima i les escales mecàniques 
del carrer de Sant Magí de ma-
nera recurrent. Això provoca 
malestar indignació entre els 
diferents usuaris, ja que són 
infraestructures que són abso-
lutament necessàries per al dia 
a dia de moltes persones per 
anar a comprar, al banc o a les 
escoles, per exemple.
En una roda de premsa acom-
panyats de desenes de veïns i 
veïnes, Igualada Som-hi ha fet 
diverses reclamacions. El regi-
dor portaveu de la formació, 
Jordi Cuadras, demana que 
“acabi el vandalisme, fem una 
crida a que no hi hagi més in-
civisme. Reclamem que el go-
vern de la ciutat garanteixi que 
l’ascensor i les escales mecàni-
ques funcionin tot l’any. Són 
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E l 24 d’octubre coinci-
deix l’aniversari del 
Rotary Club Igualada 

amb el Dia Mundial contra la 
Polio. És doncs un bon dia per 
promoure accions que generin 
recursos per  eliminar aquesta 
malaltia.
Recordem que el 1988, quan 
Rotary International va inici-
ar aquesta campanya, 350.000 
infants cada any patien l’atac 
del virus de Poliomielitis. Des 
de llavors, i amb la col·labo-
ració de l’Organització Mun-
dial de la Salut, s’han vacunat 
2.500 milions de nens. El re-
sultat és que, en el que por-
tem de 2019  hi dos països on 
encara es donen nous casos: 
Afganistan, amb 16 i Pakistan, 
amb 72. “No podem donar 
per guanyada aquesta batalla 
fins que no ho sigui totalment 
i sense rebrots”, expliquen des 
de l’entitat igualadina.
Clubs de 196 països promo-
uen per aquestes dates, ac-
cions i recaptacions de fons 
per comprar vacunes –a 0,60$ 
cadascuna- i voluntaris de Ro-
tary subministren on hi hagi 
un nen. Un rotari conegut 

com a Bill Gates, manté cada 
any la seva aportació de dos 
dòlars per cada un que acon-
segueix la xarxa de Clubs, fins 
a un màxim de 70 milions. 
L’aportació d’Igualada aquest 
any serà de 1.500$ que gràci-
es a Gates, és convertiran en 
4.500$ i serviran per a vacu-
nar 7.500 infants.
Des de l’entitat afegeixen que 

“són trenta anys del Rotary 
Club Igualada fent accions per 
aconseguir millorar la societat 
tant en la proximitat com en 
l’àmbit internacional. La Pau, 
les malalties, l’educació, el 
desenvolupament econòmic, 
el Medi Ambient, la proble-
màtica de l’aigua... Aquestes 
són les àrees preferents d’actu-
ació. Queda tant per fer...”
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Moble Jove

Som-hi reclama mesures per acabar 
amb l’incivisme a l’ascensor i escales

dues infraestructures bàsiques 
per la mobilitat de moltes ciu-
tadanes i ciutadans i des de 
l’Ajuntament cal fer front de 
manera enèrgica al vandalisme 
que les aturen de manera peri-
òdica al llarg de l’any”.
El posicionament d’Igualada 
Som-hi arriba en un moment 
en el qual l’ascensor de Fàtima 
fa un mes que està fora de ser-
vei i les escales mecàniques del 
carrer de Sant Magí pateixen 

aturades cada setmana. Totes 
dues instal·lacions disposen de 
càmeres de seguretat però s’ha 
demostrat que això no resol 
les contínues actituds incívi-
ques que afecten el seu funci-
onament: “El nostre model de 
ciutat és el d’una ciutat con-
nectada i on les infraestructu-
res funcionen. Cal fer front al 
vandalisme i quan aquest es 
converteix en crònic, cal que 
el govern faci un pas endavant 
i adopti mesures que el frenin 
en sec. No pot tornar a passar 
que l’ascensor de Fàtima esti-
gui parat un mes o que les es-
cales mecàniques gairebé mai 
funcionin totes alhora”, explica 
Cuadras.
La regidora Montse Montaña 
fa una crida a la conscienciació 
de que “cada vegada que algú 
malmet l’ascensor o les escales, 
vol dir que hi ha ciutadans que 
deixen de poder moure’s amb 
facilitat”. L’augment de la il·lu-
minació, cartells informatius 
amb l’import de les sancions 
o més vigilància són mesures 
que proposa Som-hi.
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La UEA apropa a l’empresariat 
anoienc la realitat virtual
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 80 empre-
ses de la comarca de 
l’Anoia han assistit a 

una jornada de coneixement 
impulsada per la UEA. Sota el 
títol “Realitat virtual a l’auto-
moció i la indústria”, aquesta 
jornada s’ha emmarcat dins 
el projecte UEA Lab Anoia 
4.0, una comissió de treball 
-impulsada per la pròpia 
entitat- que acompanya i 
assessora a les empreses del 
territori en matèria de trans-
formació digital.
En aquest sentit -l’acte cele-
brat a les instal·lacions de Ser-
visimó Igualada- ha comptat 
amb dues conferències que 
han tingut com a fil conductor 
la realitat virtual i l’augmen-
tada. Dues tecnologies estra-
tègiques que s’apliquen en els 
entorns empresarials i indus-
trials, i que no només s’han 
convertit en una eina de ven-
da, màrqueting i promoció; 
sinó també de planificació de 
la producció, d’estratègia, de 
manteniment, de maquinària i 
equips... Entre altres solucions 
i possibilitats que s’han pogut 
conèixer amb més detall a tra-

REDACCIÓ / LA VEU 

Dijous va inaugurar-se 
a l’avinguda Barcelo-
na 174 l’establiment 

E-Lowing, el primer que hi ha 
a l’Anoia dedicat exclussiva-
ment a la mobilitat elèctrica, 
de bicicletes, patinets, i sobre-
tot, motos. Al capdavant del 
negoci hi ha Jordi Martínez, 
que compta amb l‘experièn-

vés d’aquesta jornada.
En aquest aspecte, les dues 
conferències han comptat 
per una banda, amb Angel 
Campo, director comercial 
de Volkswagen Spain qui ha 
exposat el cas de Volkswagen 
4.0: és a dir, com a través de 
la realitat virtual i configura-
ció augmentada s’utilitza per 
oferir un servei al client. Cam-
po ha afirmat que “és molt 
important visualitzar cap a 
on aneu. Hi ha moltes soluci-
ons tecnològiques, però hem 
de tenir en compte cap a on 
volem anar per assolir els ob-
jectius de la nostra estratègia 
empresarial. Nosaltres tenim 

molt clar que l’experiència del 
client és quelcom molt im-
portant per treballar. En som 
conscients i des de Volkswa-
gen som capaços de fer tot 
el procés comercial a través 
d’una tablet. La realitat virtu-
al ja fa temps que l’utilitzem”.
Per altra banda, la jorna-
da també ha comptat amb 
la conferència de Xavier 
Riba, soci-fundador i direc-
tor territorial de Catalunya 
d’Innovae, una empresa de 
solucions de realitat virtual 
i realitat augmentada amb 
aplicacions en venda, forma-
ció, manteniment, logística, 
fabricació i control.

La Veu, al Congrés Interpirinenc 
de Mitjans de Proximitat
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Veu de l’Anoia i Ve-
uanoia.cat han partici-
pat en la primera edició 

del Congrés Interpirinenc de 
Mitjans de Proximitat, celebra-
da dijous i divendres a la Seu 
d’Urgell. 
La sala Sant Domènec ha aco-
llit els 180 inscrits en la troba-
da, organitzada per l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Co-
municació (AMIC), i entre els 
quals hi havia la directora de 
La Veu de l’Anoia, Pia Prat, i el 
cap de redacció, Jordi Puiggròs. 
El Congrés pretenia “posar en 
valor” la seva contribució a la 
dinamització territorial, pels 
vincles que s’estableixen entre 
els seus editors i el públic. A 
banda de la creació de comu-
nitats, els principals eixos de 
la trobada tenen a veure amb 
la transformació tecnològica i 
el model de negoci d’aquestes 
publicacions.
Des de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació 
(AMIC) volen destacar l’ampli 

ventall de perfils vinculats a 
l’àmbit comunicació que van 
assistir a l’esdeveniment i van 
valorar positivament els con-
tinguts que es van tractar en les 
diferents ponències. En aquest 
sentit, veuen amb bons ulls el 
model de subvencions del País 
Basc, que destina ajudes per a 
finançar una part dels costos 
de producció d’aquest tipus 
d’empreses. 
Cal destacar l’elevada assistèn-
cia que es va registrar de per-
sones provinents de diferents 
punts, com ara País Basc, País 
Basc Nord, Navarra, Aragó, 

Catalunya del Nord, l’Ariege, 
Andorra, Catalunya, Illes Bale-
ars i País Valencià. Les ponèn-
cies van tractar sobre els eixos 
temàtics del model de negoci, 
la tecnologia i la creació de co-
munitats.
Davant l’èxit que va tenir 
la trobada, l’organització es 
planteja dur a terme una se-
gona edició en un futur. A 
banda de les presentacions, el 
congrés tenia com a objectiu 
fomentar un espai d’inter-
canvi d’experiències entre els 
professionals de la comunica-
ció que hi van assistir.  

Jordi Solà, nou 
president de TICAnoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 25 
d’octubre es van dur a 
terme les eleccions a la 

presidència de TICAnoia en-
tre tots els socis de l’entitat.
Igualada, 28 d’octubre.- Jordi 
Solà serà el 3r president de 
TICAnoia per als propers tres 
anys. Aquest va ser el resultat 
de les eleccions a la junta di-
rectiva que es va dur a terme el 
passat divendres 25 d’octubre 
a la seva seu a IG-Nova Tec-
noespai d’Igualada.
Jordi Solà és enginyer infor-
màtic per la Universitat de 
Lleida i CEO cofundador de 
Cubus Games, un estudi cre-
atiu amb seu a Igualada espe-
cialitzat en la creació, disseny 
i desenvolupament d’experi-
ències interactives en l’entorn 
dels videojocs. Solà és membre 
de la junta des de 2014 i pren 

el relleu de l’anterior president 
Jaume Catarineu.
La de Solà va ser l’única candi-
datura que es va presentar a la 
presidència a les eleccions de 
l’associació resultant escollida 
per unanimitat de tots els so-
cis presents a la votació.
Durant l’assemblea es va agrair 
al president sortint Jaume Ca-
tarineu la seva tasca al davant 
de l’associació durant els úl-
tims anys en que va impulsar 
diversos projectes i activitats 
que recull en relleu la nova 
presidència.
En Jordi Solà afronta ara un 
nou mandat de tres anys en 
els que espera reforçar l’as-
sociació i endegar nous pro-
jectes que impulsin les tec-
nologies de la informació i la 
comunicació a tota la comar-
ca de l’Anoia, així com man-
tenir les activitats pròpies de 
l’associació.

Obre E-Lowing, experts 
en mobilitat elèctrica

cia de més 40 anys a Iguala-
da treballant en el sector de 
la venda de tecnologia, amb 
Electrodomèstics Martínez. 
E-Lowing ha arribat a acords 
de distribució amb els millors 
fabricants de mobilitat elèc-
trica  d’Àsia. A la inauguració 
hi va assistir, entre d’altres, el 
regidor de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament, Jor-
di Marcé.



comarca

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc a la Sala 
d’Actes de l’Ajunta-

ment de Montbui una recep-
ció institucional a l’atleta local 
Sheila Avilés, que ara fa unes 
setmanes es convertia en fla-
mant campiona de les sèries 
mundials de Skyrunning. 
Pels volts de les 7 de la tarda 
Sheila Avilés era rebuda per 
l’Alcalde Schummi Juárez i 
per la regidora d’Esports Isa-
bel Guerrero, en representa-
ció del consistori montbuienc 
i, tot seguit, i acompanyada 
pels seus pares, realitzaria una 
simbòlica signatura en el Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament.
A continuació, i sota els aplau-
diments dels assistents a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament, 
i amb la música del “We are 
the champions” de Queen de 
fons, Sheila Avilés es va dirigir 
cap al saló de plens, on es va 
realitzar l’acte protocolari de 
reconeixement.
L’Alcalde Schummi Juárez 
va presidir i presentar l’acte, 
agraint la presència dels as-
sistents, dels familiars, amics i 
afeccionats a l’esport en gene-
ral del municipi. L’Alcalde va 
valorar de forma molt positiva 
una recepció on l’Ajuntament 
de Montbui es va volcar do-
nant suport a la seva esportis-
ta més universal.
Sheila Avilés va agrair aquesta 

“rebuda tan emotiva i especial 
per a mí. És un premi després 
de tant entrenament i sacrifi-
ci. Vull agrair especialment a 
la meva familia tot el suport 
que m’han donat sempre. Han 
estat al meu costat en tot mo-
ment i això és bàsic. També 
vull mostrar el meu agraiment 
a totes les persones que em se-
gueixen i que em veuen com 
a exemple de persona que re-
presenta els valors saludables 
de l’esport. Com a dona i com 
a montbuienca estic orgullosa 
de poder representar a Mont-
bui arreu del món”
La regidora d’Esports Isabel 
Guerrero va tenir paraules de 
reconeixement per a Sheila 
Avilés, “ets un exemple. Tots 
sabem el que costa aconse-
guir visibilitat i bons resultats 
a l’esport femení, i avui en dia 
la Sheila, després de tots els 

Montbui ret homenatge a Sheila Avilés

sacrificis realitzats, és una es-
portista d’elit i exemplar. Des 
de l’Ajuntament de Montbui 
estem orgullosos d’ella com 
a esportista però també com 
a persona, pels valors que 
transmet. Estarem al teu cos-
tat, ens agrada que puguis fer 
ús de les nostres instal·laci-
ons municipals durant la teva 
preparació esportiva”. La regi-
dora d’Esports montbuienca 
va assenyalar també que des 
de l’Ajuntament de Montbui 
“hem d’estar aprop de les per-
sones a les quals els agrada 
l’esport, també aprop de les 
entitats, de les escoles espor-
tives, etc.”
Durant la recepció tant l’Al-
calde com la regidora d’Es-
ports van lliurar un ram de 
flors i una placa commemo-
rativa a la campiona de les 
World Series de Skyrunning, 
tancant així l’acte.

MONTBUI / LA VEU 

Tres-centes persones 
van prendre part diu-
menge passat a la 

cinquena edició de la Cursa 
i Caminada Solidària “Mont-
bui en marxa contra el càn-
cer”, activitat organitzada per 
la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) de Montbui, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Montbui.
L’activitat va tenir com a epi-
centre l’Avinguda de l’Esport. 
Amb una meteorologia excel-
lent, al punt de les 11 del matí 
sortien els participants a la 
cursa, que havien de comple-
tar un recorregut de 7 quilò-
metres. 
I just pocs segons després eren 
els participants a la caminada 
solidària els que començaven 
una marxa per la trama urba-
na del municipi. 
Tant la cursa com la camina-
da es van desenvolupar sense 

incidències remarcables, i cal 
destacar la presència de di-
ferents regidors i regidores 
de l’Ajuntament montbuienc, 
encapçalats per l’Alcalde Sc-
hummi Juárez, la regidora 
d’Esports Isabel Guerrero i 
la responsable d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Infància, 
Solidaritat i Salut Pública, 
Coral Vázquez.

Tant la cursa com la camina-
da es van desenvolupar sense 
incidències remarcables. En 
finalitzar la prova, hi va ha-
ver servei de massatge per als 
participants que ho desitjaven, 
amb la col·laboració de Thera-
na, i poc després va començar 
una exhibició de “zumba”, a 
càrrec d’Eva Copoví.
Va finalitzar la jornada solidà-
ria i festiva amb el sorteig de 
diferents obsequis oferts pels 
establiments col·laboradors en 
aquesta prova, que enguany va 
excel·lir tant a nivell d’organit-
zació com de participació.

300 persones a “Montbui 
en marxa contra el càncer”

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra organitza durant 
aquests mesos de no-

vembre i desembre un taller 
amb el títol “Com es mira una 
pel·lícula ? Taller d’iniciació 
al coneixement del cinema”. 
El taller es durà a terme els 
dimecres 6, 13, 20 i 27 de no-
vembre i també els dies 4 i 11 
de desembre, de 19.00 a 20.30 
hores. 
L’activitat permetrà dur a ter-
me un recorregut cronològic 
per la història del cinema a 

través del visionat de diversos 
fragments cinematogràfics re-
presentatius de cada moment. 
Les diferents sessions tracta-
ran sobre les etapes de la his-
tòria del cinema (cinema mut 
i avantguardes, cinema sonor 
i cinema clàssic, modernitat, 
noves onades, transformació 
del cinema nord-americà i 
altres cinemes, postmodernis-
me i era digital...)
Aquest viatge a través de les 
imatges permetrà  mostrar 
didàcticament l’evolució del 
llenguatge cinematogràfic en 
el temps, amb la finalitat de 

crear un espectador més actiu 
que aprengui a veure el cine-
ma amb una nova mirada.
L’activitat anirà a càrrec de 
Joan Millaret, crític cinema-
togràfic, professor universita-
ri i corresponsal en festivals 
internacionals de cinema. Les 
inscripcions, que es poden 
formalitzar a la Biblioteca 
Mont-Àgora, tenen un preu 
de 15 euros. Les places són li-
mitades.
 
Nova exposició al #sec-
torLector de la Biblioteca 
Mont-Àgora 

Del 4 de novembre fins el 14 
de desembre es podrà veure a 
l’espai #sectorLector de la Bi-
blioteca Mont-Àgora l’exposi-
ció “Art i cinema: quan la pas-
sió pel cinema i l’art es fonen”. 
Es tracta d’una oportunitat 
única per veure les escultures, 
dibuixos i il·lustracions de l’ar-
tista Juanjo Macías.

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: 

Taller d’iniciació al coneixement del cinema, 
a la biblioteca Mont-Àgora

exili i repressió: 1936-1975”. 
La mostra, promoguda pel 
Memorial Democràtic, dona-
rà 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 diferents ser-
veis del centre: biblioteca i 
cinema. 
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JORBA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Jorba va aprovar, 
amb els vots a favor del 

govern (ERC) i en contra de 
l’oposició (JxJ), les noves orde-
nances fiscals per a l’any 2020, 
aplicant només adaptacions 
normatives. La majoria dels 
impostos s’han congelat i des-
taca la creació d’un recàrrec a 
l’impost sobre béns immobles 
(IBI) per als habitats buits per-
manentment. Aquesta mesura, 
en paraules de l’alcalde i res-
ponsable de l’àrea d’hisenda, 
David Sànchez, té per objectiu 
incentivar als grans tenidors 
(bancs i immobiliàries) i pro-
pietaris d’immobles buits per-
què posin aquests habitatges 
al mercat del lloguer. Així ma-
teix, es congela aquest impost 

per a immobles que pertanyin 
a administracions públiques o 
organismes que gestionin ha-
bitatges amb renda limitada.
D’altra banda, també s’ha mo-
dificat l’ordenança que regula 
l’impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica perquè, arran de 
canvis normatius, les persones 
amb discapacitat gaudiran de 
les corresponents bonificaci-
ons mitjançant la valoració 
mèdica de la Generalitat. Tam-
bé s’ha modificat la bonificació 
per als vehicles que circulen 
amb gas liquat. L’última orde-
nança modificada és la relacio-
nada amb l’urbanisme, on s’ha 
inclòs la taxa de la tramitació 
administrativa de les declara-
cions del document que acre-
dita que no cal sol·licitar cap 
llicència de parcel·lació d’un 
terreny.

Jorba congela, un any 
més, els impostos 

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
organitza la segona edi-
ció dels Tallers de cui-

na Marroquina impartits per 
Zahra El Fatihi. Una mostra 
de les varietats i la riquesa 
de la cuina tradicional mar-
roquina a partir de la qual 
conèixer cuinant algunes de 
les receptes pròpies del país 
del nord d’Àfrica.
El taller constarà de dues ses-
sions de 3 hores cada una. 
El dissabte 9 de novembre 
s’aprendrà a preparar i es tas-
tarà un assortiment de salats, 
es fornejarà un pa de sèsam 
i es prepararà una amanida 
marroquina. Durant la sego-
na jornada, el dissabte 23 de 
novembre es coneixeran de 
prop alguns dels dolços típics, 
com les pastes de sèsam amb 

llet condensada, s’ensenyarà 
a fregir uns autèntics xurros 
marroquins i es cuinarà tam-
bé un Tajine de verdures.
Les places per a la segona edi-
ció del Taller de cuina mar-
roquina són limitades: cal 
inscriure’s a l’Ajuntament de 
Jorba, trucant al telèfon 93 
809 40 00, cada taller té un 
cost de 4€ o 6€ tots dos. L’ini-
ci del curs serà el mateix 9 
de novembre al menjador de 
l’Escola de Jorba.

Tallers de cuina 
marroquina a Jorba

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta tardor, l’Ajun-
tament de Vilanova 
del Camí ha emprès 

una campanya de promoció 
del mercat municipal de la mà 
de l’Associació del Mercat Mu-
nicipal de Sant Hilari. Simul-
tàniament, ha endegat també 
una campanya de civisme i 
foment de la convivència amb 
el lema “Sigues cívic! Vilano-
va per viure i conviure”, apro-
fitant els tòtems publicitaris i 
altres mitjans de difusió -com 
el butlletí o la ràdio.
Són les dues campanyes que 
aquesta tardor tindran visibi-
litat al carrer i en el cas de la 
Promoció Econòmica també 
al mercat. La idea és donar a 
conèixer la possibilitat d’ocu-
par una parada des de 137€ 
al mes que és el que costa 
llogar una parada al mercat 
a qui vulgui tenir un negoci.  
Aquest preu inclou les despe-
ses de manteniment, però no 
el cànon d’escombraries, ni la 
utilització de les cambres fri-
gorífiques.  
Cal dir que a més, anualment, 
es convoca una línia de sub-
vencions per a persones em-
prenedores que inicien una 
activitat econòmica a Vilano-
va del Camí.
Per incentivar aquesta campa-
nya, durant aquestes setma-

nes, comprar al mercat tam-
bé té premi. L’Associació de 
Comerciants del Mercat està 
repartint entre la clientela una 
carmanyola per fer una com-
pra superior als 25 €.
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
iniciat també aquesta tardor 
una campanya de conscien-
ciació cívica i de foment de 
la convivència. L’Ajuntament 
creu oportú i urgent com-

L’Ajuntament emprèn una campanya 
de promoció del Mercat de Sant Hilari

batre les accions incíviques 
o inadequades que suposen 
queixes reiterades per part del 
veïnat i un cost important per 
a la ciutadania. Segons afirma 
l’alcaldessa vilanovina Noemí 
Trucharte “un cost que surt 
de la butxaca de tots”. Els actes 
vandàlics com la destrossa de 
tanques, bancs, mobiliari o al-
tres elements de la via pública 
costen cada any 30.000 €.
En el marc d’aquesta cam-
panya s’han previst diferents 
accions que implicaran la ciu-
tadania, des dels mitjans de 
comunicació locals, les xarxes 
socials i altres elements de di-
fusió com els tòtems publici-
taris. La primera, és una cam-
panya informativa amb suport 
publicitari, que promou acti-
tuds responsables i que alerta 
de les possibles sancions en 
cas de contradir l’ordenança 
de civisme i convivència. 
Alerta de tres situacions ben 
concretes: que fer malbé el 
mobiliari urbà pot suposar 
una sanció de fins a 1.500 €; 
embrutar la vorera, els espais 
verds o el parc fluvial amb les 
caques o pipí de gos, pot su-
posar una sanció de 750 €, i 
llençar runa, deixar la resta de 
la poda, els mobles vells o al-
tres objectes voluminosos a la 
vorera sense respectar els dies 
de recollida -dimarts o diven-
dres- es pot sancionar amb 
750 €.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Agents de la Policia 
de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra 

de la comissaria de d’Igua-
lada, juntament amb el Cos 
d’Agents Rurals de l’àrea 
bàsica de l’Anoia, van de-
nunciar penalment el dia 24 
d’octubre dos menors com a 
presumptes autors d’un de-
licte d’incendi forestal.
Entre el 13 de setembre i 
l’1 d’octubre es van produir 
cinc incendis forestals a la 
zona de Can Titó, al terme 
municipal de Vilanova del 
Camí (Anoia), amb el ma-
teix modus operandi. La su-
perfície total afectada va ser 
de 2.755 m2.

Gràcies a la ràpida interven-
ció dels efectius d’extinció i 
les condicions meteorològi-
ques el foc no va evolucio-
nar. Si els incendis s’hagues-
sin desenvolupat l’afectació 
hauria pogut ser superior i 
afectar persones i béns, de-
gut a la proximitat  d’algunes 
cases.
Les investigacions dels 
Agents Rurals van deter-
minar que els cinc incendis 
eren intencionats i que tots 
ells s’havien iniciat de la ma-

teixa manera.
El passat 1 d’octubre, els 
Agents Rurals estaven fent 
tasques de prevenció d’in-
cendis per la zona de Can 
Titó quan van identificar dos 
menors que podien estar re-
lacionats amb els fets.
Després de diverses gestions 
d’investigació, els Mossos i 
els Agents Rurals van perme-
tre relacionar els dos menors 
amb els fets. Per aquest mo-
tiu, el passat dia 24 d’octu-
bre es van denunciar els dos 
menors com a presumptes 
autors d’un delicte d’incendi 
forestal.
Els denunciats hauran de 
comparèixer davant de Fis-
calia de Menors quan siguin 
requerits.

Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals 
denuncien dos menors per provocar un 
incendi forestal a Vilanova del Camí

Entre el 13 de setembre 
i l’1 d’octubre es van 
produir cinc incendis 
forestals a la zona de 

Can Titó

També es tirarà 
endavant una cam-

panya de promoció del 
civisme i la convivència 

al municipi
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena va tancar la 6ª 
edició dels Cicles de 
Concerts a les Ca-

pelles millorant el nombre 
d’assistents en tots els con-
certs, en relació a les passa-
des edicions. Els sis concerts 
van començar el 10 de maig i 
l’agenda es van allargar fins el 
passat 11 d’octubre.
Al llarg de la sisena edició 
del cicle es va poder assistir 
a dos concert protagonitzats 
per cantautors, dos trios van 
interpretar composicions de 
música clàssica i dos duets de 
versions van repassar tan els 
hits de pop-rock contempo-
ranis, com estàndards de jazz 
i interpretacions modernes 
de música clàssica. Tots els 
concerts es van fer a les 8 del 
vespre d’un divendres i l’en-
trada va ser gratuïta.
Harmonics in Caelum, asso-
ciació organitzadora del cicle 
va valorar molt positivament 
l’increment de públic d’aquest 
any, en el marc d’una activitat 

que també va posar en valor 
el patrimoni religiós del mu-
nicipi amb la ubicació dels 
sis concerts a les capelles de 
la Mercè de Can Macià, de 
Santa Magdalena de l’Espelt 
i Sant Miquel d’Òdena, tres 
espais “on l’acústica és molt 
bona”, van assenyalar des de 
l’organització i on després de 
cada actuació “es va poder 
gaudir d’una copa de cava 
gentilesa de Caves Bohigas”, 

El Cicle de Concerts a les Capelles d’Òdena tanca la 6a edició amb 
increment de públic en totes les actuacions

en el marc de la celebració del 
90è aniversari de les caves.
Al llarg d’aquesta edició el 
músic valencià Pau Alabajos 
i el duet format per Abril i 
Màrius Montmany hi van ac-
tuar com cantautors, el Trio 
de Flaviols i el Trio Héxié van 
ser les formacions encarrega-
des d’interpretar el repertori 
clàssic i els duets Filferro i 22 
Duo van oferir versions de 
clàssics moderns nacionals i 

internacionals.
Alabajos va presentar Ciutat 
a cau d’orella, un homenat-
ge personal al poeta Vicent 
Andrés Estellés en el 25è 
aniversari de la seva mort. 
El duet Montmany format 
per Màrius (guitarra) i Abril 
Montmany (veu), pare i filla, 
van repassar les cançons del 
treball Countdown to meet 
you, disc enregistrat després 
que Abril Montmany guanyés 
fa 5 anys, quan en tenia 11, 
el concurs Tu cara me suena 
mini.
El Trio de Flaviols format per 
Montse Soques, Bernat Cas-
tillo i Albert Fontelles van 
presentar un projecte que re-
cull peces de música clàssica, 
contemporània i tradicional 
en el marc d’un projecte que 
reivindica la presència d’ins-
truments tradicionals. El Trio 
Héxié format per Oriol Car-
celler (flauta), Marta Carce-
ller (violí) i Adriana Alsina 
(viola) van interpretar un 
repertori centrat en els perí-
odes del barroc i clàssic de la 

Història de la música.
El duet de versions de pop-
rock català Filferro format 
per Gerard Serratroy i David 
Repullés van presentar les 
adaptacions al català de grans 
clàssics de la història del pop 
i el rock i després del concert, 
Caves Bohigas va celebrar el 
seu 90è aniversari. Finalment, 
el grup 22 Duo, format per 
Marina Prades (veu i violí) i 
Oriol Padrós (veu i guitarra) 
van versionar des de com-
posicions clàssiques fins a 
hits pop contemporanis, pas-
sant per estàndards de jazz i 
adaptacions amb instruments 
electrònics.
Per rebre informació de pro-
peres edicions, els interessats 
poden enviar un mail amb 
el nom i correu electrònic a 
info@harmonicsincaelum.
cat o trucar al 638342052. 
També es pot seguir els ca-
nals habituals de l’Ajunta-
ment d’Òdena, xarxes i web i 
el canal de facebook i twitter 
dels organitzadors Harmo-
nics in Caelum.

ÒDENA / LA VEU 

L’Aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena acull per pri-
mera vegada un curs de 

maniobres acrobàtiques per a 
pilots  de vol a vela. La forma-
ció va tenir lloc el passat cap 
de setmana 26 i 27 d’octubre i 
el cap de setmana del 16 i 17 
de novembre, quatre dies que 
concentrarà a pilots d’arreu 
de Catalunya a la infraestruc-
tura anoienca.
L’activitat està organitzada 
per l’entitat “Las Sillas Vo-
ladoras” i el  Club de Vol a 
Vela d’Igualada”, i l’objectiu 
màxim és ajudar a millorar 
la seguretat en vol i la presa 
de decisions davant possibles 
emergències i situacions poc 

usuals que podrien acabar 
en accident per tal de saber 
resoldre-les amb èxit. El curs 
està recomanat per a qualse-
vol categoria de pilot (civil, 
militar,  privat, pilot comerci-
al, de vol a vela,...), de fet, els 
pilots inscrits són pilots de 
vol a vela però alguns també 
són d’altres categories. 
El curs estarà impartit per 
l’instructor Pedro Toquero, 
pilot de reconegut prestigi en 
el món de l’aviació.  La forma-
ció consta d’una part teòrica i 
una altra pràctica. El material 
de vol utilitzat durant la part 
pràctica serà l’avió ASK-21, 
un avió d’escola i acrobàtic 
d’origen alemany propietat de 
l’entitat Las Sillas Voladoras.
Cal destacar que l’avió esmen-

tat que l’entitat posa a dispo-
sició per a la formació és un 
planejador adaptat per a que 
pugui ser pilotat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
De fet, un dels pilots inscrits 
al curs va en cadira de rodes 
i així podrà realitzar la part 
pràctica sense cap problema.
Amb aquesta iniciativa, el 
Club de Vol a Vela d’Igualada  
i l’entitat Las Sillas Voladoras 
reforcen la seva col·labora-
ció. Les dues entitats estan 
compromeses amb el foment 
i dinamització del vol a vela 
i més concretament en el vol 
adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda. Aquesta 
jornada formativa és un pas 
més en la seva lluita conjunta 
de millorar el sector.

L’aeròdrom d’Igualada - Òdena acull el primer curs 
de maniobres acrobàtiques per a pilots 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La tradicional festa de 
la castanyada arriba a 
la Pobla de Claramunt 

amb diverses propostes per 
a petits i grans. Del dimecres 
30 d’octubre al dimarts 5 de 
novembre, des de l’Ajunta-
ment, els centres educatius i 
les entitats locals s’organitza-
ran diferents activitats, com 
la visita de la Castanyera, la 
BarruCastanya o una sessió 
de l’hora del conte.
El dijous 31 d’octubre al matí, 
els menuts de la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet també 
viuran la castanyada. Durant 
la setmana faran els panellets 
que li donaran a la Maria Cas-
tanyera, que els portarà casta-
nyes i els explicarà un conte. 
Les propostes continuaran el 
dijous a la nit amb una nova 

edició de la BarruCastanya, 
organitzada per l’entitat Bar-
rufet Roig. La festa tindrà lloc 
a partir de les 12 de la nit al 
Teatre Jardí i està oberta a 
majors de 16 anys. El preu de 
l’entrada serà de 5 euros més 

La Pobla de Claramunt viu la 
Castanyada amb diverses activitats

consumició. 
El diumenge 3 de novembre, 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran organitzarà un 
ball amb el grup A Vives Veus 
i es repartiran panellets i 
moscatell entre els assistents. 
La festa tindrà lloc a les 6 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i el preu de l’entrada 
serà de 5 euros.
I l’agenda de propostes rela-
cionades amb la castanyada 
es tancarà el dimarts 5 de 
novembre amb una sessió de 
l’Hora del Conte, que tindrà 
lloc a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Municipal mossèn 
Cinto Verdaguer. Íngrid Do-
mingo explicarà un relat amb 
el títol “Castanyes, bolets, 
carbasses o barrets”. Aquesta 
activitat està inclosa dins de 
la programació de l’Agenda 
Cultural.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha con-
tractat un tècnic de medi 

ambient en pràctiques dins del 
programa de Garantia Juvenil, 
una iniciativa de la Unió Eu-
ropea per reduir l’atur entre el 
jovent, impulsada a través del 
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya. El contracte, a jornada 
complerta, tindrà una durada 
de sis mesos, del 30 d’octubre de 
2019 al 29 d’abril de 2020.
Les tasques d’aquest tècnic se-
ran, entre d’altres, dissenyar i 
impulsar accions d’educació i 
sensibilització en el coneixe-
ment i respecte al medi ambi-
ent; col·laborar amb els centres 
educatius locals sobre activitats 
mediambientals; donar suport 
tècnic en matèria de planifica-
ció, diagnosi i control mediam-
biental; col·laborar amb entitats 
i empreses per al desenvolupa-
ment d’inspeccions, controls, 

elaboració d’informes o norma-
tives; elaborar plans i progra-
mes de protecció i conservació 
del medi natural; controlar la 
qualitat del medi al municipi, 
i realitzar treballs d’inspecció 
preventiva per garantir la con-
servació de zones i elements 
d’interès ambiental.
Els requisits per formar part del 
programa de Garantia Juvenil 
són: tenir la nacionalitat espa-
nyola o ser ciutadà de la Unió o 
dels Estats que formen part de 
l’Acord sobre l’espai Econòmic o 
Suïssa que es trobin a Espanya 
en exercici de la lliure circulació 
i residència; estar empadronat 
en qualsevol municipi de Ca-
talunya; tenir més de 16 anys i 
menys de 30; no haver treballat, 
ni haver rebut accions educati-
ves i formatives en el dia natural 
anterior a la data de presentació 
de la sol·licitud, i presentar una 
declaració expressa de tenir in-
terès en participar en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. 

L’Ajuntament contracta 
un tècnic de medi 
ambient en pràctiques 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La penedesenca Rebeca 
Puértolas porta a la Sala 
Municipal d’Exposici-

ons de la Pobla de Claramunt 
les seves creacions de ceràmi-
ca. La col·lecció, que porta per 
títol “Estrats”, es pot visitar des 
del diumenge 27 d’octubre i la 
inauguració va anar a càrrec 
de l’alcalde, Antoni Mabras; 
de la regidora de Cultura, 
Montse Sanou, i de la mateixa 
ceramista.
A la mostra es recullen tretze 
obres, que transpiren l’essència 
de la terra en diferents capes. 
Són peces irregulars, originals 
i en algunes hi combina ferro. 
És un treball amb un estil molt 

personal. Rebeca Puértolas es 
va graduar en Arts Aplicades 
en ceràmica a l’Escola d’Art de 
Vilafranca. Després va com-
plementar la seva formació 
artística amb altres 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. És directora del 
taller Zenc Espai Creatiu.
“Estrats” es podrà veure fins 
al dissabte 9 de novembre. 
L’horari de visites és de di-
marts a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del ves-
pre. Aquesta mostra està in-
closa dins de la programació 
de l’Agenda Cultural.

L’essència de la terra de 
Rebeca Puértolas, a la 
Sala Municipal 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El conegut Charlot va pu-
jar, el dissabte 26 d’octu-
bre a la tarda, a l’escenari 

de l’Ateneu Gumersind Bisbal 
de la Pobla de Claramunt a 
través de l’espectacle que van 
oferir Edmon Bosch, al violon-
cel, i Montserrat Talló, al piano. 
L’actuació estava inclosa dins 
de la programació de l’Agen-
da Cultural, organitzada per 
l’Ajuntament.
Amb el títol “Elogiant Char-
les Chaplin”, Edmon Bosch i 
Montserrat Talló van oferir un 
recorregut per les composici-
ons més famoses de Chaplin, 
amb música creada per ell ma-
teix, combinades amb la pro-
jecció de fragments de pel·lí-
cules. Algunes de les peces que 

van interpretar van ser Oh that 
cello, Falling Start, Bonjour 
madame o Smile. Enguany 
se celebra el 130è aniversari 
del naixement d’aquest cone-
gut músic, compositor, actor i 
cineasta i, per això, Bosch i Ta-
lló l’homenatgen amb aquest 

Charles Chaplin puja a l’escenari de 
l’Ateneu Gumersind Bisbal

muntatge.
A l’espectacle hi van assistir 
més d’una vintena de persones. 
L’actuació va comptar amb la 
col·laboració de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona, ja que formava 
part del Programa.cat. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Dins de la 27a Mos-
tra Internacional de 
Films de Dones de 

Barcelona, la Pobla de Clara-
munt va projectar, el diven-
dres 25 d’octubre al vespre, 
la pel·lícula de Neus Ballús, 

“El viatge de la Marta” (Staff 
only), que aquest mateix dia 
es va estrenar als cinemes. A 
la projecció, que es va fer a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, hi 
van assistir més d’una trente-
na de poblatans i poblatanes.
La iniciativa es va impulsar 
des de l’Àrea d’Igualtat de Gè-

nere i LGTBI de la Manco-
munitat de la Conca d’Òde-
na i es va organitzar des de 
la cooperativa Drac Màgic. 
Era la primera vegada que la 
Pobla participava en aques-
ta mostra, que ja és el sisè 
any que es promou des de la 
mancomunitat.

La Pobla acull l’estrena de la pel·lícula 
de Neus Ballús, El Viatge de la Marta
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El Club Futbol Igualada afronta la 
temporada 2019/2020 amb 40 equips federats

JUVENIL MASCULÍ A: Keule Diaté, Iker Rodríguez, Eric López, Ben-Hur Rodríguez, Alex Fabregat, Albert Llaràs, Sergi Planell, Pol Jato, Adrià Caldarella, Salva Valls, Mikel Martin, 
Roc Vidal, Aaron Moreno, Manel Valls, Pau Yàñez, Adrian Peral, Edu Segura, Bernat Busquet, Ismael Priego, Alex Muñoz, Joan Gallo. Entrenadors: David Ribera, Oriol Nieto i 
Andreu Planell

JUVENIL MASCULÍ B: Ayman Kebriti, Joan Andreu, Albert Argelich, Joel Santaularia, Quim Bernardí, David Montes, Alex Iglesias, David Martin, Albert Jiménez, Jordi Martí, 
David Rovira, Ramon Vich, Ian Fernández, Marc Craus, Enric Pregonas, Aleix Jun Yent, Pau Buchaca, Arnau Florensa, Pau Caballé. Entrenador: Quim Nuñez, Guillem Riba i Jose 
Fernandez

JUVENIL MASCULÍ C: Cesc Alemany, Raul Giurca, Isaac Pavia, Marc Hernando, Roger Morera, Ivan Moreno, Alex Garcia, Carles Cervera, Xavier Prat, Joan Martí, Joel Valdivieso, 
Marc Compte, Marc Llaràs, Pau Argelich, Carles Riba, Ruben Dueñas, Edgar Corrons, Álvaro Molina, Aleix Claramunt, Sergi Bisbal, Arnau Salat. Entrenadors: Jose Alejandro i 
Daniel Ureña
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CADET MASCULÍ A: Roger Cantenys, Arnau Perez, Agustin López, Ferran Puche, 
Guillem Garrido, Ander Venteo, Marc Valls, Marc Ortega, Victor H Chamusca, Simon 
Cabrero, Jairon Espinosa, Marc Andreu, Iker Rivero, Victor Navarro, Sergio Rodriguez, 
Nil Camañes, Ivan Andreu, Alejandro Ruiz. Entrenadors: Mario Martínez, Jose Antonio 
i Sergi Aguilera

CADET-JUVENIL FEMENÍ A: Laia Ferran, Aina Pérez, Berta Gras, Gina Serra, Carla 
Esteban, Ainhoa Just, Helena Vives, Verónica García, Isabel Giménez, Cèlia Iglesias, 
Ylenia Estrella, Sofía García, Anna Sanchez, Maria Cortina, Emma López, Joanna Setó, 
Mariona Garcia. Entrenadors: David Miras i Joan Bosch

CADET MASCULÍ B: Unai Lebron, Sergi Félez, Roger Félez, Gerai Gómez, Gerard Pérez, 
Joel Hernández, Joel Marquez, Josep Falguera, Max Güixens, Adrian Marquez, Alex 
Caceres, Pau Fernández, Alex Reyes, Pau Vergara, Aaron Gonzalez, Vitia Fabregat, Pau 
Conejos, Didac Castillo. Entrenadors: Jordi Bisbal i Quim Muntané

CADET-JUVENIL FEMENÍ B: Marina Mas, Nerea Bermudo, Paula Compte, Nerea Solís, 
Laia Arroyo, Ingrid Juberó, Aida Just, Judith Ibañez, Carla Calbó, Iratxe Redondo, 
Judith Alférez, Ona Vidal, Aina Pérez, Clàudia Roig, Jana Ribera,  Marina Gabarró, Carla 
Laguna, Mariona Cabello, Maria Lucas. Entrenadors: Enric Alferez i Miki Diaz

CADET MASCULÍ C: Albert Ortiz, Izan Cano, Abraham Alfonso, Adrià Planell, Guillem 
Domenech, Gerard Fortó, Héctor Samaniego, Èric Garcia, Jaume Fillat, Adrià Lucena, 
Alex Garcia, Benet Marqués, Jaume Passola, Oriol Martinez, Pol Fernández, Quim 
Casas, Biel Fortó. Entrenadors: Tiago Pina i Jose Alejandro 

CADET MASCULÍ D: Gerard Regordosa, Edgar Santiago, Hugo Soto, Ignasi Maria 
Cladellas, Jan Cartagena, Joel Bahh, Jordi Florensa, Pol Roca, Roger Subirana, Biel 
Boix, Macià Oliva, Mario Viñas, Dylan Alejandro Vega, Arnau Pujol, Mouad Ben Youssef, 
Eduard Cos, Biel Vinyals. Entrenadors: Alex Garcia i Aymen
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INFANTIL MASCULÍ A: Adrià Sevilla, Biel Bravo, Joel Alcaraz, Joel Pan, Rodrigo Barbero, 
Jaume Joan, Xavi Sánchez, Oriol Monleón, Alex Peñas, Pol Moyes, Juan Espinar, Alessio 
Moreno, Roger Raja, Marc Serrano, Aaron Francisco, Assier Ibañez, Nil Hinojosa, Adrià 
Claramunt. Entrenadors: Jordi LLiró, Pau Vidal i Roger Soriano

INFANTIL MASCULÍ B: Óscar Zajara, Adrián Gonzalez, , Cristian Gonzalez, Iker Ramos, 
Hatim Azzi, Diego Márquez, Roger Mata, Joel Garcia, Jan Guerrero, Pau Villegas, Albert 
Aguado Isaac Majada, Marc Soler, Roc Guixà, Victor Palomino, Biel Navas, Daniel 
Brossed, Aleix Maldonado. Entrenadors: David Ribera i Oriol Nieto

INFANTIL FEMENÍ A: María Poncelas, Júlia Miró, Laura Casals, Maitane Almirón, Berta 
Gateu, Carlota Mollà, Noelia Chacón, Judit Muñoz, Laura Solé. Entrenadors: Sergio 
Gàmez i Toni Espinar

INFANTIL MASCULÍ C: Joel Ortiz, Jem Cerón, Marc Ruiz, Ayman Bouarboun, Pepe 
García, Eloi Mañé, Eric Corbella, Robert Hornos, Héctor Espinar, Raul Caceres, Ricard 
Lopez, Roger Vivancos, Sergi Iglesias, Nil Escolà, Alex Places, Arnau de la Rosa, David 
Callejas. Entrenadors: Marc Pablos i Oriol Oropesa

INFANTIL MASCULÍ D: Pau Ribalta, Quim Llobet, Alex Gañan, Eric Fernández, Joel 
Iglesias, Jordi Malet, Marcel Alcaraz, Sergi Valls, Pau Costa, Alex Bocache, Alfonso 
Alonso, Bernat Oliva, Biel Santaularia, Joel Fontana, Nadir Boutaleb, Ayman Mesmoudi, 
Julen Parra, Max Samaniego. Entrenadors: Carles Bisbal, Sergi Bisbal i Jose Fernàndez

INFANTIL FEMENÍ B: Timea Halasz, , Jana Fernández, Júlia Bacardit, Abril Riba, Maria 
Fanega, María Ruiz, Andrea Rojas, Leyre Rodríguez, Iona Gonzalez. Entrenadors: Santi 
Ramos i Aina Pérez
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1r EQUIP MASCULÍ: Albert Alfonso, David Baraldés, Iñaki Baz, Hichem Boumedol, Pedro Calvo, Cristian Castaño, Goran Ehsan, Oscar Garcia, Eric Gonzalez, David Grifell, Marti Just, Gerard Llobet, Franco Nantez, Adria Parra, Nil Pradas, Albert Ribera, Bernat Sansano, Carlos Simon, Joel Solà, Santi Triguero, Marc Vicente, Albert Masegosa, Marc Gulias. 
Entrenadors:Mohamed El Yaasoubi Youbi, Juan José Correa Quintero, Lucas González Velez, Adrià Alvarez, Jose Manuel Cazorla 
ESCOLA CFI: Martí Valls, Eduard Gili, Nízar Harachihb, Hug Martinez, Jofre Compte, Pol Mas, Sami, Àneu Morcillo, Miquel León, Sofian, Èric Gassó, Jordi Fernández, Ezequiel Rodriguez, Biel Loncan, Èrik Ramírez, Hugo González, Guim Jiménez, Jan Vallès, Biel Boleda, Oriol Riu, Clara Torelló, Quim Torn, Xavier Esteban, Rut Sánchez, Xavier Compte, Eudald Pujol, Mireia Sánchez, 
Xénia Nacarino, Guerau Prat 

1r EQUIP FEMENÍ: Elena Alert, Anna Bernadí, Laura Blanco, Paula Bohigas, Marta Bosch, Laia Garcia, Jana Marimón, Núria Miquel, Ariadna Ramos, Laura Ribas, Marina Salanova, Esther Soler, Miriam Solias, Júlia Tomás, Aina Vall, Queralt Iglesias, Marta Ortiz, Sonia Del Mar, Mar Serracanta, Júlia Font. Entrenadors: Marta Cubí, Anna Ponce, Josep Maria Segura, Juan Pérez.
ESCOLA CFI: Pol Mas, Marc Molinero, Enric Doménech, Lola Giménez, Pol Solà, Bru Enrich, Quim Serra, Aleix Del Fresno, Carla Pérez, Ot Prat, Daniel Crespo, Oriol Soler, Mohamed Aarkoubi, Adam Sekkoumi, Guiu Pérez, Biel Peralta, Jhosue Vicuña, Isaac Farré, Paula Olmo, Abril Guinart, Pol Vivancos, Lucas Prieto, Maria Busqué, Alex Campos, Ayman El Hallani, Jan Bernaus.
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INFANTIL MASCULÍ E: Sergio Abril, Pau Rafa, Alan Dominguez, Marc Giménez, Pol 
Busquets, Pol de Iraola, Roger Castelltort, Guillem Pérez, Guillem Parras, Nil Ruiz, Jan 
Rica, Raland Heine, Jan Tort, Gerard Junyent, Manel Berencia, Joel Fontana, El Mehdi 
Azzi. Entrenadors: Sergi Duque i Aleix Junyent

ALEVÍ MASCULÍ A: Hugo Ramírez, Unai Gómez, , Ramon Llorente, Lucas Llamas, Marc 
López, Adrià Olmo, Marc Manzano, Antonio Russu, Àlex Busquet. Entrenadors: Jose 
Antonio, Marc Pablos i Juan Vargas

ALEVIÍ MASCULÍ D: Martí Jordan, Arnau Bernaldez, Ian Pan, Arnau Bosch, Quim Llorens, 
Max Fuentes, Arnau Pujolà, Lluc Torres, Jan Gili, Ferran Iglesias. Entrenadors: Pablo 
Francisco, Joan Gallo i Marc Ortega

ALEVIÍ MASCULÍ E: Xavi Cáceres, Quim Artero, Gerard Escolà, Martí Escolà, Joan 
Mayoral, Pol Fernández, Martí Gallart, Pol Rosich, Jordi Graells, Iker Joel Nazareno, 
Dídac Valdés. Entrenadors: Oscar Torres i Gerard Cuadras

ALEVÍ MASCULÍ B: Jan Hidalgo, Joel Tejerina, Narcís Gabarró, Armand Tarragó, Jaime 
Giménez, Dani Sanz, Iker Alejandro, Aleix Morón, Joan Pérez, Pau Terrón. Entrenadors: 
Antonio Prieto i Albert Massegosa

ALEVIÍ MASCULÍ C: Arnau Serra, Hugo Alcaraz, Ferran Tort, Aitor Elvira, Adrià Sendra, 
Sergio Luque, Martí Marsal, Guillem Mercadé, Nil Garcia. Entrenadors: Sergi Duque i 
Dani Ureña

ALEVÍ FEMENÍ A: Júlia Trepat, Nagore Bernal, Clàudia Cuadras, Lara Suárez, Irene 
Suárez, Aroa Rubio, Naia Garcia, Berta Claramunt, Núria Pérez. Entrenadors: Nicolas 
Lozano “Lele” i Anna Sànchez

ALEVÍ FEMENÍ B: Renata Alexandra Halasz, Alexia Gazzineo, Cora Moreno, Laia Belando, 
Clara Morera, Carla Kempf, Marta Roig, Erika del Campo, Gisela Baños. Entrenadors: 
Moha Oulhaj i Ainhoa Just
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ALEVIÍ MASCULÍ F: Erik Salvadó, Eric Garcia, Joan Duarte, Aitor Gonzalez, Arnau 
Martínez, Biel Núñez, Hugo Garrido, Jordi Vidal, Marc Campillo, Ruben Montes. 
Entrenadors: Quim Muntané i Genis Parras 

ALEVIÍ MASCULÍ G: Unai Quesada, Armand Moncunill, Eduard Solà, Martí Oliva, Martí 
Monell, Isaac Doncel, Martí Gené, Izan Bonilla, Marc Miserachs, Alex Hornos, Pep 
Domingo. Entrenadors: Franco Nantez i Mateo Gabriel

ALEVIÍ MASCULÍ H: Martí Viñes, Cristian Ponce, Gil Gabarró, Roc Estival, Joel Riba 
Williamson, Pol Gabarró, Alfred Cuchi, Joan Fe Vives, Artur Mestres, Ernest Passola, 
Brandon Daza. Entrenadors: Guillem Riba i Marc Llaràs

ALEVIÍ MASCULÍ I: Àlex Redondo, Eric Jubaró, Juan Ramon Sánchez, Toni Bisbal, Marc 
Ocaña, Adrià Corcelles, Enric Roset Vives, Adrià Fontana, Biel Bosch, Biel Bernardí, 
Ismael Triguero. Entrenadors: Alex Fabregat i Javi Triguero

ALEVIÍ MASCULÍ J: Jonay Reches, Eduard Alonso, Jordi Zapata, Eloi Torralba, Artur 
Mañé, Adrià Deus, Jan Montferri, Dan Bisbal, Marc Llacuna, Alfredo Rodríguez, Gerard 
Moliner, Dylan Cristobal Bula. Entrenadors: Xavi Fons i Nil Camañes

BENJAMÍ MASCULÍ A: Roger Canals, Eric Rodríguez, Iker Galán, Eric Poch, Pau Crego, 
Cesc Navas, Yassir Boubaroun, Didier Ortiz, Nil Via. Entrenadors: Xavier Caselles, Yeray 
Martinez i Ferran Sánchez

BENJAMÍ MASCULÍ B: Elias Romero, Hugo Boix, Nil Torres, Quim Roldán, Eloi Lozano, 
Quim Garcia Almirall, Gers Vidal, Lukas Parramona, Edgar Marigó, Aitor González. 
Entrenadors: Roger Tomàs i Pol Joan

BENJAMÍ MASCULÍ C: Eric Marin, Lucas del Valle, Pau Mantas, Pablo Tarzia, Jan Torner
Yerai Pedrosa, Pau Vilanova, Eric Solís, Antoni Rubio, Gerard Busquet. Entrenadors: 
Ferran Vilella i Gerard Claver
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BENJAMÍ MASCULÍ D: Aitor Martin, Jorge Sanchez, Arnau Abellà, Marc Abellà, Yerai 
Pastor, Gerard Acosta, Martí Pons, Alex Doncel, Alex Segura, Marc Latorre, Jan Garcia. 
Entrenadors: Yeray Martin i Mikel Martin

BENJAMÍ MASCULÍ E: Martí Garcia, Nil Martin, Pol Ventura, Oriol Cuadras, Hugo 
Rodríguez Carrasco, Gerard Fernández, Jofre Ortño, Marc Aguado, Aaron Segura, 
Muhammad Kebriti, Cristian Rodríguez. Entrenadors: Pol Jato i Albert Jimenez

BENJAMÍ MASCULÍ F: Aaron Perez, Gerard Mñoz, Diego Cano, Bernat Rueda, Àlex 
Dorca, Sebastian Mirón, Gabi Trujillo, Yuri Pont, Aran Alert, Unai Saura. Entrenadors: 
Jordi Gassó i Joan Millas 

BENJAMÍ MASCULÍ G: Carlos Cid, Jordi Rafa, Joan Casas, Gerard López, Otger Codina, 
Xavi Casas, Enric Pérez, Bernat Victor, Nil Ruiz, Jordi Marimón, Marc Vallés, Roger Rica. 
Entrenadores: Julia Tomàs i Miti Vendrell

BENJAMÍ MASCULÍ H: Iu Guerrero, Albert Roldán, Jaume Queraltó, Jam Gonzalvo, 
Alejandro Mallo, Nel Nogales, Martí Ostal, Martí Carreras, Jordi Nacarino. Entrenadors: 
David Calleja i Pau Yañez

PRE-BENJAMÍ MASCULÍ A: Aleix Llopart, Martí Ruiz, Cesc Izquierdo, Xavier Crego, Oriol 
Crego, Roger Bisbal, Ton Queralt, Ton Paín, Max Trepat, Hugo Palomar. Entrenadors: 
Gerard Claver i Pau Caballé

PRE-BENJAMÍ MASCULÍ B: Arnau Caro, Gael Parramona, Noel Macanaz, Pol Jiménez, 
Alex Núñez, Jan Terrades, Pol Rodríguez, Marc Loncan, Dan Baraldés, Quim Cuchi. 
Entrenadors: Ferran Sanchez i Aymen

Ja fa pràcticament 2 mesos que començava una nova temporada pel CF Igualada. 
Una temporada històrica, la del retorn a Tercera Divisió onze anys després per 
part del 1r equip masculí. Després d’un inici complicat, encadenen dues victòries 
que de ben segur els ajudaran a seguir il·lusionats per afrontar aquest repte.
Pel què fa al 1r equi femení, la reestruccturació de la competició femenina les 
ha deixat jugant a Primera Nacional, és a dir la tercera màxima competició 
femenina. En una lliga força igualada, les blaves es troben a la part mitja-alta 
de la classificació.
Més enllà dels dos primers equips, la família del CF Igualada és molt més gran, 
amb un total de 40 equips federats i una escola de futbol.
Des de La Veu de l’Anoia, els desitgem que tinguin una excel·lent temporada
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PIERA / LA VEU 

El proper dissabte dia 2 
de novembre, la Co-
lla de Diables de Piera 

convida la ciutadania a viure 
una nit divertida i terrorífica 
passejant per diferents espais 
on no faltaran figurants que, 
en alguns casos, ens trasllada-
ran a les escenes típiques de 
les pel·lícules de por. El Tú-
nel del Terror obrirà les seves 
portes a les vuit del vespre i 
farà l’últim passi a la mitjanit. 
Les entrades, a un preu de 3 
euros, es podran adquirir de 
les 20 a les 23.30 hores. Les 
persones que vulguin acce-
dir-hi hauran de fer-ho pel 
carrer Canigó, davant de l’es-
cola de música, i les que tin-

guin menys de 12 anys hauran 
d’anar acompanyades d’una 
persona adulta.
Aquesta és la quarta edició 
del Túnel del Terror, una ini-
ciativa que compta amb el su-

Piera viurà una nit terroríficament 
divertida

port de l’Ajuntament de Piera. 
L’any passat diversos motius 
-entre ells, el mal temps- van 
obligar a suspendre l’activitat, 
que enguany es reprèn amb 
més força i il·lusió que mai.

PIERA / LA VEU 

Amb la voluntat de 
continuar avançant 
en el projecte de sa-

lut comunitària de la vila de 
Piera, el proper dimarts dia 
5 de novembre es convoca la 
ciutadania a una segona ses-
sió de treball. La trobada, or-
ganitzada de forma conjunta 
per la regidoria de Salut i el 
Centre d’Atenció Primària, 
està prevista a les 15 hores al 
Casal per a Joves i Grans.
El passat mes de març es va 
dur a terme una primera ses-
sió durant la qual les entitats 
i els veïns i veïnes de Piera 
van donar les seves opinions i 
percepcions sobre quins eren 
els principals problemes de 
salut a la vila. Aquesta segona 
reunió servirà per a que les 
persones assistents coneguin 
quin són els aspectes que 
més preocupen la ciutada-
nia i per a prioritzar aquells 
en els quals es vol començar 
a treballar amb l’objectiu de 
garantir el benestar físic, psi-

cològic i social dels pierencs i 
pierenques.
Fa un any i mig que l’Ajunta-
ment, de forma conjunta amb 
el CAP de Piera i el departa-
ment de Salut Pública, tre-
balla en el desenvolupament 
d’aquest projecte que va néi-
xer com a conseqüència del 
nou model d’assignació de 
recursos a l’atenció primària 
que va permetre incrementar 
el personal sanitari del CAP 
de Piera i reforçar l’atenció 
comunitària de l’equip. L’ob-
jectiu era implantar un pro-
grama eficient de salut comu-
nitària a la vila, atès que es 
considera un pilar bàsic per a 
la prevenció i la promoció de 
la salut.

Treballant per garantir 
el benestar i la salut de la 
ciutadania

El proper dia 5 de 
novembre se celebrarà 

una nova sessió del 
projecte de salut comu-
nitària que pretén fer 
un diagnòstic sobre la 

situació a la nostra vila

PIERA / LA VEU 

Amb motiu d’una ava-
ria a les calderes que 
proporcionen l’aigua 

calenta sanitària a les instal-
lacions, la piscina municipal 
romandrà tancada des d’avui, 
dimecres 23 d’octubre, fins al 
dilluns 4 de novembre, amb-
dós dies inclosos. De mane-
ra immediata, s’ha posat en 
marxa un paquet d’actuaci-
ons per reparar les instal·la-
cions de producció d’aigua 
calenta i millorar l’eficiència 
energètica del recinte.
Les obres consisteixen en la 
substitució de les calderes i 
la modernització de la ins-
tal·lació de generació d’aigua 

calenta sanitària. La interven-
ció obliga a tancar totes les 
instal·lacions aquàtiques i la 
zona de dutxes dels vestidors. 
No obstant això, les persones 
usuàries poden continuar 

La piscina romandrà tancada per 
obres de reparació i millora

fent ús de la sala d’entrena-
ment i musculació i de les sa-
les d’activitats dirigides.
L’Ajuntament demana discul-
pes i comprensió a les perso-
nes usuàries de la piscina.

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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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest octubre aca-
ba la prova pilot de 
la ruta de transport 

escolar no obligatori per als 
alumnes de Vallbona d’Anoia, 
de Cabrera d’Anoia i de la Po-
bla de Claramunt que cursen 
Batxillerat a l’Institut Molí de 
la Vila, de Capellades, que 
passarà a ser oficial. Els res-
ponsables dels ajuntaments 
dels tres municipis, del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i de 
l’AMPA de l’institut es van re-
unir per valorar positivament 
l’experiència. La proposta ha 
tirat endavant gràcies a la 
iniciativa de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia, la col·labo-
ració del Consell Comarcal 
de l’Anoia, i la bona voluntat 
de familiars i centres educa-
tius.
El nou servei va sorgir d’una 
proposta de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia, que havia 
observat que l’autocar que 
portava a l’Institut de Vall-
bona els alumnes d’ESO de 
Vallbona, Cabrera i la Pobla 
tornava buit. Per tal d’apro-
fitar el viatge de tornada, va 
exposar al Consell Comarcal 
la possibilitat que aquest ma-
teix vehicle servís per trans-
portar els alumnes de Batxi-

llerat delst res municipis fins 
a l’Institut Molí de la Vila de 
Capellades. L’ens comarcal 
ho va veure amb bons ulls i 
va acordar fer una prova pi-
lot. Les famílies dels alumnes 
beneficiats també van acollir 
molt bé la iniciativa.
La conselleria d’Educació del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
ha enviat una carta a les famí-
lies dels alumnes de Batxille-
rat de Vallbona, Cabrera i la 
Pobla que van a l’Institut d 

El transport per a alumnes de 
Batxillerat de Vallbona, Cabrera i la 
Pobla passa a ser oficial

Capellades, explicant-los que 
s’ha valorat que caldran tres 
monitors que vigilin l’alum-
nat en aquest transport, i que 
estaran fins a final de curs, 
amb un període de prova fins 
el mes de novembre. El cost 
d’aquest servei l’assumiran 
les famílies dels alumnes que 
l’aprofitaran, amb un import 
de 48 euros per als mesos de 
novembre i desembre, i de 
165 per al segon i tercer tri-
mestre.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha signat un 
conveni de col·labora-

ció amb l’entitat Canigat per 
intentar controlar i reduir el 
nombre de gats del munici-
pi amb l’objectiu d’aconse-
guir un tracte adequat i una 
millor gestió en l’assistència 
dels animals perduts o aban-
donats en la via pública.
Canigat s’ocuparà de la ges-
tió i control de les colònies 
de gats del municipi de Vall-
bona d’Anoia. El control po-
blacional es farà a través de 
la reestructuració, ordenació 
i manteniment de colònies 
controlades de gats. Es pro-
mourà, però, l’adopció dels 
gats acabats d’abandonar, les 
cries i, en general, tots els 
gats susceptibles de ser soci-
alitzats. Canigat portarà un 
registre de tots els animals 
de les colònies i s’indicarà 
quins tractaments han rebut, 
si estan esterilitzats o si s’han 
hagut d’eutanasiar.
Sempre que sigui possible, 
Canigat portarà l’animal ferit 
al veterinari i mirarà d’apli-
car el millor tractament per 
ell. Una vegada finalitzada 
la intervenció, l’associació 
decidirà si s’ha de retornar 
a la seva colònia si es tracta 

d’un gat feral, o bé si necessi-
ta un refugi per tal de trobar 
un adoptant per ell. En cas 
de cadells rescatats, Canigat 
valorarà si té espai i si està en 
condicions de fer-ne la reco-
llida. En cas de gats domès-
tics abandonats, si Canigat 
disposa d’un refugi, podrà 
valorar en cada cas si té es-
pai i està en condicions d’ac-
ceptar l’animal. Si l’animal 
recollit porta identificació, 
personal de l’Ajuntament o 
voluntaris de l’associació Ca-
nigat localitzaran a la persona 
propietària.
L’objecte del conveni, dins de 
la Llei de protecció dels ani-
mals, és el foment de la tinen-
ça responsable dels animals, i 
es concreta en el control de la 
població de gats de carrer del 
municipi de Vallbona d’Ano-
ia amb la intenció d’evitar els 
problemes derivats de la so-
brepoblació.
Canigat és una entitat sense 
ànim de lucre de Vallbona 
d’Anoia que desenvolupa pro-
grames i projectes dedicats a 
la protecció dels animals. Un 
dels seus programes és el de la 
protecció dels gats del carrer, 
que inclou controls clínics, 
alimentació, manteniment i 
control de les colònies esta-
bles, adopcions i reubicacions 
en alguns casos.

Vallbona d’Anoia confia 
en Canigat el control de 
les colònies de gats

ANOIA / LA VEU 

El consell d’administra-
ció de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) 

ha aprovat un total de 34 con-
venis destinats a millorar el 
sanejament i la gestió de les 
aigües residuals a Catalunya, 
amb una inversió inicial pre-
vista superior als 4,2 milions 

d’euros. Els acords subscrits a 
Barcelona beneficiaran un to-
tal de 18 comarques catalanes.
Dels acords aprovats avui, 26 
convenis serviran per a im-
pulsar la redacció de diversos 
projectes constRuctius, 20 
dels quals suposaran el pri-
mer pas per a la construcció 
de nous sistemes de saneja-
ment.

A la comarca de l’Anoia s’han 
aprovat dos acords per a im-
pulsar la redacció de projectes 
constructius, un amb l’Ajunta-
ment de la Llacuna per al sa-
nejament del municipi (48.200 
euros) i un altre amb la Torre 
de Claramunt per a redactar el 
projecte per a sanejar els nu-
clis de Vilanova d’Espoia i la 
Serra (36.700 euros).

L’ACA aprova més de 30 convenis per 
al sanejament de les aigües residuals, 
dos dels quals a l’Anoia

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

Maestro: N'Faba 
Vidente médium con poderes naturales 

ayuda solucionar sus problemas: 
amor, salud, negocios,temas familiares,

 impotencia,resultados positivos con garantía.

Consulta en Igualada 
Tel: 631 55 46 41
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CALAF / LA VEU 

Aquest divendres 1 de 
novembre comença-
rem el mes amb les 

piles carregades i una nova 
obra del cicle Tardor de Te-
atre 2019, Blanca desvelada. 
L’espectacle serà a les 18.00 
hores, i estarà plena de dra-
matisme, por, desesperació i 
desig. Dues històries entrella-
çades, 1 actriu, 12 personat-
ges i 75 minuts de teatre en 
estat pur. Una obra produïda 
per Aleteo Teatro i escrita e 
interpretada per Alejandra 
Jiménez Cascón. Jiménez va 
ser candidata als Premis Max 
2016 per Millor Autoria Re-
velació i finalista al Margari-
ta Xirgu 2015, que premia la 
millor interpretació femenina 
de la temporada teatral a Bar-
celona. 
El 16 de novembre  a les 
20.45 hores continua el cicle 
teatral del Casino de Calaf 
amb Agència matrimonial. 7 
d’amor, una obra de la com-
panyia M’Enredo Teatre i 

interpretada per una única 
actriu, Maria Eugènia Casa-
novas. El cicle teatral posarà 
punt final amb Vides de Gos, 
el dissabte 30 de novembre a 
les 20.45 hores. L’obra és una 
lectura dramatitzada a càrrec 
de Marta Angelat. 
Les entrades es poden ad-
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-

‘Blanca Desvelada’ enceta el mes de 
novembre al Casino de Calaf

pada 13 €) i pels socis de 12 
€ (anticipada 10 €). A més a 
més, Blanca Desvelada està 
inclosa en el projecte Calaf 
Cultura Jove, que ofereix des-
comptes del 50% a les pro-
postes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 
35 anys. El descompte es pot 
sol·licitar  a l’Ajuntament de 
Calaf o, si disposeu del codi 
personalitzat de descompte, 
directament a través del por-
tal Entrapolis.com.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na rep un nou fons do-
cumental d’origen pri-

vat que passa a formar part de 
l’Arxiu Municipal. Es tracta 
d’una donació de Delfí Farrés 
Vallès que recull bona part 
de la trajectòria del seu pare, 
una gran impulsor cultural i 
del teatre a Vallbona. La vari-
etat de temes que recull és un 
dels trets destacables doncs 
aporta informació i testimoni 
de diversos aspectes del mu-
nicipi.
La documentació, que abas-
ta una cronologia de 1911 a 
1976, recull les activitats de 
diversos membres de la fa-
mília Farrés Sabaté. Entre els 
documents, hi ha testimonis 
d’Aigües del Carol i el cinema 
de Vallbona d’Anoia. També 
inclou les recerques de Jaume 
Farrés Sabaté sobre la Festa 
del Roser i la seva activitat 
literària.
Com a curiositat destaca unes 
plaques de vidre amb publici-
tat que es posaven al cinema, 

uns exemplars del Butlletí 
de la parròquia de Sant Bar-
tomeu de Vallbona dels anys 
1913 i 1916 i una còpia dels 
Estatuts i el Reglament de la 
Societat Recreativa Reno-
vació Vallbonense de 1921 
i 1933. Futures aportacions 
de la família completaran 
aquesta donació i permetran 
finalitzar els instruments de 
descripció que es publicaran 
per al coneixement de la ciu-
tadania i els investigadors en 
particular.

L’arxiu municipal de Vallbona d’Anoia 
rep una donació de Delfí Farrés Vallès

L’Arxiu Municipal de Vall-
bona d’Anoia està adherit al 
Programa de Manteniment 
de la Xarxa d’Arxius Munici-
pals i és assistit per un arxiver 
itinerant de l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona
L’Ajuntament fa una crida als 
ciutadans a contribuir a l’ar-
xiu municipal amb fotogra-
fies o documents relacionats 
amb el municipi per ajudar a 
mantenir i conservar la me-
mòria col·lectiva.

MAQUEFA / LA VEU 

Després de diverses set-
manes de negociaci-
ons, el PSC Masquefa 

ha aconseguit que el govern de 
Junts per Masquefa incorpori 
una quantitat important de po-
lítiques d’esquerres i progres-
sistes a les taxes i  Pressupost 
2020 que es va votar la setmana 
passada. Des de fonts socialis-
tes es posa en valor que  “quan 
la política és sinònim de pro-
blemes i bloqueig, a Masquefa 
és sinònim de solucions i de 
capacitat d’influir per a donar 
un millor servei als ciutadans i 
ciutadanes. Ja vam dir que ve-
níem a fer política i no a estar 
en política. I això és el que hem 
fet, aprofitar l’ocasió per aplicar 
polítiques del nostre model de 
municipi”.
El regidor del PSC Masquefa, 
Daniel Gutiérrez, ha explicat 
que “hem aprofitat la minoria 
del govern per a fer avançar la 
Vila i no per bloquejar-la. Els 
Socialistes volem que Mas-
quefa avanci des de l’esquerra, 
que avanci amb polítiques d’es-
querres i progressistes al servei 
de la gent. Per això vam pro-
posar al govern diferents punts 
per a ser introduïts a les taxes 
i pressupost perquè aquest po-
gués tramitar-se i no quedés 
bloquejat”. Gutiérrez afegeix 
que “des del PSC Masquefa es-
tem convençuts que bloquejar 
el Pressupost no ens faria anar 
endavant, sinó que ens faria 
quedar aturats o, encara pitjor, 
anar enrere”.
El valor de l’abstenció socia-
lista a les taxes i pressupost 
2020 presentat pel govern 
està en aconseguir un con-
junt important de mesures 
i accions en polítiques d’es-
querres i progressistes als 
àmbit de la protecció als 
col·lectius més vulnerables, 
la promoció econòmica i 
de l’ocupació al municipi, la 
transició energètica, l’habi-
tatge, els projectes educatius, 
l’incivisme i l’equitat i la in-
clusió en l’esport.
En relació al IBI s’han establert 
les següents ajudes que se su-
men a les ja existents:
- Ajudes del 75% davant de do-
nes afectades per violència de 
gènere
- Ajudes del 75% davant de 
persones amb discapacitats

En tracció mecànica s’ha 
pactat:
- Ajudes de fins al 75% en cot-
xes híbrids per fomentar la 
transició ecològica
A l’Impost Construcció, Obres 
i instal·lacions (ICIO) s’han es-
tablert les següents ajudes que 
se sumen a les ja existents:
- Bonificació del 90% per afa-
vorir condicions d’accés i ha-
bitabilitat per persones amb 
discapacitats
- Bonificaciones d’entre el 75 i 
el 50% per activitats econòmi-
ques.
També s’han aconseguit ajudes 
a l’ICIO que cerquen millorar 
els barris i els habitatges:
- Ajudes fins al 95% per la ins-
tal·lació d’ascensors en edificis 
de tres plantes o mes.
- Ajudes pel manteniment i 
millora dels edificis de més de 
25 anys. 
Altrament, s’han consensuat 
estudiar i aplicar un conjunt 
de mesures durant aquest any 
2020 en relació a:
- Promoció de la transició 
energètica mitjançant la sub-
venció a l’estalvi, l’eficiència 
energètica i l’auto-consum.
- Estudiar i promocionar un 
conjunt d’ajudes a l’ocupació, 
especialment dels col·lectius 
més vulnerables: joves, dones, 
majors de 45 anys i persones 
amb discapacitats.
- Suport a l’emprenedoria i a la 
creació de micro empreses.
Finalment també s’han pactat 
accions de caràcter social que 
avancen en el benestar de les 
persones i famílies a Masquefa.
Daniel Gutiérrez destaca que “el 
govern desenvoluparà polítiques 
d’esquerres i progressistes gràci-
es al treball del Grup Municipal 
Socialista i la seva capacitat d’ar-
ribar a acords. Hem maximitzat 
els nostres vots i els nostres regi-
dors per a condicionar l’acció de 
govern i ser útils a la ciutadania. 
Amb aquestes mesures llencem 
un missatge molt clar de que 
a Masquefa li calen polítiques 
d’esquerres i progressistes i que 
nosaltres sempre estarem defen-
sant-les. Ara ho fem des de l’opo-
sició però també ho farem el dia 
que governem”.
El Grup Municipal Socialista 
també vol reconèixer l’esforç del 
govern per incorporar les me-
sures proposades i fer possible 
aquest acord que beneficia a 
tota la comunitat masquefina.

El PSC Masquefa aposta 
per l’estabilitat i la 
responsabilitat institucional 
a l’Ajuntament de Masquefa 
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Els diumenges 10 i 24 de 
novembre es realitzarà 
a Argençola un Curs de 

Formació en orientació a càr-
rec de Pol Roig Iniesta.
Vine a aprendre a llegir un 
mapa i com moure’t pel ter-
reny amb seguretat. Com fer 
servir una brúixola, traçar 
rumbs i contra rumbs i trobar 
punts sobre el terreny.
Els tallers tenen una durada de 
3-4 hores cadascun i combinen 
teoria i pràctica. La sortida 
serà de la Bàscula d’Argençola 
a les 9 del matí. El diumenge 
10 de novembre començarem 
amb una primera part teòrica 
al Sala 1 d’octubre, situada a la 
Plaça Mariano Mestres.
Cal inscripció prèvia. Podeu 
fer-la mitjançant aquest for-
mulari. Tot i que l’activitat és 
gratuïta us demanarem una 
aportació de 6 euros per la 
brúixola que us podreu endur.
Les places són limitades a 12 
assistents. En cas de que se 
superi el número màxim d’ins-
crits s’obrirà una llista de reser-
va i es farà una nova formació 
durant el mes de desembre.
L’activitat és organitzada per 
l’Ajuntament d’Argençola i 
compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, a través 
del seu Catàleg de Serveis.      

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, amb 
el suport de Diputació de 

Barcelona i el Consell Comarcal 
de l’Anoia, impulsen la creació 
d’uns nous gegants a traves d’un 
procés participatiu, per tal que 
esdevinguin un element de re-

Procés participatiu per a crear uns nous gegants a 
Sant Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

El partenariat format 
per l’Arada, Labcoop 
i Nusos Cooperativa 

ha dut a terme un projecte 
que té per objectiu impulsar 
el cooperativisme social col-
lectiu com a fórmula per as-
solir unes condicions dignes 
de jubilació entre persones 
del sector primari i secundari 
lleuger alhora que fer visible 
aquests sectors dins de l’ofer-
ta turística del territori.
El projecte, d’11 mesos de 
durada, ha consistit en for-
mar i acompanyar 6 persones 
del sector primari i secundari 
lleuger de l’Anoia i el Bages 
per desenvolupar un model 
de negoci estable i replicable, 
de serveis educatius i de tu-

risme responsable per a do-
nar a conèixer el patrimoni 
cultural immaterial (lligat a 
la seva pràctica).
Durant aquests mesos han 
tingut lloc sessions per fo-
mentar la coneixença del 
grup, explorar experteses i 
bagatges, teixir confiances i 
anar construint un projecte 
social compartit.

Primari: projecte d’innovació social col·lectiva pel 
rebrot laboral a l’Anoia i el Bages

Les visites amb el territori 
han estat cabdals per teixir 
aliances i visibilitzar aprenen-
tatges compartits inspiradors 
per a la definició del nou pro-
jecte al territori.
Els participants, amb l’acom-
panyament de les entitats 
promotores, han elaborat un 
pla de finançament, un de vi-
abilitat i un de comercial per 

CALAF / LA VEU 

Per quart any consecutiu, 
l’Ajuntament de Calaf 
promou una nova edició 

dels Pressupostos Participatius 
per tal que els ciutadans, a es-
cala individual o a través d’una 
entitat o col·lectiu, puguin pro-
posar projectes d’inversió a fer 
al municipi.
Novament, s’ha destinat una 
partida de 60.000 euros. Cada 
una de les propostes no podrà 
superar els 12.000 euros del 
pressupost (IVA inclòs) i haurà 
de ser d’interès general.

Qui pot proposar projectes?
- Qualsevol persona empadro-
nada a Calaf
- Associació o grup estable del 
municipi registrat al directori 
d’entitats de l’Ajuntament
- Serveis tècnics i àrees de 
l’Ajuntament de Calaf 
Hi ha temps de presentar pro-

postes fins al 30 de novembre 
de 2019. Es poden presentar per 
tres vies:
- Presencial: mitjançant el for-
mulari que trobareu al tríptic 
que s’ha repartit casa per casa 
amb l’Altiplà d’octubre, des-
carregant el formulari o reco-
llint-lo a les oficines de l’Ajun-
tament i a l’Oficina de Turisme. 
Seguidament, caldrà portar-lo 
juntament amb el pressupost 
desglossat* a les oficines de 
l’Ajuntament en horari d’atenció 
al públic
- Via e-mail: caldrà descarre-
gar el formulari editable i en-
viar-lo per correu electrònic a 

participació.calaf@gmail.com 
juntament amb el pressupost 
desglossat*
- En línia: a través del formulari 
en línia adjuntant el presupost 
desglossat*
(*) És molt important aportar 
un pressupost el màxim detallat 
possible, amb l’IVA inclòs. Tot 
i això, si és necessari, les perso-
nes interessades poden dema-
nar ajuda als tècnics municipals 
per tal de presentar una millor 
proposta.

Admissió i selecció de les pro-
postes
Un cop rebudes totes les pro-

Curs de Formació 
en orientació a 
Argençola

postes, els tècnics de l’Ajun-
tament de Calaf seran els en-
carregats d’aprovar-les o bé 
descartar-les ja sigui perquè no 
s’adeqüen a la legalitat vigent, 
perquè no són d’interès general 
o bé perquè superen els 12.000 
euros de pressupost. Les pro-
postes validades pels tècnics, es 
publicaran al butlletí municipal 
del mes de desembre. 

Novetats d’enguany: una pre-
sentació pública de les propos-
tes i més dies per votar 
Del 10 de gener al 3 de febrer 
serà el mateix poble de Calaf 
qui a través de la plataforma de-

cidim-calaf.diba.cat escollirà els 
projectes que es duran a terme.
Enguany, s’ha allargat el període 
de votacions a casi un mes per-
què es volen realitzar diversos 
punts mòbils de votacions on-
line a diferents espais de Calaf. 
D’aquesta manera, és vol faci-
litar i promoure les votacions 
oferint assessorament tècnic 
per utilitzar la plataforma, ja 
que no es realitzaran votacions 
en paper. 
D’altra banda, també es farà una 
presentació pública de tots els 
projectes seleccionats davant la 
ciutadania l’11 de gener al matí 
a l’IMFP. 
Podran participar-hi totes les 
persones de Calaf que el dia que 
vagin a votar hagin complert els 
16 anys i que en el moment de 
votar estiguin empadronades a 
la vila. Informàticament es con-
trolarà que cada persona només 
pugui votar una vegada.    

al desenvolupament i sosteni-
bilitat econòmica del projecte 
al llarg del temps.
El resultat és engrescador, 4 
dels 6 participants inicials 
generaran, inicialment, una 
associació per promoure els 
valors agraris i de la gastro-
nomia local mostrant paisat-
ges singulars i/o productes 
agroalimentaris per difondre 
el territori i promoure els va-
lors de la natura.
El projecte compta amb el 
finançament del Programa 
d’Ajuts a Projectes d’Iniciati-
ves Socials de l’Obra Social La 
Caixa i amb el suport explícit 
del Consell Comarcal del Ba-
ges i el Centre de Recursos 
per l’Ocupació de l’Ajunta-
ment de Calaf.

presentació del municipi i una 
eina de cohesió de la població.
Actualment el municipi disposa 
d’uns gegants antics, en Martí i 
la Margaridó, que han quedat 
obsolets tant per la dificultat de 
transportar-los com de fer-los 
ballar. És per aquest motiu que 
es vol fer partícip a les entitats 
i ciutadania de Sant Martí Ses-

gueioles per decidir quin model 
de gegants es vol.
Per tal de presentar el procés 
participatiu, l’Ajuntament va 
convocar a tota la ciutadania a 
una sessió de presentació aquest 
passat dimecres. A la reunió es 
van explicar les diferents opci-
ons de gegants per tal d’escollir 
aquella que millor s’adapti al 

que el municipi necessita.
I des d’avui, 31 d’octubre al 10 
de novembre de 2019, els sant-
martinencs i santmartinenques 
podran votar la seva opció pre-
ferent dipositant la butlleta de 
participació a l’urna habilitada 
a l’Ajuntament del municipi. 
Només podran participar les 
persones majors de 16 anys.

Nova edició dels pressupostos participatius de Calaf
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El CF Igualada masculí segueix en 
dinàmica positiva i s’emporta la victòria 
de l’Hospitalet

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

FUTBOL / LA VEU 

CE L’HOSPITALET 3
CF IGUALADA 4

Els de Moha protagonit-
zen un triomf històric i 
sumen la segona victò-

ria consecutiva.
Els blaus arribaven a un dels 
camps més complicats de 
la categoria amb la moral 
ben alta, gràcies a la victòria 
aconseguida davant el Man-
resa, però el repte era major 
al camp d’un històric i segon 
classificat, el CE L’Hospitalet.
Els igualadins anaven amb 
molta il·lusió i als pocs segons 
de joc, pilota robada, combi-
nació ràpida i gol de Franco. 
L’equip s’avançava a domicili. 
El gol va donar molta confi-
ança als visitants, que van te-
nir dues clares opcions per fer 
el segon, però el porter local 
ho va evitar.
Els minuts anaven passant i el 
domini cada vegada era més 
dels del Baix Llobregat, però 
en aquesta situació, dos grans 
gols d’Òscar i Joel, des de fora 
l’àrea, van fer posar el zero a 
tres al marcador. L’Hospitalet 
estava tocat i els igualadins 
van arribar al descans amb el 
triomf momentani.
A la represa, el segon classi-

ficat de la Tercera Divisió va 
augmentar el ritme, cosa que 
va fer patir els anoiencs. Amb 
aquesta situació, els locals 
van retallar distàncies al mi-
nut 50. Els igualadins havien 
de resistir en un camp molt 
complicat.
Pocs minuts després, els lo-
cals es quedarien amb deu 
jugadors, però a la següent 
acció, Alfonso cometria un 
penal, que significaria el 
segon gol local i la segona 
groga pel porter. Quedaven 
trenta minuts de sofriment 
en un partit de deu contra 
deu.
En aquesta situació, els locals 

van seguir insistint, quedant 
molt exposats en la defensa. 
Calia aprofitar algun contra-
cop per tancar el resultat. I 
així va ser com Èric, després 
d’una gran jugada, va fer el 
quart. El gran premi estava 
a l’abast, però un gol olímpic 
de L’Hospitalet, li va donar 
emoció al duel, fins al final.
Triomf històric i merescut 
dels blaus, que sumen la 
segona victòria de manera 
consecutiva i escalen algu-
nes posicions, a la classifica-
ció. Aquest cap de setmana, 
els igualadins rebran al Sant 
Andreu, tercer classificat de 
la categoria.

L’efectivitat visitant 
deixa al CF Igualada 
femení sense premi

FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
LEVANTE LAS PLANAS 3

Les blaves volien tornar 
al camí de la victòria 
després de l’empat a 

Mallorca, però s’enfrontaven 
a un rival amb un gran po-
tencial ofensiu.
Sent conscients d’aquest fet, 
l’equip es volia sentir fort a 
partir del seu joc habitual: 
control de pilota i dominar 
l’enfrontament. Però les visi-
tants van fer gala del seu atac i 
al minut 17, en un contracop, 
van aconseguir avançar-se en 
el marcador.
Tot i la igualtat en el joc i 
tenir diferents ocasions, el 

Levante Las Planas va poder 
anotar el marcador per par-
tida doble abans del descans. 
Un marcador de zero a tres 
que no reflectia el que s’havia 
vist a la gespa.
A la segona part, les anoien-
ques van tenir el control total 
del duel. Constants arribades 
a porteria rival, però no era el 
dia. Al minut 58, Marimon va 
ser capaç de fer el primer gol i 
les igualadines van posar set-
ge a la porteria visitant. No hi 
havia encert i no es van poder 
retallar distàncies, tancant el 
partit amb la derrota d’un a 
tres.
Aquest cap de setmana, les 
jugadores de Marta Cubí vi-
sitaran el camp del líder, el 
RCD Espanyol.

Foto: Marc Domingo

Foto: Pere Santano

No hi ha qui aturi al Monbus CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU 

SESE 58
MONBUS CB IGUALADA 60 

E l Monbus CB Iguala-
da venia de batre la 
setmana anterior al 

pavelló de les Comes a un 
combatiu Maristes Ademar. 
El passat dissabte tocava vi-
sitar la complicada pista del 
MCNTEAM SESE de Barce-
lona.
El partit començava bastant 
travat, sense gaire anotació 
per cap dels dos equips on 
la majoria de punts venien 
d’accions aïllades d’algun 
jugador. S’arribaria al final 
dels primers 10 minuts amb 
un resultat de 15 a 17 favo-
rable als igualadins.
El segon període seria força 
similar al primer, però un 

encert dels locals (33%
en tirs de camp) superior al 
dels anoiencs (25% en tirs 
de camp) permetia que els 
barcelonins capgiressin el 
marcador arribant a la mitja 
part amb un 34 a 28.
A la represa la tònica canvi-
aria, els igualadins van pu-
jar el llistó defensiu aconse-
guint així que el SESE anotés 
només 9 punts en deu mi-
nuts, mentre que els blau 
i grocs, amb encert des del 
6’75 (tres anotats en aquest 
període), aconseguien un 
parcial de 9 a 20 per a situar 
el 43 a 48 al termini del 30 
minuts de joc.
A l’últim quart els locals no 
donaven per perdut el partit 
i van lluitar per endur-se la 
victòria fins a l’últim segon. 
L’Igualada però aconseguia 
mantenir un mínim avantat-

ge en tot moment per a cer-
tificar la victòria final amb 
un ajustat 58 – 60.
Victòria igualadina que per-
met seguir invictes aconse-
guint un balanç de 6 victò-
ries i 0 derrotes que dona 

el liderat de la conferència 
C-A de lliga EBA conjunta-
ment amb el CB Vic. La set-
mana vinent el Monbus CB 
Igualada s’enfrontarà a casa 
contra el CB Martorell.

Fitxa tècnica
Sergi Carrión (3), Miquel Be-
nito (2), Pape B. Sall (2), Edu 
Burgès (-), Jordi Torres (1), 
Carles Fons (7), Jaume Tor-
res (13), Pau Camí (1), Oriol 
Mateu (2), Edu Tejero (22), 
Roger Pérez (7)
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L’Igualada Rigat encaixa la primera 
derrota a la lliga davant l’imbatut 
Liceo
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 3
LICEO 5

L’Igualada Rigat va per-
dre dissabte la imbati-
bilitat i va cedir el lide-

ratge en solitari al Liceo, en 
perdre per 3 gols a 5 el partit 
que enfrontava gallecs i cata-
lans. Els arlequinats van fer 
un gran partit, però tres dia-
nes dels visitants en 57 segons 
van evitar qualsevol possibi-
litat de remuntada. El matx 
també va ser especialment 
emotiu per l’homenatge que 
equip i afició va dedicar a Ro-
ger Bars: tot el primer equip i 
els jugadors de la base entre-
nats per Roger Bars van sortir 
a la pista amb una samarreta 
de suport al jugador lesionat 
i el públic li va fer un mosaic 
amb el número 22.
L’Igualada Rigat va començar 
jugant a gran nivell, però va 
ser el Liceo qui es va avançar 
amb un gol de l’argentí Bridge 
al segon pal. Els de Francesc 

Linares van donar la volta al 
marcador amb una acció de 
gran tècnica del màxim go-
lejador de l’OK Lliga, Jordi 
Méndez, que va aguantar la 
sortida de Grau i va col·lo-
car la bola al pal llarg a mitja 
alçada. Amb aquest, Méndez 
ja suma 13 gols al campionat 
i es manté com a màxim go-
lejador en solitari, seguit per 
Dava Torres i Marc Grau, tots 
dos del Liceo, amb 9 gols.
Un minut i 22 segons més 
tard Palau avançava els arle-
quinats caçant un rebot que 
Pla havia enviat al cas del 
porter Grau. La distància es 
podria haver eixamplat amb 
un penal que Ton Baliu no 
va poder transformar. Amb 
aquest resultat es va arribar a 
la segona meitat.
El 3 a 1 es podria haver ma-
terialitzat a l’inici de la sego-
na part amb una altra acció a 
pilota aturada (una FD) que 
Méndez no va aconseguir 
transformar. El Liceo va em-
patar poc després amb una 
pilota que Dava Torres va ai-

xecar per sobre Elagi Deitg; 
una jugada polèmica perquè 
la jugada va arribar després 
d’una obstrucció majúscula 
a Ton Baliu a la línia de fons. 
Va ser el primer dels tres gols 
en 57 segons que van senten-
ciar el partit.
El 2-3 va ser obra de Grau i 
el 2 a 4 d’Oruste, de FD, per 
la segona blava a Vives. Amb 
el 2 a 4 Elagi Deitg va aturar 
una FD més (Baliu també va 
veure la blava) i tot i errar 
la primera, Oruste va fer el 
cinquè també de pilota atura-
da. Amb el 2 a 5, i a falta de 
2 minuts, el partit semblava 
sentenciat. Però Sergi Pla va 
fer el 3 a 5 de penal (jugant 
amb 3 jugadors en pista) i va 
disposar d’una FD a falta de 
40 segons que podria haver 
angoixat encara més a un Li-
ceo que no va jugar massa bé 
la superioritat (en pista i en el 
marcador).
Amb aquesta derrota, l’Igua-
lada es manté segon amb 
quinze punts, tres més que el 
Barça amb un partit menys. 

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA FEMENÍ HCP 5
VILASSAR HC 2

L’equip de la Maria 
Fernández “Pulgui” es 
consolida en el liderat 

del grup “A” de Nacional Ca-
talana amb un altre bon partit 
i amplia el seu avantatge res-
pecte el segon classificat, el 
CH Mataró, que va guanyar-li 
la posició al CH Lloret aquest 
dissabte passat.
Tot i ser l’equip menys golejat 
i el menys golejador del grup, 
el Vilassar HC va sortir amb 
intensitat a guanyar els tres 
punts. Però en una bona acció, 
Pati Miret marcava el primer 
gol del matx en el segon minut 
de joc (1-0). Reaccionaven les 
visitants per empatar el partit 
amb un gol, en una jugada en-
revessada a l’àrea igualadina 
(1-1). Al minut set, el Vilas-
sar es posava per davant en 
el marcador gràcies al gol de 
Judith Milla (1-2). El partit 
era obert però les igualadines 
se l’anaven fent seu. Així, Pati 
Miret marcava, al minut onze, 
el segon gol per a les anoien-
ques i tornava a posar l’empat 
al marcador (2-2). La mateixa 
Pati Miret marcava el tercer 
gol a cinc minuts del final de 
la primera meitat per avan-

çar a les igualadines al mar-
cador (3-2). I abans d’arribar 
al descans Queralt del Àguila 
marcava el seu gol i ampliava 
la diferència per a les iguala-
dines (4-2).
A la segona part, l’Igualada va 
dominar el partit tant a nivell 
ofensiu com defensiu, i am-
pliaria el marcador gràcies al 
gol de Carla Claramunt faltant 
cinc minuts pel final del partit, 
deixant el marcador amb el re-
sultat definitiu: 5-2.
El proper partit, i davant de les 
càmeres de laXarxa TV, serà 
aquest diumenge a les 16:00 h. 
contra el nou segon classificat, 
el CH Mataró. Les igualadines 
volen superar a Les Comes, un 
dels dos equips que aquesta 
temporada encara no ha supe-
rat. Ambdós conjunts van em-
patar a quatre gols en el que 
va ser el primer partit de la 
temporada. Amb aquest partit 
doncs, s’inicia la segona volta 
on les igualadines han guanyat 
tots els partits excepte els dos 
empats amb el CH Mataró i el 
CP Vilanova.

Fitxa tècnica
Cristina Riba (P), Mònica 
Ferrer (P), Elba Garreta, Laia 
Cid, Pati Miret (3), Ester Fer-
rer, Maria Bonet, Queralt del 
Àguila (1) i Carla Claramunt 
(1).

L’Igualada Femení HCP 
amplia el seu liderat a la 
Nacional Catalana

 
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

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

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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VÒLEI / LA VEU 

El partit disputat pel Jor·
ba Sola Sènior Mascu·
lí, va ser un gran partit, 

on els igualadins van fer una 
gran remuntada amb dos sets 
en contra. Un partit on el ju·
gadors del Montserrat, amb 
un joc ràpid i amb bones de·
fenses, i grans atacs, descol·
locaven als igualadins que no 
tocaven la tecla adequada, ja 
que amb bones jugades eren 
més intermitents. Un canvi 
d’actitud al 3r set va fer que 
amb un 0·2 en contra aca·
bessin emportant·se el partit 
i uns punts importants per 
mirar de seguir aspirant a la 
fase d’ascens a Nacional
Aquest dissabte el SMB va 

anar a jugar a Castellar del 
Vallès. Va ser un partit molt 
desnivellat i es van trobar 
que no sabien com lluitar al 
seu nivell. Van intentar do·
nar la cara però al anaven 
perduts per la pista i fora 
de la pista. Auqest dissabte, 
partit a Viladecans a les 5 de 
la tarda.
Finalment, nova victòria del 
Màster XP a casa davant el 
Sabadell, en un 1r set molt 
ajustat com es preveia, però 
que finalment va caure cap 
els del XP. La resta de par·
tit, amb un joc molt seriós 
i errors del Sabadell, va fer 
que l’Igualada s’emportés els 
3 sets, aconseguint liderar el 
grup. Ara, fins aquí 15 dies 
no tornaran a jugar.

L’IVC masculí segueix 
lluitant per entrar a la 
fase d’ascens

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
comencen els 68 Jocs 
Esportius Escolars de 

l’Anoia. Més de 140 equips 
dels diferents centres educa·
tius de la comarca enceten la 
competició aquest dissabte i 
s’estendrà fins ben entrada la 
primavera.
L’oferta esportiva compta amb 
els esports més populars, com 
el bàsquet, l’handbol, el fut·
bol sala, futbol 7 i el voleibol. 
En el cas dels esports indivi·
duals, des del CE Anoia s’ofe·
reix tota una llista d’esports 
on destaquen l’atletisme, el 
cros, les curses d’orientació, 
les diferents disciplines de 
gimnàstica, la natació, dues 
modalitats de patinatge i el 
tennis taula.
El Consell Esportiu de l’Anoia 
també compta amb el Campi·
onat de Poliesportiu per a les 
categories de P5, prebenja·
mí, benjamí i aleví. Aquesta 
competició barreja, en una 

mateixa temporada, diferents 
esports: bàsquet, futbol sala, 
handbol i hoquei sala com 
a esport convidat. Durant la 
temporada també es realitzen 
les jornades per als esports in·
dividuals: atletisme i natació. 
L’objectiu de la competició és 
que els participants puguin 
aprendre els diferents esports 
afavorint el desenvolupament 
d’habilitats i tinguin suficient 
arguments per poder escollir, 
de més grans, quin és l’esport 
que més els aporta a tots els 
nivells.
Un aspecte a destacar de totes 
les competicions del CE Ano·
ia és la classificació que, a part 
de la puntuació obtinguda se·
gons el resultats de cada par·
tit, integra un valor en funció 
del comportament de l’equip, 
entrenador i afició inclosa. 
En acabar el partit, el tutor de 
joc i els entrenadors dels dos 
equips puntuen de manera 
individual el comportament 
i desenvolupament del matx. 
Segons aquesta valoració, 

l’equip pot arribar a sumar un 
total de 4,25 punts en aquella 
jornada.
Com cada any, el Consell Es·
portiu de l’Anoia col·labora 
amb altres Consells Espor·
tius veïns per donar cabuda 
a competició a tots els equips 
i edats. Competicions com 
el Bàsquet, el Futbol Sala 
i el Voleibol formen part 
d’aquests convenis de col·la·
boració perquè tothom pugui 
competir practicant l’esport 
que han escollit. Els Consells 
amb els que aquest any hi ha 
relació directe des de l’Anoia 
son: l’Alt Penedès, el Bages, 
el Baix Llobregat, el Garraf i 
Barcelona ciutat.
Un ampli ventall d’esports 
perquè els centres educatius 
de la comarca puguin oferir 
competició a tots els nens i 
nenes que practiquen acti·
vitat esportiva al centre. Per 
consultar tota la informació 
sobre els Jocs Esportius Es·
colars de l’Anoia visita www.
ceanoia.cat

Tret de sortida als 68ens Jocs 
Esportius Escolars a l’Anoia

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte 19 
d’octubre l’equip de 
2a nacional del CPP 

IGUALADA va enfrontar·se 
a la UE SANT CUGAT en un 
duel on els dos equips estaven 
empatats de punts a la zona 
alta de la classificació. 
L’equip igualadí format per 
Dani Luco, David Vinyals i 
Francesc Masip va derrotar 
a l’equip visitant per 4·2. El 
partit no va començar molt 
bé ja que el nostre palista 
Luco va perdre contra Enric 
Bosch, un dels millors juga·
dors d’aquest grup de la lliga 
per un 3·1. Després era el 
torn de Masip, que es desfe·
ia per un 3 a 1 contra el jove 
jugador Alex Moreno en un 
partit disputat. Seguidament 
arribava una de les claus del 
partit, el que jugava Vinyals 
contra Gabriel Oliveras, on 
el pongista del CPPI en un 
partit molt seriós i molt ben 
jugat aconseguia la victòria i 

capgirar el marcador.
Seguidament Luco pujava el 
3·1 al marcador desfent·se de 
Moreno en un partit bastant 
clar. A continuació jugava 
Vinyals contra Bosch en un 
partit molt atractiu on final·
ment la victòria era pel juga·
dor santcugatenc. Tot en l’aire 
per l’últim partit, on una vic·
tòria local volia dir guanyar el 
partit i una derrota volia dir 
anar al decisiu dobles. Masip 
va tornar a demostrar el seu 
bon moment de forma impo·
sant·se 3·0 contra un lluita·
dor Oliveras, que segueix dei·
xant als igualadins en la zona 
alta de la classificació amb 3 
victòries i 1 derrota. 
El proper dissabte l’equip es 
desplaça fins a Sabadell per 
jugar contra el SCR el Cier·
vo, equip dels habituals en 
aquesta 2a nacional i que de 
moment encara no ha puntu·
at en la lliga, tot i que tenen 
equip per fer·ho. De ben se·
gur que serà un altre partit 
intens i emocionant. 

Segueix la bona ratxa del 
CPP Igualada
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Guim Morcillo (CAI), 4t 
en Javelina al Campionat 
de Catalunya de Tardor 
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, es dis-
putava a les pistes 
d’atletisme de Sta. 

Coloma de Gramenet la 3ª 
Jornada del Campionat de 
Catalunya de Tardor,  amb 
organització de la Unió Co-
lomenca Atl. i de la FCA. 
Hi participaren 3 atletes del 
CAI Petromiralles/Jocnet, 
amb una molt destacada ac-
tuació global.
Van sobresortir les actuaci-

ons en categoria Sub-16 de 
Guim Morcillo, 4t en llança-
ment de javelina, amb 32,03 
m. i de Laia Guzmán, 5a en 
llançament de pes, amb 7,59 
m. i 6ª a la final “A” dels 300 
m.ll., amb 46”7.
Pel que fa a la categoria 
Sub-14, Carla Álvarez era 
4a a la final “A” dels 220 m. 
tanques, amb  41”0, a més 
de 5a a la final “C” dels 80 
m.ll. amb 12”4, i 16ª a la fi-
nal “A” en salt de llargada, 
amb 3,68 m.

ATLETISME / LA VEU 

El jove atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles i alumne de 
l’IES Badía Margarit Riduan 
Boulbayem, assolia diumenge 
el seu 1r triomf absolut en la 
prova igualadina.  Un total de 
3.429 atletes classificats entre 
ambdues curses, 2.057 en la 
prova gran i 1.372 en la cur-
sa reservada als més petits i 
acompanyants, prengueren 
part en la cursa anoienca. 
Riduan Boulbayem va assolir 
el triomf enguany amb un re-
gistre de 15’55”. El van seguir  
en meta els triatletes del CAI 
Triatló Petromiralles Albert 
Solé,  2n amb 16’20”, i Daniel 
Baraldés, 3r amb 16’34”.
Parlem amb el Riduan, quan 
és a punt de rebre el guardó 
per la seva 1a victòria abso-
luta en la cursa.

Com ha anat aquest primer 
triomf absolut en la Cursa 
Popular igualadina?
Doncs m’he trobat molt bé, 
amb bones sensacions men-
tals i físiques, i he intentat 
mantenir el ritme dels cap-
davanters, imposant-me al 
final. Estic molt content, 
doncs sortia d’una lesió i no 
he tingut cap problema físic.

El Riduan s’ha proclamat 
enguany campió de Catalu-
nya Sub-18 de Cros, a més de 
ser 5è en 5.000 m.ll. Sub-18 
al Campionat d’Espanya de 
Fons en Pista.  També es va 
imposar en 5.000 m.ll. a la 
Reunió Catalana de Fons, en 
la seva categ. En quines pro-
ves i especialitats et centra-
ràs en aquest final de tempo-

rada, i inici de la temp. 2020?
Doncs aquesta tardor par-
ticiparé en la temporada 
catalana de Cros, classifica-
tòria per al Cros d’Elgoibar.  
Posteriorment, pel que fa a la 
temporada de pista coberta 
i aire lliure, em centraré en 
les proves dels 5.000 i 3.000 
m.ll., i no descarto fer obs-
tacles, en ocasions puntuals.  
Els objectius seran fer-ho el 
millor possible en els dife-
rents campionats catalans i 
estatals.
      
Com us afectarà als atletes 
la recentment finalitzada 
remodelació de la pista sin-
tètica?
Crec que la nova pista de tar-
tan serà una motivació extra 
per a tots els atletes igua-
ladins i anoiencs, de cara a 
aquesta propera temporada 
que començarem l’1 de gener. 
     
Ens acomiadem del Ridu-
an, i li desitgem molta sort 
i èxits en aquesta propera 
temporada, en que seguirà 
competint amb el CAI, en 
categ. Sub-20.

Aquesta ha estat la 1a victò-
ria absoluta de la Triatleta del 
C.A. Igualada Triatló Petromi-
ralles i membre de la Fundació 
Escola Mowgli Francina Gon-
zález.  Va assolir enguany el 
triomf  en la prova dels 5 Km. 
amb un registre de 19’58”, en-
trant 44a de la general,  seguida 
de la Sub-14 Aya Boulbayem 
(IES Badía Margarit / CAI Pe-
tromiralles)  2a absoluta i 89a 
general amb 21’18”, i de Mar-
tina Solà (Escola García Fossas 
/ CERRR), 3a absoluta fem. i 
97a general amb 21’29”.
Parlem amb la Francina, molt 
satisfeta per aquesta primera 
victòria absoluta en la Cursa 
Popular igualadina:

Guanyadora absoluta de la 
Cursa Popular.  Com ho has 
viscut?
Doncs molt bé. És una cursa 
molt maca, i tot i que hi ha ha-
gut el problema de la pluja, un 
cop agafes l’av. Barcelona, amb 
la baixada t’animes. Hi havia 
molta gent animant, i estic 

molt contenta.

La Francina participa habi-
tualment en curses de fons, 
i ha assolit enguany diversos 
podis en ruta, imposant-se 
en la Mitja Marató de l’Ano-
ia i essent 2a en la Cursa del 
Torró d’Agramunt, aquest 
mes d’octubre. L’any passat va 

participar en curses multitu-
dinàries com la Behobia - San 
Sebastián. 
Ens comenta que la seva 
afecció a córrer li ha vingut 
els darrers anys. Havies par-
ticipat en la cursa quan eres 
petita? 
Doncs no, de petita no l’havia 
corregut, ja que he començat a 
córrer de gran. M’he començat 
a enganxar a aquest esport els 
darrers anys, i des de llavors, 
que corro la cursa cada any.

De cara a l’any vinent, quina 
planificació i quins reptes 
tens?
Si, l’any que ve seguiré parti-
cipant en les competicions de 
caire popular, i també en cur-
ses de fons com la Marató de 
Barcelona, o la Mitja Marató 
de l’Anoia, entre altres.   

Ens acomiadem de la Fran-
cina, desitjant-li  que seguei-
xin els èxits  la propera  tem-
porada.

Entrevistes amb els guanyadors en categoria masculina i 
femenina de la Cursa Popular d’Igualada

Riduan Boulbayem 
Raharbati

Francina González 
Roca
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Diumenge 20 d’octu-
bre es va disputar a 
Sant Privat a 525m 

(La Vall d’en bas) la cursa Ver-
tikalm inclosa dins de la Copa 
Catalana de Curses Verticals 
de la FEEC. 4 corredors de la 
secció de curses de muntanya 
del Club Exc. UECANOIA hi 
van prendre part tot i el mal 

temps que va acompanyar tot 
el cap de setmana.
Els primers 1.000mts de re-
corregut discorren per pista, 
corriols i altre cop pista, res-
seguint el curs del riu Gurn 
fins el Pla d’en Xurri, des de on 
s’inicia el trajecte més costerut 
per el tradicional Camí dels 
Matxos. Aquest s’enfila enmig de 
roures, faigs i boixos, per retallar 
camí i guanyar alçada fins arri-
bar a la pista que porta a Santa 

Magdalena (1.100mts). A par-
tir de la pista s’agafa la canal del 
Grau de les Eugues fins el mateix 
cim del Puigsacalm (1.514mts).
David Patiño va creuar la línia 
d’arribada en 23a posició, Xavi 
Patiño en 28a (3r veterà), en Pere 
Marsé 34è i Emili Soler 51è.
Aquestes classificacions van 
donar un bon grapat de punts 
al club anoienc que ara està a 
l’espera de les classificacions 
finals de la Copa

La UECANOIA a la Vertikalm

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Aquest diumenge es 
va celebrar la dese-
na edició de la Cursa 

Neandertal. 600 participants 
van tenir ocasió de gaudir, 
i patir dos nous recorreguts 
pels boscos dels voltants de 
Capellades, recorreguts molt 
exigents, ja que el desnivell 
acumulat era molt important.
A la cursa de 18km, el podi va 
quedar aixi:
Masculí:
1-Francesc Roig (AEM-
DEKP) amb 1h 55
2-Pep Solà (CEM de Jorba), 
1h57
3.Bruno Cabanellas ,1h59
Femení:
1.Foix Ortiz (Correm per la 
Terra), 2h32
2-Carme Ballesteros ,2h33
3-Montserrat Parera, 2h39
A la cursa de 10k van domi-
nar els joves de la comarca, 
mai s’havia vist un podi de 
tant curta edat, sens dubte, 
noves promeses de les curses 
de muntanya:
Masculí:
1-Pol Mena (AEMDEKP), 

amb 1h12
2-Biel Mena (AEMDEKP), 
AMB 1h14
3- Jordi Balaguer, 1h16
Fémines:
1-Laura Fondarella, 1h26
2-Aina Tarrida, 1h32
3-Paula Zambrano, 1h39

Com sempre, la festa va aca-
bar amb un bon esmorzar, el 
Pinxo Neandertal.

Per part del CN Igualada hi va 
participar Pipo Pujol amb un 
magnífic temps de 2h.15’19”, 
quedant el 19è de la general 
i 12 de la seva categoria i en 
Toni Figueras amb un temps 
de 2h.50’55”, en una distància 
de 18,700 km. i un desnivell 
positiu de 1.130 metres.
Per altra banda, set corredors 
del club anoienc UECANOIA 
van penjar-se el dorsal en-
duent-se fins a sis premis. La 
cursa que constava de dos cir-
cuits, un de 18,7km i 1130m 
de desnivell positiu, i un de 
més ràpid i explosiu de 9,8km 
i 570m positius, va tornar a 
deixar una molt bona sensa-
ció gràcies als circuits i al bon 
ambient que s’hi respira.

600 corredors omplen 
Capellades a la 10a 
Cursa del Neandertal

El Trial de l’Anoia tancar la Copa Catalana de Trial de Nens 2019
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La desena i última prova 
de la Copa Catalana de 
Trial de Nens d’aquesta 

temporada va tenir per marc 
la comarca de l’Anoia. Amb 
una bona inscripció, es va dis-
putar aquest trial anoienc i en 
el què hi van participar  pilots 
vinguts d’arreu de Catalunya i 
que  volen aconseguir seguir 
el camí que va iniciar el gran 
campió anoienc Toni Bou.
Varies van ser les categories de 
què va constar el trial i amb 
les següents classificacions, a 
la categoria Iniciació victòria 
de Lluc Gómez -Beta- seguit 
de Julia Ribes -Beta- i Max Gi-
bert -Torrot-.
A la categoria Aleví, triomf de 
Grau Franch, seguit de Pau Gi-

ralt, Ivette Suròs i Guillermo 
Llopis, tots quatre amb Beta. 
A la categoria Aleví8 elèctri-
ca, primer Arnau Arias, segon 
Gael Hernández, tercera Ada 
Martí, els tres amb Beta.
A la categoria Aleví8 benzina, 
el guanyador fou Oriol García, 
segon Joan Ribes, tercer Car-
les Marsal, tots amb Beta. A la 
categoria Base, triomf d’Àlex 
Mediñà -TRS- i a continua-
ció es classificaren tres pilots 
amb Beta, Àngel Llopis, Genís 
Forns i Àlex Pifarrè.
A la categoria Promo el ven-
cedor fou Marc Piquer-Beta- i 
segon Adam Leloup -GasGas-. 
A la categoria Oberta, victòria 
de Guillem Martín, segona 
posició per Aleix de la Fuente, 
els dos pilots amb Beta.

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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UECAnoia: 38 anys de curset d’esquí
ESQUÍ / LA VEU 

Com cada any en arri-
bar a aquestes dates, 
des de UECANOIA 

preparem el Curset d’Esquí 
Alpí. Els nens i joves que hi 
participen esperen amb il·lu-
sió el retrobament amb els 
seus companys i companyes i 
també amb els monitors que 
any rere any els porten pels 
210 kms. de pistes del do-
mini esquiable més gran del 
Pirineu: GRANDVALIRA 
(Andorra). Al llarg d’aquests 
38 anys han estat molts els 
anoiencs que han après a es-
quiar en el nostre curset i que 
en guarden un bon record. El 
tarannà que s’hi respira i el 
bon fer dels nostres monitors 
fan que la majoria dels curse-
tistes repeteixi l’experiència, 
any rere any. 
Aquest curset està pensat per 
ensenyar a esquiar o millorar 
el nivell d’esquí als nens i jo-
ves a partir de 7 anys que s’hi 
inscriuen. Fem cinc grups di-
ferents amb dos monitors del 
club en cada un d’ells repar-
tits segons el nivell d’esquí de 
cada cursetista. La ràtio és de 
4/5 cursetistes per monitor. 
Per complementar la tasca 
dels nostres monitors, el club 
també contracta monitors 
professionals de l’estació de 
Grandvalira. Les classes es 
duen a terme durant tot el 
dia, parant 45 minuts per di-
nar. L’allotjament el tenim re-
servat, com cada any, al refugi 

Aina de Canillo. És un equi-
pament que s’ajusta perfecta-
ment a les nostres necessitats 
i on ens sentim com a casa. 
La sortida es farà el dia 26 de 
desembre a les 17.00 h de l’es-
tació d’autobusos d’Igualada i 
la tornada serà el dia 31 a les 
19.30 h en el mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els 13 monitors del nostre 
club hi participen ho fan de 
manera totalment altruista) i 
inclou les classes d’esquí (de 
les 10.00 h. a les 17.00 h. cada 
dia) el transport amb autocar 
fins a Andorra i els autocars 
de cada dia per pujar i baixar 
al telecabina de Soldeu des de 
Canillo, el forfet pels cinc dies, 
el guarda esquís a la mateixa 
estació, la pensió completa al 
refugi, la cursa cronometra-
da, el pagament als monitors 
de l’Escola Andorrana d’Es-
quí, etc. En acabar les classes 
d’esquí, després de la sessió 
de dutxes, els nens i nenes 
participants poden optar per 
les diferents possibilitats que 
ofereix el refugi AINA on es-
tem allotjats: cinema en una 
sala especialment habilitada, 
jocs de taula diversos, tenis 
de taula, lectura… També 
fem alguna visita al poble de 
Canillo i al seu Palau de Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guarda esquís al 
Pla dels Espiolets (Soldeu) de 
tal manera que només han de 
dur els seus esquís el primer 
dia i l’últim. La resta queden 

guardats a l’estació. El dinar 
també el fem a les pistes amb 
pícnic i els remuntadors per 
recollir els esquís cada dia els 
fem des del telecabina de Sol-
deu. També fem un eslàlom 
cronometrat en una pista tan-
cada per a l’ocasió. Les places 
són limitades. El divendres 
15 de novembre, obrim les 
inscripcions. Els participants 
en el curset de l’any passat, 
com és costum, tenen la plaça 
garantida (sempre que for-
malitzin la inscripció dins del 
mes de novembre). Pels nous 
participants, les places dispo-

nibles s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció a partir del 15 de 
novembre. Tota la informació 
referida al curset es pot con-
sultar a l’apartat d’Esquí Alpí 
de la pàgina web del nostre 
club: www.uecanoia.cat 
Si voleu més informació, tru-
queu al Club Excursionista 
UECANOIA: Tel: 938032047 
de 19.00 h a 21.00 h qualse-
vol dia laborable o bé per-
soneu-vos-hi al carrer Sant 
Magí 28 amb el mateix hora-
ri. Si preferiu contactar amb 
nosaltres per correu electrò-
nic, l’adreça on cal que us di-

rigiu és: uecanoia@uecanoia.
cat. Els pares dels nous par-
ticipants, abans de decidir si 
s’incorporen al nostre curset, 
tenen la possibilitat de con-
certar una entrevista amb els 
directors del curset per am-
pliar-ne els detalls i resoldre 
tots els dubtes que puguin 
tenir. En cas de voler utilitzar 
aquesta opció, indiqueu-ho 
en el moment de contactar 
amb la secretaria de l’entitat.

Secció d’Esquí Alpí - Club 
Excursionista UECANOIA

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
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CINEMA / LA VEU 

El Zoom Festival, el Fes-
tival Internacional de 
Continguts Audiovi-

suals de Catalunya, que tin-
drà lloc del 26 de novembre 
a l’1 de desembre a Igualada i 
Barcelona, presenta la secció 
oficial de ficció. En total, vuit 
produccions provinents de 
països com Alemanya i Ità-
lia, però també amb una forta 
presència de produccions del 
país.
El Festival Zoom s’inaugura 
amb l’estrena de la TV Mo-
vie Èxode (2019), de Román 
Parrado i coproduïda per Te-
levisió de Catalunya (TVC) 
i Set Màgic Audiovisual, 
una història que ens situa a 
l’Espanya de finals de 1938, 
quan després de la derrota 
de l’exèrcit republicà a la Ba-
talla de l’Ebre, la població ci-
vil republicana comença una 
fugida massiva cap a França. 
Enmig d’aquest context, la 
història d’amor del Guillem i 
la Maria, què formen part del 
gairebé mig milió de perso-
nes que van fugir cap a Fran-
ça per esquivar la repressió 
franquista. També entre les 
produccions catalanes desta-
ca, La fossa (2018), dirigida 
per Agustí Vila, una sèrie que 

explica la història del David 
Martos, un jove del Penedès 
que treballa d’amagat en l’ex-
humació d’una fossa comuna 
de la Guerra Civil sense cata-
logar, on creu que pot estar 
enterrada la seva família. La 
TV sèrie està i coproduïda 
per Bausan Films, TVC, Wise 
Blue Studios i À Punt Media i 

s’estrena al Zoom Festival.
A nivell estatal, la secció ofi-
cial de ficció del Zoom Festi-
val incorpora, també produc-
cions com el drama romàntic 
Lope Enamorado (2018), de 
Palamont, Golmersa i RTVE, 
que narra la història d’amor 
entre el poeta i dramaturg 
del Segle d’Or, Lope de Vega, 

El Zoom Festival presenta la secció oficial de ficció
En la seva 17a edició, el Zoom dona cabuda a altres gèneres més enllà de la ficció, com l’entreteniment, els informatius, 
els programes culturals i divulgatius i els esportius

i l’actriu Lucia Salcedo; o el 
llargmetratge d’Ángel Haro 
Try (2018), produïda per 
TVCO, una pel·lícula que 
parla de l’amistat a través de 
la Camila i el Marcos, mi-
llors amics des de la infància, 
que es retroben després d’un 
temps sense contacte.
En la plana internacional, hi 
trobem tres produccions ale-
manyes: el thriller Rufmord 
(2018), de la productora Ha-
ger Moss Film Gmbh, sobre 
el cas de pornovenjança que 
pateix la Luisa, mestra d’una 
escola de primària d’un petit 
poble bavarès, i la seva poste-
rior desaparició; Eden (2019), 
un film coproduït per Atlan-
tique Productions, Lupa Film 
i Port au Prince Film & Kul-
tur Produktion,  ambientat 
a Grècia, Alemanya i Fran-
ça que narra les històries de 
cinc personatges que lluiten 
per trobar el seu lloc a una 
Europa en crisi, després que 
un guàrdia de seguretat mati 
a un immigrant adolescent 
per accident a Atenes, un fet 
que els canviarà la vida; la TV 
Movie alemanya Seed of ter-
rors (2018), un thriller polític 
de recerca sobre el paper dels 
serveis secrets en la globalit-
zació del terrorisme, copro-
duïda per Diwafilm, Südwes-

CINEMA / LA VEU 

El Zoom Festival s’es-
trena al Rec.0 Ex-
perimental Stores 

amb l’espai Cinema Festival 
Zoom, un espai per apropar 
la cultura audiovisual als vi-
sitants del Rec.020. Durant 
els quatre dies del festival de 
moda, del 6 al 9 de novem-
bre, els visitants del Rec.0 
podran convertir-se en es-
pectadors de pel·lícules, 
programes de televisió, pi-
lots de ficció i fashion films.
En total, hi ha programa-
des vuit projeccions, que 
es duran a terme a l’Adobe-
ria Bella (c/ del Rec, 21-23) 

ubicada al circuit del Rec.020. 
Entre els artistes destacats, hi 
seran presents els humoristes 
Peyu i Jair Domínguez, amb 
el nou programa Bricoheroes, 
difós exclusivament per ca-
nals digitals. La projecció de 
Bricoheroes es farà el diven-
dres dia 8 de novembre a les 
20h amb la presència dels pre-
sentadors.
Però la programació de l’espai 
de cinema Zoom Festival do-
narà el tret de sortida el dime-
cres dia 6 de novembre amb la 
projecció de les Fashion Films 
realitzades per la igualadi-
na Laia Gil, a les 16:30h, les 
17:30h i les 19:00h, el darrer 
torn amb la presència de la di-

rectora. Els fashion films, són 
un gènere que fusiona cine-
ma, moda i publicitat i que 
utilitzen les grans marques 
per promocionar-se. Dos dels 
projectes més recents de Laia 
Gil han estat seleccionats en 
els més prestigiosos festivals 
de fashion films del món.
Dijous serà el torn pel cinema 
per a la petita pantalla amb la 
projecció de la pel·lícula  Le 
temps des égarés, a les 17:00h 
i a les 19:00h. El film fran-
cès va ser la guardonat com 
a Millor Pel·lícula en l’edició 
de 2018 del Zoom Festival, i 
explica la història de la Sira,  
una ex refugiada que treballa 
com a traductora per l’Ofici-

na Francesa per a la Protecció 
de Refugiats i Apàtrides, res-
ponsable d’aplicar els dictats 
de la Convenció de Ginebra. 
Malgrat tot, no dubta a ex-
torsionar enormes quantitats 
de diners dels refugiats que 
busquen asil a França. Una 
pel·lícula que, si bé explica 
una història fictícia, aborda 
amb gran precisió el dramàtic 
destí i la crueltat imposada als 
refugiats.
Divendres, serà el torn de l’hu-
mor amb els aficionats al bri-
colatge Bricoheroes i dissabte 
tindrà lloc la projecció dels pi-
lots finalistes del 6è Showcase 
de Pilots de Ficció, coorganit-
zat per Zoom Festival i Serieli-

zados. La projecció comp-
tarà amb la presència dels 
realitzadors i es durà a ter-
me la votació del premi del 
públic, que es farà saber en 
el marc del Zoom Festival, 
que se celebra del 26 de no-
vembre a l’1 de desembre. 
Els episodis finalistes del 
VI Showcase de Pilots de 
Ficció són La vieja estrella 
de Marc González; Días de 
mierda de Pablo Medina; 
Com a casa de Segi Ricart 
i Pol Masvidal; Where are 
The Cools de Jordi Prie-
to Lujan i Alberto de Ros; 
Xan de Lucía Estévez; i 
Nunca nos dijeron la ver-
dad de Rosa Blas.

La televisió del Zoom Festival estrena pantalla al Rec.0

trundfunk. Finalment, la 
italiana Compagnia del Cig-
no (2019), d’Ivan Cotroneo 
i Monica Rametta, una sèrie 
produïda per Rai Fiction i 
Indigo Film sobre set joves 
músics que estudien al  Con-
servatori Giuseppe Verdi de 
Milà i on a través de les seves 
vivències crearan llaços forts 
entre ells.

El Zoom Festival s’obre en-
guany a altres gèneres més 
enllà de la ficció

Si fins ara el Zoom era l’únic 
festival dedicat a la ficció te-
levisiva internacional en la 
secció oficial, enguany dona 
cabuda a altres gèneres com 
l’entreteniment, els informa-
tius, els programes culturals i 
divulgatius i els esportius.
Amb la incorporació d’aques-
tes noves categories, el Zoom 
es converteix en una plata-
forma amb un model únic en 
el panorama de festivals, ja 
que permet que hi participin 
tots els continguts audiovi-
suals independentment del 
format, canal de distribució 
i audiències. En les properes 
setmanes es faran públics els 
continguts audiovisuals que 
es podran veure a la resta de 
categories del festival Zoom.



GALA

CULTURA  |  49Dijous, 31 d’octubre de 2019

DANSA / LA VEU 

E l dimarts 5 de novem-
bre a l’Ateneu Cine-
ma es podrà seguir 

en directe des de la ROH la 
retransmissió en directe de 
la producció de dansa Con-
certo / Enigma Variations / 
Raymonda.

Des dels orígens clàssics del 
Royal Ballet fins a les acla-
mades noves produccions: 
Un programa triple que de-
mostra la versatilitat d’una 
de les companyies de ballet 
més importants del món.

Aquest programa mixt de-
mostra una vegada més la 
gran adaptació de l’escola 
britànica als corrents clàs-
siques i la seva evolució en 
l’escena.

Concerto és el resum de la 

capacitat de McMillan de 
fusionar la tècnica clàssica 
més brillant amb la mentali-
tat contemporània.
Enigma Variations, per la 
seva banda, és una peça que 
respira la personalitat brità-
nica d’Ashton i la seva gran 
essència clàssica.
Raymonda (Acte III) en úl-
tim lloc, és el clàssic ballet 
rus ple de màgia i precisió 
tècnica gràcies al talent de 
Marius Petipa.

Hora: 20.15 h 

Preu de l’entrada: 18 € / So-
cis Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  

Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i
també a través de la web 
www.ateneucinema.cat   

Ballet en directe: Gran gala The Royal Ballet 
a l’Ateneu Cinema
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TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setma·
na arriba al Teatre de 
l’Aurora una proposta 

del País Valencià. La Cia. Pa·
trícia Pardo portarà a Igualada 
La vaca que riu, un impactant 
espectacle que, combinant hu·
mor, circ i grans dosis de rea·
litat, revela la vigent tortura 

“La vaca que riu”, una proposta sobre la violència institucional 
a l’Estat espanyol, aquest cap de setmana a l’Aurora

MÓN CASTELLER / LA VEU 

Després d’unes setmanes 
complicades amb anul·
lacions d’assajos i ac·

tuacions per la situació del país 
i les protestes per la sentència 
dels presos polítics, els Moixi·
ganguers van moure la data de 
la Diada, prevista per dissabte a 
la tarda, a diumenge a la tarda 
per tal que els castellers pogues·
sin assistir a la manifestació de 
Barcelona.
Tots aquests antecedents feien 
complicada l’actuació castellera, 
ja que les dues colles que acom·
panyaven als Moixiganguers, 
els Xiquets de Tarragona i els 
Bordegassos de Vilanova ja ha·
vien avisat que vindrien man·
cats d’efectius a causa d’aquests 
canvis.
Els Moixiganguers, però, no 
van voler renunciar als seus ob·
jectius i van obrir plaça amb la 
torre de 8 amb folre, un castell 
que aquest any ha estat clau pels 
igualadins i que han descarre·
gat 10 vegades ( màxim històric 
en una temporada). El castell 
va pujar nerviós i va perdre la 
mida aviat, però l’experiència 
de la colla en aquesta estructura 

va permetre salvar·lo i encarar 
amb força la segona ronda.
Els morats s’enfrontaven al cas·
tell de màxima dificultat assolit 
per la colla: el 3 de 9 amb folre. 
El castell va pujar nerviós i amb 
un desencaix entre el nucli, el 
folre i els terços que es va fer 
més evident amb la pujada de 
la canalla. Quan es desmuntava, 
amb la sortida del pis de sisens, 
el castell va cedir. Amb la confi·
ança intacta i sabent que el cas·
tell s’havia treballat bé a l’assaig, 
la tècnica va decidir tornar·hi 
i, després d’un peu desmuntat, 
el castell va pujar més tranquil, 
ràpid i segur. El silenci d’una 
plaça Pius XII plena a vessar es 
va trencar, només, amb l’aleta 
de l’enxaneta. A partir d’aquí, la 
colla va haver de treballar de va·
lent a la descarregada, amb un 
rengle de quarts que s’obria pe·
rillosament i un folre treballant 
al màxim per no perdre la mida 
al castell. Després, eufòria de la 
colla i la plaça, conscients de la 
importància del repte assolit.
D’aquesta manera, la Plaça Pius 
XII es convertia en una nova 
plaça de castells de 9, la 3a de 
la ciutat després de la Plaça de 
l’Ajuntament i “Les Cotxeres” 

Els Moixiganguers, de nou de 9
(el local d’assaig dels Moixigan·
guers).
A la tercera ronda va ser el torn 
del 4 de 8, el castell que més ha 
sovintejat la colla aquest 2019 i 
que ,tret d’alguns desajustos, no 
va suposar cap problema i es va 
descarregar amb solvència.
Un bon preludi per la ronda de 
pilars, on els Igualadins van pre·
sentar una altra novetat: el pilar 
de 6, carregat per primer cop a 
la Festa Major de l’any passat. El 
pilar no va mostrar la solidesa 
dels assajos i just després de 
l’aleta va trencar·se, deixant·lo 
novament en carregat.
Pel què fa a les colles convida·
des, Els Xiquets de Tarragona 
van descarregar amb solvèn·
cia el 2 de 7, el 4 de 8 i el 4 de 
7 amb agulla; mentre que els 
Bordegassos de Vilanova van 
firmar el 4 de 7 amb agulla i el 
3 i 4 de 7.
Els Moixiganguers tancaran 
temporada el diumenge 10 de 
novembre amb la tradicional 
actuació a Sant Martí de Tous, 
posant fi a una temporada exi·
gent però que els ha col·locat 
entre el top 10 del món caste·
ller i revalidant la categoria dels
9 pisos.

institucional a l’Estat espanyol.
Nacions Unides defineix la 
tortura com qualsevol acte en 
el qual un funcionari públic 
infligeix intencionadament a 
una persona dolors, físics o 
psíquics, per tal d’obtenir una 
informació, castigar·la, intimi·
dar·la o coaccionar·la.
La creativitat, la delicadesa, la 
cura. El poder, la impunitat, la 

tortura. A través del teatre i del 
circ, La vaca que riu s’endin·
sa en la capacitat torturadora 
de l’ésser humà, concentrada 
i potenciada en posicions de 
poder o de control, alhora que 
la contraposa a la capacitat 
de cura; capacitat destructiva 
front capacitat creativa. La di·
rectora i dramaturga Patrícia 
Pardo crea un nou espectacle 

on contraposa l’humor del tea·
tre i el circ amb plantofades de 
realitat, situant a l’espectador 
davant d’un mirall.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de La vaca 
que riu, tindran lloc divendres 
1 i dissabte 2 de novembre a les 
21 h i diumenge 3 de novembre 
a les 19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 

podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades te·
nen un cost de 16 € i 13 € (amb 
els descomptes habituals), es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro·
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. Més 
informació a www.teatreauro·
ra.cat.

MÚSIQUES DE BUTXACA
DANIEL LUMBRERAS 'La Vila'

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 
8 de novembre

a les 23h

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador d’una entrada doble és:
Ventura Montes
Moltes felicitats! 



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.

“LA PAJARERA” (1910 - 1962) O ANTIC 
MERCAT DE LA CARN I EL PEIX, QUE 
VA SIGNIFICAR TOT UN EXPONENT 
DEL MODERNISME AL COR DE LA 
CIUTAT D’IGUALADA.

Una construcció de l’any 1910, de planta 
octogonal i d’estètica modernista, pro-
jectada pels arquitectes: Pau Salvat i Isi-
dre Gili Moncunill, que va considerar-se 
un “tresor del Modernisme” al cor de la 
nostra ciutat; una joia que va ser ender-
rocada a l’any 1962. 

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.

Bona acollida al concert solidari per 
als petits del Senegal

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge el Teatre 
Municipal l’Ateneu 
va acollir un concert 

solidari en favor dels petits del 
Senegal. El concert, organitzat 
per Fundació Educació Solida-
ri i Igualada Solidària, va anar 

a càrrec de la Jove Orquestra 
Simfònica i de l’Anoia i es van 
aconseguir recaptar 3.100 eu-
ros que aniran destinats a be-
ques d’estudis per ajudar nois i 
noies del Senegal a assolir una 
esperança en el seu futur.
Des de l’organització es vol 
agrair la col·laboració de l’Ajun-

tament d’Igualada, Forn Ale-
many, Parés Baltà, Flor Alba, 
Assegurances Gumà, Cafè de 
l’Ateneu, tècnics del Teatre 
Municipal l’Ateneu, mitjans de 
comunicació locals, Igualada 
Solidària, JOSA, Claudina Ca-
nals, Josep Miquel Mindan i la 
Diputació de Barcelona.

CULTURA / LA VEU 

Setmana de difunts i ce-
mentiris. A l’AUGA 
també per recordar els 

dos-cents anys del Cementiri 
Vell d’Igualada. 
Obrí l’acte el Regidor de Cul-
tura, el Sr. Pere Camps, per 
remarcar el fet i presentar el 
llibre que sobre el Cementiri 
Vell ha fet l’historiador i ar-
queòleg Jordi Enric i Hoja. 
Parlà també una altre arque-
òloga igualadina: la Doctora 

Jordina Sales Carbonell. El 
gruix de la tarda anà a càr-
rec de  Carles Buenafuente, 
qui explica el fet de la mort 
en diverses cultures fins a 
centrar-se en la romana i en 
Barcino. Explicació àgil, suau 
i amb un lleu to dolç que la 
feu ben agradosa.
I el proper dilluns “Les Men-
tides de la Ciència” amb Josep 
Clotet que intentarà fer-nos 
entendre perquè algunes -po-
ques- vegades els científics 
volen enganyar-nos.

El llibre del Cementiri 
Vell, a l’AUGA



Futbolista cristià

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ho va ser en Josep Gómez Cu-
adras, un dels tres germans 
que tenien una agència de 

transports. Ens sembla que era el 
mitjà.
El Josep fou un bon futbolista. Co-
mençà a jugar en equips escolars de 
les Escoles Pies, fins a arribar a l’Ex-
celsior, el conjunt oficial del col·legi. 
Si no recordem malament també for-
mà part de l’Olímpic OAR. Era da-
vanter interior.
El dia 11 de gener de 1948 debutà en 
el primer equip del CF Igualada i va 
sortir lesionat d’aquell primer partit. 
Era a Tercera Divisió. Tenia 18 anys, i 
el seu entrenador era el senyor Platko 
(que havia sigut porter del FC. Bar-

celona)
Tenia, però, una certa por de no fer 
mal als jugadors contraris
Ell era un home de somriure ample i 
franc i en la seva vida particular fou 
una persona devota i practicant. El 
1946 començà a ser Secretari  dels 
Joves d’Acció Catòlica, de la parrò-
quia de la Soledat, i, com a tal, fou 
entrevistat a la revista “Vida...”. En 
el diàleg li preguntaren si li agrada-
va l’escudella... per allò de que sol 
portar “pilota”... Fou, també, visita-
dor de malats, tasca que desenvolu-
pà amb exemplar constància i dedi-
cació..
Caricatura: Pere Puig, Revista  
“Vida..., febrer 1948   
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TALLERS / LA VEU 

Després de la bona aco-
llida de les anteriors 
propostes la Bibliote-

ca Central d’Igualada ha tornat 
a organitzar, per als mesos de 
novembre i desembre, diver-
sos BiblioLabs per fomentar 
la imaginació, la creativitat i 
la ciència entre els infants i jo-
ves. El primer BiblioLab serà 
Origami il·luminat, per a nens 
de 8 a 13 anys, i tindrà lloc el 
divendres 8 de novembre a 2/4 
de 7 de la tarda. Aquí podran 
aprendre els secrets de la pa-
piroflèxia i treballar també els 
circuits elèctrics i llums de led.
L’endemà, dissabte 9, a les 11, 
es farà el BiblioLab Crea un 
invent de Leonardo amb Lego 

Nous BiblioLabs a la Biblioteca 
Central d’Igualada d’origami, Lego 
Wedo i Harry Potter

LLENGUA / LA VEU 

El dilluns, 21 d’octubre, 
es va donar el tret de 
sortida a una nova 

edició del Voluntariat per la 
llengua a Igualada. La Bibli-
oteca Central va ser el lloc de 
trobada de les noves parelles 
lingüístiques. En total, trenta 
parelles lingüístiques es tro-
baran una hora a la setmana 
per practicar català.
Durant la presentació, la di-
namitzadora del Voluntariat 
per la llengua va explicar el 
funcionament del programa 
amb l’ajuda d’un joc interac-
tiu de preguntes (Kahoot) 
i que la majoria de partici-
pants va poder seguir amb el 
seu mòbil, juntament amb la 
seva parella lingüística. Tam-
bé es van donar les orienta-

cions necessàries perquè les 
trobades siguin tot un èxit.
La majoria dels aprenents 
són alumnes dels cursos de 
català per adults del Con-
sorci per a la Normalitza-
ció Lingüística. Pel que fa 
als voluntaris, són persones 
que parlen català habitual-
ment i que decideixen dedi-
car una estona a la setmana 
per ajudar a algú a parlar-lo, 
guanyar fluïdesa i també fer 
conèixer la cultura i la so-
cietat catalanes mitjançant 
aquestes trobades.
L’activitat del Voluntariat per 
la llengua es pot fer durant tot 
l’any. Totes aquelles persones 
interessades a inscriure-s’hi 
ho poden fer a través del por-
tal www.vxl.cat o al Servei 
Local de Català d’Igualada 
(carrer Lleida, 78).

En marxa una nova 
edició del Voluntariat 
per la llengua a Igualada

MUSEUS / LA VEU 

Amb motiu de la IV 
Setmana del Turisme 
Industrial que orga-

nitza la Xarxa de Turisme In-
dustrial de Catalunya, el Mu-
seu de la Pell obrirà les seves 
portes del 2 al 10 de novem-
bre per donar a conèixer tots 
els seus espais permanents: 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes i les diferents sales de 

l’edifici de Cal Boyer: L’Home 
i l’aigua, L’ofici d’adober i Un 
univers de Pell. Coincidint 
amb aquest esdeveniment i 
en el context de la programa-
ció cultural del Rec.020 Ex-
perimental Stores, el museu 
farà un seguit de visites guia-
des a Cal Granotes els dies 
6, 7, 8 i 9 de novembre a les 
11 h. La visita guiada, d’una 
hora de durada, serà gratuïta 
i s’hi explicarà l’ofici artesanal 

de l’adob de la pell tal com es 
feia en una antiga adoberia 
del S. XVIII, amb una posa-
da en escena museogràfica 
que transporta a la Igualada 
preindustrial.
Diumenge dia 3 de novem-
bre, a les 11.30 h, el Museu 
també oferirà la visita guiada 
habitual, de primer diumen-
ge de mes, que s’inicia a Cal 
Boyer, per conèixer el món de 
la pell i de les adoberies.

El Museu de la Pell obre les seves portes 
per la Setmana del Turisme Industrial

Wedo, per a infants de 8 a 11 
anys. Aquesta proposta s’em-
marca dins la commemoració, 
aquest 2019, dels 500 anys de la 
mort del gran inventor i artista 
del Renaixement, Leonardo Da 
Vinci. Una espècie de tribut en 
què els participants construi-
ran una de les seves màquines, 
amb un motor i diversos ma-
terials.  Finalment, el dissabte 
14 de desembre, els més petits 

(de 5 a 10 anys) podran fer-se 
la seva pròpia Vareta màgica 
de Harry Potter, fent servir un 
llum led, una pila, un interrup-
tor i un circuit de connexió.
Per participar en aquestes ac-
tivitats, que són gratuïtes, cal 
inscriure’s prèviament, ja que 
les places són limitades i els 
grups reduïts. La Biblioteca es-
devé així un espai d’experimen-
tació i creativitat per als seus 
usuaris. Els BiblioLabs s’estan 
desenvolupant a diverses bibli-
oteques de la Xarxa de Biblio-
teques Municipals, promoguts 
per Diputació de Barcelona i 
responen a la voluntat de ca-
minar cap a un nou model bi-
bliotecari en el que es fomenta 
el coneixement i l’aprenentatge 
participatiu.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Toni Guix, una reeixida trajectòria artística 
que no ens deixa indiferents 

U na nova exposició d’un artista tan prolífic, 
com és el dibuixant i pintor igualadí Toni 
Guix, no pot passar desapercebuda a més 

de sorprendre’ns i -per què no- desvetllar els nostres 
sentits. És a dir, per a aquesta ocasió, una mostra 
amb una àmplia varietat temàtica i colorista ha vist 
la seva inauguració aquest passat divendres, 23 d’oc-
tubre, a la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada; 
una obra excepcional que es mantindrà oberta al pú-
blic fins al 15 de novembre.
Sense cap pauta prèvia, Toni Guix ens presenta un 
conjunt de treballs disposats de forma aleatòria en 
què s’observa, ja a simple vista, l’estil propi i tan sin-
gular que el caracteritza; convidant-nos a contemplar 
o millor dit a participar d’un recorregut paisatgístic a 
través d’identitats locals del nostre entorn més pro-
per -la mateixa comarca de l’Anoia- i també de més 
distants; però totes elles fàcilment recognoscibles. Es 
tracta d’unes creacions artístiques en què ens ofe-
reix amb una pinzellada resolta, atrevida i sintètica 
les seves impressions sobre el paisatge rural: els seus 
paratges, els seus monuments i poblacions; i, per ex-
tensió, el mar. Tot plegat, una obra impregnada d’un 
gran cromatisme,  una gamma de colors que va des 
d’un hàbil maneig dels pigments més suaus fins als 
més intensos.

Així mateix, i en aquest perío-
de tan circumstancial de la seva 
vida que és l’estadi de jubilació; 
amb tot el temps del món s’ha 
permès d’endinsar-se lliurement 
per molts racons del nostre terri-
tori i apropiar-se emocionalment 
de la seva bellesa. Una estètica 
magníficament plasmada da-
munt d’unes belles teles realistes 
que, amb un  pròdig maneig de 
l’oli i també de la tècnica impres-
sionista, no eludeixen el segell 
retratista que defineix cada lloc; 
al seu torn que descobreixen la 
frescor i l’atmosfera més autèn-
tica d’uns indrets que tant l’han 
captivat.
A l’entorn d’aquesta mostra, qua-
tre oportuns aparadors acullen un dilatat reportat-
ge retratista -i ple de detalls- de llocs de la comarca 
mitjançant obres de mida petita pintades sobre pa-
per amb unes suaus aquarel·les que certifiquen una 
extraordinària pulcritud i una no menor laboriositat 
en el traç del pinzell i en el delicat perfilar de la plo-
ma.

Aquest artista que, des de nen ja va sentir-se atret 
pels llapis i els colors i no va trigar a perfeccionar els 
seus procediments de dibuix i pintura, va fer-se prò-
pies al llarg de quatre dècades -des d’un món imagi-
nari fins al més real- unes creacions que avalen una 
reeixida trajectòria de nombroses exposicions.
Tanmateix, si en alguna cosa cal posar l’accent per a 
aquesta nova etapa de la seva vida és en el fet que la 
lliure disposició del temps li ha permès més que mai 
recrear-se i viure intensament la realització artística, 
especialment amb uns paisatges oberts que semblen 
enfilar-se cap al cel; aquell cel que - segons les seves 
franques paraules- a ell el convida a participar d’un 
transcendent acostament al seu fill, mort recent-
ment. Són, doncs, la seva realitat, el seu pensament, 
els seus records, a més del seu  tarannà  diligent i re-
flexiu els que més han propiciat una creació i re-cre-
ació artística definitivament  intensa i, segurament, 
molt més emotiva.
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POESIA / LA VEU 

Diumenge passat dia 
20, al migdia va tenir 
lloc a l’Aula Magna 

de l’Escola de Teixits de Punt 
de Canet, el veredicte i lliura-
ment de premis del XVI Cer-
tamen popular “Premis Sàlvia 
de Poesia” corresponents a 
2019. L’entitat organitzadora 
Sàlvia, correspon a l’Asso-
ciació de dones de Canet de 
Mar i compta amb el suport 
de l’Ajuntament de la localitat 
i d’altres organismes.
 Enguany el tema de la convo-
catòria era “La música” i l’acte 
va congregar els deu finalistes 
i una gran quantitat de públic 
que omplia el local. 
La lectura de les poesies se-
leccionades, posà de relleu 

Lleonard del Rio premiat a Canet de Mar

l’alta qualitat dels treballs 
presentats, i anà falcada amb 
una actuació musical (piano 
i violoncel). Les poesies llegi-

des, es presentaran a la Mos-
tra Literària del Maresme. 
El veredicte del jurat atorgà el 
tercer premi al poeta igualadí 
Lleonard del Rio Campma-
jó, pel seu poema “El tapís”, 
composició de rima lliure, 
repartida en quatre espais. 
Li correspongué la dotació 
econòmica, el diploma, una 
bossa amb obsequis de di-
verses firmes canatenques, i 
un “ukulele Ashton” (el tres 
principals premis estaven do-
tats a més amb instruments 
musicals, donada la temàtica 
de la convocatòria). Li feu a 
mans el premi, el regidor d’es-
ports de l’Ajuntament de Ca-
net, Pep Tenas.
En acabar l’acte acadèmic se 
serví un aperitiu al pati de 
l’Escola.

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte ens visita 
l’únic grup de teatre 
representant de la co-

marca de l’Anoia. Estic parlant 
de l’Agrupació Teatral del Casal 
de  Calaf.
El teatre a Calaf segurament es 
remunta als orígens del mateix 
Centre Parroquial, però no serà 
fins els voltants del 1920, amb 
el Centre Excursionista Calafí, 
que emprendrà amb força, o al-
menys a partir d’aquí en tenim 
més constància.
En els  darrers 27 anys, sota el 
nom d’Agrupació Teatral Casal 
de Calaf han representat tot un 
reguitzell d’obres que inclouen 
tot tipus de gèneres: des de la 
sàtira, al drama, passant per el 

musical. 
Demà dissabte ens presenten la 
divertida comèdia: El Crèdit.
L’Antoni s’adreça a una entitat 
bancària per demanar un crè-
dit però el director decideix 
denegar-li, i a partir d’aquesta 
trama que pot sembla simple, 
es desenvolupa una història que 
es atraparà des de el primer mo-
ment  i que s’anirà complicant 
conforme avança la comèdia.
Un text intel·ligent escrit amb 
l’objectiu de fer-nos riure però 
apuntant també els temes que 
ens fan reflexionar, com el po-
der, la crisi econòmica la família 
i el límit humà en certes situa-
cions.
Comèdia representada sense 
entreacte i amb una durada de 
1 hora i 25 m    

Representació anoienca 
al Concurs pieren



DIMARTS 5

BALLET 
Igualada 

“Concierto /Enigma / Variations /Ray-
monda”
Retransmissió en directe des dela Royal 
Opera House de Londres. Raymonda Act 
III de Petipa és un ballet clàssic rus resu-
mit en un acte, mentre que les EnigmaVa-
riations d’Ashton són l’essència del ballet 
britànic.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

LLEGIM 
Piera 

“Les tisores de Matisse”. Trobada dels nens 
que participen en aquest club de lectura 
per comentar i descobrir els enigmes plan-
tejats a propòsit de la lectura Les tisores de 
Matisse de Jeanette Winter.
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMECRES 6

MÚSICA 
Igualada 

XXV Cicle de concerts de professorat. “Di-
àlegs Bach-Reger”
A càrrec d’Oriol Rosés,contratenor i Jona-
tan Carbó, orgue. Aproximació a l’obra per 
a orguei veu de Max Reger i Johann Sebas-
tian Bach.
Dimecres a les 8 del vespre a la basílica de 
Santa Maria.

DIVENDRES 1

TEATRE 
Igualada 

“La vaca que riu” de la Cia. Patrícia Par-
do (País Valencià). A través del teatre i del 
circ, ens endinsem en la capacitat tortura-
dora de l’ésser humà, concentrada i poten-
ciada en posicions de poder o de control,
Divendres a  les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DISSABTE 2

MUSEUS 
Igualada 

Setmana del Turisme Industrial Portes 
obertes al Museu de la Pell i Cal Granotes
Durant la Setmana del Turisme Industri-
al, el Museu fa portes obertes per donar a 
conèixer tots els seus espais permanents
Del 2 al 10 de novembre al Museu de la 
Pell.

MÚSICA 
Igualada 

Acabada la missa de difunts, amb acom-
panyament musical, començarà el con-
cert “Moments musicals introspectius” a 
càrrec de Gina Miranda (piano) i Edmon 
Bosch (violoncel). 
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Cemen-
tiri Vell.

TEATRE 
Igualada 

“La vaca que riu” de la Cia. Patrícia Par-
do (País Valencià). A través del teatre i del 
circ, ens endinsem en la capacitat tortura-
dora de l’ésser humà, concentrada i poten-
ciada en posicions de poder o de control,
Dissabte a  les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DIUMENGE 3

VISITA GUIADA 
Igualada 

Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta per des-
cobrir la història de la tradició adobera a 
Igualada des de l’època medieval fins l’ac-
tualitat.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

TEATRE 
Igualada 

“La vaca que riu” de la Cia. Patrícia Par-
do (País Valencià). A través del teatre i del 
circ, ens endinsem en la capacitat tortura-
dora de l’ésser humà, concentrada i poten-
ciada en posicions de poder o de control,
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

SARDANES 
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal

DILLUNS 4

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Josep Clotet. “Les mentides de la ciència” 
La ciència està feta per homes i dones sot-
mesos a interessos molt variats que, a vol-
tes, poden mentir.
Farem un repàs dels enganys més sonats, 
divertits i interessants,des de Galileu fins a 
l’actualitat. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TALLER 
Piera 

Taller infantil: Aprendre mirant, taller d’il-
lustració per a nens. A càrrec de l’il·lustra-
dor Albert Asensio. Proposa una experi-
ència d’expressió plàstica inspirada en el 
món de la il·lustració.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 7

CLUB FANTÀSTIC 
Piera 

Trobada dels nens que participen en 
aquest club de lectura per comentar i des-
cobrir els enigmes plantejats a propòsit 
de la lectura “La botiga Battibaleno: una 
maleta plena d’estrelles” de Pierdomenico 
Baccalario.
Dijous a 1/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

HORA DEL CONTE 
Òdena 

Animalets nascuts per llegir. Sessió de 
contes dedicada als més petits d’un a tres 
anys amb tot un seguit d’històries protago-
nitzades per animalets
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

XERRADA
Capellades 

Cicle de confitures amb Pere Castells, Ge-
orgina Regàs i Verit Fruit. Veurem el pro-
cés d’elaboració de melmelades i observa-
rem la complexitat i les tècniques a l’hora 
de fer una melmelada
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga

AGENDA

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 CREMA-
DA)
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
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Terminator superstar
Estrena • Terminator: destino oscuro

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Ha plogut moltíssim des que es 
va estrenar el primer Termi-
nator (1984). Aquella era una 

senzilla, precisa i  notable pel·lícula de 
sèrie B, interpretada pel llavors des-
conegut Arnold Schwarzenegger i re-
alitzada per James Cameron. La gran 
acceptació obtinguda va propiciar una 
franquícia. La franquícia Terminator 
és un univers de ficció que engloba 
pel·lícules, sèries de televisió, llibres, 
còmics i videojocs. Com ja se sap, la 
nissaga tracta de la batalla futura entre 
el programa d’intel·ligència artificial 
Skynet i la humanitat sencera, lidera-
da per John Connor. El producte més 
conegut de la genocida Skynet són els 
diferents models de Terminator, com 
el T-800, interpretat pel citat actor 
d’origen austríac.
Trenta-cinc anys després del primer 

títol, i recuperant a Arnold Schwar-
zenegger en el paper, ens arriba la si-
sena pel·lícula de la famosa nissaga. 
Ignorant totes les seqüeles posteriors, 
Terminator:  Destino oscuro continua 
l’argument on va quedar-se la segona 
pel.lícula, Terminator 2: El juicio total. 
D’aquesta manera, a més d’Schwarze-
negger reapareix en pantalla l’actriu 
Linda Hamilton (Sara Connor, la mare 
del líder dels humans), així com altres 
personatges coneguts. El qui també ha 
tornat és el director James Cameron, 
aquí en funcions de productor. Came-
ron va recuperar els drets de la nissa-
ga, i pretén donar-li renovada empen-
ta.  En opinió d’alguns comentaristes, 
aquest Terminator número 6 és el mi-
llor des del Terminator 2. La pel.lícula 
s’estrena aquest cap de setmana  gaire-
bé a tot el món. Excepte a França, on ja 
es va estrenar el passat dia 23.

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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Zombies a dojo
Estrena •  Zombieland: mata y remata

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A l’estrafolària pel·lícula de 
2009 Bienvenidos a Zombie-
land, la dosificada combina-

ció de terror, acció i humor va donar 
molt bons resultats de taquilla. De se-
guida es va pensar en fer-ne una con-
tinuació, però la divergència d’opi-
nions entre productors, guionistes 
i actors van anar endarrerint el pro-
jecte. Finalment, una dècada després 
d’aquella primera pel·lícula, ens arri-
ba Zombieland: mata y remata. Repe-
teixen els actors, que fan autoparòdia, 

i el director, Ruben Fleischer.
La nova comèdia postapocalíptica, 
en la que la malaltia les vaques bo-
ges ha causat una gran epidèmia, ha 
fet aparèixer els zombis apocalíptics.  
En aquest retorn, el grup de protago-
nistes haurà de viatjar des de la Casa 
Blanca fins al cor dels Estats Units, 
sobrevivint a noves classes de morts 
vivents que han evolucionat cap a 
pitjor. Els zombies són nombrosos i 
terribles, però encara és pitjor la con-
vivència entre els vius. El descontrol 
i la disbauxa no tardaran en esclatar.

Pel·lícula de 3 Oscar
A Tous •  Green Book

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Realitzada per Peter Farrelly ( un 
habitual director de comèdies) 
aquesta pel·lícula dramàtica 

(un drama amable i fins i tot encan-
tador) està inspirada en una veritable 
amistat que va transcendir raça, classe 
i restriccions socials de principis de la 
dècada dels seixanta.
Green Book fou premiada en el darrer 
Festival de Cinema de Chicago, però 
la grossa li va caure fa uns mesos en 
la darrera edició dels premis Oscar. La 
pel·lícula se’n va emportar tres: Millor 

guió, millor actor de repartiment i Mi-
llor Pel.lícula de l’any.
Malgrat algunes crítiques, Green Book 
ofereix un satisfactori còctel de cròni-
ca social, conflictes racials, sentiments 
conciliadors i sentit de l’humor. A des-
tacar la bona química generada pels 
dos actors protagonistes, perfectes pel 
que fa a la suma d’empatia, humanitat 
i bon humor. Tant la pel.lícula en ge-
neral com el magnífic treball compartit 
per Viggo Mortensen i Mahershala Ali 
s’han guanyat merescudament una cà-
lida rebuda en els cinemes d’arreu on 
s’ha vist la pel·lícula.



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.

LA FAMILIA ADDAMS
Estats Units. Animació / Comèdia de terror. De Conrad 
Vernon i Greg Tiernan..
Nova versió en cinema d´una popular sèrie televisiva dels 
anys 60. Aquesta vegada, però sense actors, ja que es tracta 
d´una pel.lícula d´animació.  Com ja se sap, la gòtica i ma-
cabre família Addams viu en un gran casalot, al carrer del 
Cementiri, número 0001.

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

LA OVEJA SHAUN, LA PELICULA 
Regne Unit. Animació. De Richard Starzak .
Unesrares llums planegensobre el cel de Mossingham anun-
ciant la visita d’essers d’unallunyana galàxia. A la granja 
Mossy Bottom l’ovellaShaun i la resta del ramat s´ho prenen 
molt bé. Les ovelles es fan amigues de la simpatica alieníge-
na, però llavors apareixen uns homes sinistres. Noves aven-
tures de l’ovella Shaun. Pel.lícula produïda per Aardman 
Animations.

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 

ZOMBIELAND 
Dv: 21:00
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dc: 20:45

JOKER 
Dll: 19:30
Dj: 17:30(VOSE)

DIA DE LLUVIA EN NUEVA YORK 
Dll: 17:30
Dj: 20:00

LA FAMILIA ADDAMS 
Dv: 17:00/19:00
Ds: 17:00/19:00
Dg: 17:30
Dc: 18:45

1/TERMINATOR: DESTINO OSCURO
Dv i Ds: 16:00/18:40/21:20
Dg: 13:20/16:00/18:40/21:20
Dll Dc i Dj: 18:40/21:20
Dm: 18:40
1/TERMINATOR. DESTINO OSCURO 
(VOSE)
Dm: 21:20

2/MALEFICA: MAESTRA DEL MAL 
Dv i Ds: 16:45/19:15/21:45
Dg: 13:05/16:45/19:15/21:45
Dll a Dj: 16:55/19:20/21:45

3/ LOS RODRIGUEZ Y EL MAS ALLA  
Dv i Ds: 15:45/18:05 
Dg: 12:45/15:45/18:05
Dll a Dj: 18:05
3/ EL SILENCIO DE LA CIUDAD 
BLANCA  
Dv a Dj: 20:25/22:45

4/ DOCTOR SUEÑO
Dv i Ds: 15:55/19:00/22:00
Dg: 12:30/15:55/19:00/22:00
Dll Dc i Dj: 19:00/22:00
Dm: 22:00
4/ DOCTOR SUEÑO (VOSE)
Dm: 19:00

5/ JOKER
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:45/22:15
Dg: 12:15/14:45/17:15/19:45/22:15

6/ TERMINATOR: DESTINO OSCURO
Dv a Dj: 19:40/22:30
6/ LA FAMILIA ADDAMS
Dv i Ds: 16:15/17:55
Dg: 12:00/14:00/16:15/17:55
Dll a Dj: 17:55

7/ LA OVEJA SHAUN. LA PELICULA 
Dv i Ds: 16:30/18:20/20:10
Dg: 12:35/14:35/16:30/18:20
Dll a Dj: 18:20
7/ ZOMBIELAND. MATA Y REMATA 
Dv i Ds: 22:05
Dg Dll Dc i Dj: 22:20
Dm: 22:50
7/ MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Dg Dll Dc i Dj: 20:10
7/ FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 
Dm: 20:10

8/LA FAMILIA ADDAMS 
Dv a Dj: 17:00/19:00
8/DOCTOR SUEÑO 
Dv  a Dj: 21:00
8/ABOMINABLE
Dg: 13:00/15:00

MIA I EL LLEÓ BLANC   
Dv: 18:00
DIA DE LLUVIA EN NUEVA YORK   
Dv: 19:40
Dg: 18:00
GREEN BOOK   
Dg: 19:40

Aquest dissabte, a Les Comes,  juguen els primers equips!

17.45h - Monbus CB Igualada - CB Martorell 

19.30h - Anytime Fitness Igualada - Bàsket Almeda 

Veniu a viure l’emoció del bàsquet, us hi esperem!

CULTURA / CARTELLERA  |  57Dijous, 31 d’octubre de 2019

SALA GRAN

TERMINATOR: DESTINO OSCURO   
Dv: 16:00/18:30/21:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 17.00/19:30

SALA PETITA

MALEFICA   
Dv: 16:15
Ds: 18:40
Dg: 16:45

ZOMBIELAND   
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/21:00
Dg: 19:15



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. Per al manteniment no duen manual d’instruccions sinó el llibre 
d’un tal Pirsig / 2. Parcel·la els fogons d’en Sergi. Papallona freqüent al Liceu / 3. Primera 
del rànquing. Plantofada a casa del saltador. Vot a prendre per sa rima / 4. Enemics de ls 
Cosa Aquella. Ordies en gran desori i el resultat era això. Una d’un / 5. Pinten sota pell. 
Que greu que m’ha sabut, malmetre el catre! / 6. Als límits de la realitat. Tallat i rebentat, el 
cafè de l’actual govern / 7. Vocalitzen el sil·labari. Porta’ls joies, però no les convidis a sopar 
/ 8. Xisclant amb un ferit dins. Dicti ordres al telèfon / 9. Sediment de saviesa xinesa a favor 
de la paraula. A les puntes del divan / 10. D’aquella manera que s’amagava la Sofia. Ditxosa 
mesura de les circumstàncies! / 11. Para la mà. Ni fècula ni màcula: filament a la forosfera. 
Enemics d’Alguna Manera / 12. Rimes sense cap ni peus. Noia, no sé si estàs integrada però 
assumida segur / 13. Espai reservat al quinto de guàrdia. Rosteixi quasi tota la salsitxa.

VERTICALS: 1. És molt més que una mera actriu, perquè atén el públic un per un. Creo 
un arbre / 2. Au, digues el teu nom. Un altre arbre, però aquest estranyament aplacat. Tot 
de pintura a la paret / 3. Palpat pel bolet abans d’enfonsar-se. És a l’or com a la llum el lucí-
fer / 4. A l’interior de cada dòlar. Val la pena de fer-la servir. Viatja en Mini amb la germana 
/ 5. Cassola de metall feta per l’escultor americà. Atorgat el judici sobre l’alvocat / 6. Vet 
aquí la germana. Del tumor sense males intencions. Fa servir a l’americana / 7. Tancat per 
al bestiar d’alcaldia. Estranyament folrats, i n’hi ha grans quantitats / 8. Línia per pescar 
i sobretot per urbanitzar. Cops que als barrufets no se’ls noten / 9. Centre històric de la 
Meca. Dit en quatre paraules. Més pintura, va / 10. Fàrmac que s’aprofita que les víctimes 
són solitàries. La Lupe ha quedat irreconeixible, en una pelu tan rara! / 11. Neu remoguda. 
Netejats amb cendra / 12. És el més important, si més no per brindar. Teixit que ho tras-
llueix tot, però la sina mai.

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

Tagliatelle amb pesto i espàrrecs

Elaboració:
Per elaborar el pesto treballem amb el morter, picant a 
poc a poc els pinyons amb l’alfàbrega i afegint lentament 
l’oli d’oliva. Si ens va quedant molt líquid, afegim una 
mica del formatge, i si ens queda molt espès, afegim més 
oli, fins a acabar amb les quantitats que us dic, obtenint 
una salsa homogènia. (Si no voleu donar-li al morter, po-
deu fer servir una batedora).

Posem l’aigua al foc amb una mica de sal perquè estigui 
bullint quan després vulguem coure la pasta i mentre ar-
riba a ebullició, continuem amb la salsa. Tallem els espàr-
recs a trossos petits i els saltegem uns minuts a la paella 
fins que estiguin al dente. Ara tirem la pasta a coure per-
què gairebé tenim la salsa llista.

Afegim el pesto sobre els espàrrecs i remenem fins que 
es quedi més o menys bé homogeni. Prenem un cassa de 
l’aigua de coure la pasta i ho incorporem a la paella, fent 
que la nostra salsa de pesto i espàrrecs quedi una mica 
més fluïda.

Escorrem els tagliatelle després coure 6 minuts i els 
passem a la paella amb el pesto i els espàrrecs, saltejant 
el conjunt durant un minut. Servim immediatament, 

oferint una mica de formatge ratllat i pebre negre acabat 
de moldre als que ho desitgin.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 4 persones

Tallarines o tagliatelle, 400 g
Espàrrecs de marge, un manat
Alfàbrega 100 g
Oli d’oliva verge extra 50 ml
Pinyons 25 g
Formatge Parmesà 50 g

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

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

Nits: reserves per a grups

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



Novembre
1: Tots Sants.

2: Commemoració dels fidels difunts. 
3: Martí de Porres; Ermengol; Sílvia.

4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola; Modesta.  
5: Zacaries i Elisabet (o Isabel); Magne; Bertil·la.

6: Sever; Lleonard 
7: Ernest; Florenci; Carina; Severí 

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 98Igualada, 27 d’octubre de 2019

6è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

Sempre recordem el teu esperit lluitador i 
la teva perseverància en el nostre dia a dia.

Igualada, 27 d’octubre de 2019

6è Aniversari

JOSEP MARTÍ LLACUNA
1946 - 2013

Sempre et tenim present en els nostres pensaments.
De la teva família: la teva dona, Carme; i fills, Carmina (†), Josep, Rut i David. 

T’estimem i mai t’oblidarem.

Igualada, octubre de 2019

Joan Vives Queraltó
9è. aniversari del traspàs de:

que morí el dia 2 de novembre de 2010

La seva esposa, Assumpta, 
prega una oració per ell
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Ens podríem pregun-
tar: És encara temps de 
missions? I certament 

que podrien ser moltes les 
respostes a aquesta qüestió. 
Per una banda, podríem pen-
sar que és temps de missions, 
però d’una manera diferent de 
la d’altres temps. Les missions 
han de ser molt més curoses 
de les cultures i ben atentes a 
les necessitats de les persones 
enmig de les quals s’acom-
pleix la tasca missionera. Per 
altra banda, també podríem 
respondre afirmant que la 
missió, entesa com la crida a 
la conversió al Déu de nostre 
Senyor Jesucrist, ja no és tan 
necessària. Que, com que som 
en un món d’interreligiosi-
tat, la qüestió de la conversió 

a Crist no és pas prioritària. 
Però també podríem dir que, 
ja que som en una terra on la 
fe cristiana va desapareixent 
del cor de moltes persones, la 
missió no l’hem d’anar a cer-
car en altres països, sinó que ja 
la tenim aquí, entre nosaltres.
El Mes Missioner Extraordi-
nari que estem vivint aquest 
octubre vol ajudar-nos a do-
nar una millor resposta a la 
pregunta de si és o no temps 
de missió. El lema d’aquest 
mes missioner és «batejats 
i enviats». La qüestió de la 
missió en l’Església no es pot 
plantejar mai d’una manera 
circumstancial; sempre s’ha 
de fer des de l’essencial.
«Evangelitzar és la gràcia i la 
vocació pròpies de l’Església,

la seva identitat més profunda. 
L’Església existeix per a evan-
gelitzar» (Sant Pau VI, Evan-
gelii nuntiandi, 14). L’Església 
és per naturalesa missionera. 
Existeix per a evangelitzar. I 
això ho ha de fer sempre i en 
tot moment. No fer-ho seria 
una traïció a la seva identitat 
més pregona.
El que diem de l’Església s’ha 
d’entendre de tot cristià. El 
cristià, en quant que és batejat, 
és enviat. La missió en l’Esglé-
sia no és una moda d’un temps 
determinat. Sempre és temps 
de missió evangelitzadora. I 
la missió no és solament una 
qüestió d’alguns que tinguin 
un ministeri
o un carisma. En aquells llocs 
del món on la fe no està sufi-

cientment implantada, l’Es-
glésia ha de poder enviar-hi 
sacerdots, religiosos i laics 
per acomplir la seva missió 
d’anunci de Crist en la caritat 
i el servei. És el que s’anomena 
missio ad gentes. Però també 
en els països, com el nostre, 
on la fe en Crist es va desdi-
buixant del cor de tantes per-
sones, tots nosaltres hem de 

prendre més i més consciència 
de la necessitat de la sortida 
missionera per portar espe-
rança als nostres germans que 
desconeixen l’amor de Crist; 
sense oblidar, però, la missió 
universal, donant resposta a la 
crida a la missio ad gentes.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Batejats i enviats



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora 2 Cistelles        

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

ANGELA RIBA / JORDI PADRÓ
JULIÁN BORREGA / PAQUITA JORBA

Mª DOLORS RABELL GENOVEVA VILADRICH

ENRIC SANCHEZ

Mª ANGELS MONLLOR ROSA Mª CASALS CELI MAS

PEPITA PERETA
 ÒSCAR SOLER

CELS LLORENS

ADRIÀ CLARAMUNT / MARTA ESCURA
MONTSE BAS / LUIS CANALES

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!

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 30/11/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà 
amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses 
promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC
MERCÈ LLORENS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

2 cistelles 

   Visita caves     
LLUISA PUIGGRÓS

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

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

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 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:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 1:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DISSABTE 2:   BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 3:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 4:   TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 5: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 6:  SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 7: MISERACHS
Rambla Nova, 1



Miquel Gleyal /  
Dissenyador de MgComunicació

Soc Miquel Gleyal, nascut a Igualada, casat amb la Gemma Roca, companya de 
vida i d’empresa. Som pares de dos fills, Pere i Berta, que cada dia ens ensenyen 
molt. Conviure amb adolescents és un aprenentatge diari molt divertit. Tinc les 
mateixes il·lusions que fa vint anys, perquè el nostre sector és professionalment 
molt gratificant i m’apassiona.  

Què és MgComunicació?

és un estudi de disseny i comunicació que va néixer 
just ara fa vint anys. Va néixer per fer disseny gràfic i, 

seguint les necessitats dels clients, hem anat evolucionant fins 
donar serveis integrals d’imatge i comunicació.

Us afavoreix que Igualada sigui un clúster d’impremta i 
packaging?

Igualada té una gran tradició d’impremta i de l’especialitat de 
packaging i tenim l’escola Gaspar Camps. Això fa que hi hagi 
molt nivell de disseny i també que cada any sorgeixin nous dis-
senyadors/es. Des d’un principi, ens hem orientat cap a em-
preses de tot Catalunya, sense limitar-nos a Igualada i el seu 
entorn. Tenim clients molt transversals des de l’alimentació, al 
turisme, el comerç, Tic, industrials... tanta variació ens per-
met tenir “vista d’astronauta” que ens ajuda a fer els projectes a 
mida de cada client.

És complicat gestionar tanta versatilitat?

En funció de cada projecte creem l’equip de treball necessa-
ri. L’important és integrar cada professional en tot el projecte. 
Això ens permet treballar amb una molt alta qualitat i estalviar 
costos als clients.

MgComunicació treballeu molts aspectes, en quin us desta-
queu més?

M’agrada i gaudeixo molt amb la comunicació corporativa, des 
del disseny i el posicionament de la marca, fins al disseny d’en-
vasos si convé, passant pel disseny de les seves pàgines web. 
En ser multidisciplinars, si un client necessita packaging, no-
saltres ens hi impliquem. El packaging és una de les potes del 

nostre negoci, però no és pas l’única ni la més important.

A Praga us acaben de donar un premi internacional molt 
important en packaging.

És un premi dels productes Concentralia® del nostre client Sa-
lló Kyra, amb un sistema patentat de barreja a l’instant, que 
proporciona una higiene més saludable i sostenible. Amb el 
mètode EcofoamSystem® de barreja a l’instant s’obtenen fins a 
20 ampolles a partir del superconcentrat i l’aigua. El consu-
midor redueix fins a 20 vegades els abocaments de plàstic al 
planeta. La gama de productes Concentralia® han guanyat el 
premi Liderpack com a millor producte de la llar i una menció 
especial com a millor producte ecològic. I els premis WorldStar 
Packaging Awards es ressalta el disseny del packaging i la seva 
complexitat com a millor producte de la llar. 

Tenint el despatx professional a Igualada i no a Barcelona és 
un hàndicap?

Sempre he dit que a Igualada s’hi viu i treballa molt bé. 
L’únic hàndicap que tenim és per atraure talent forà. 

Un mal producte ben presentat es ven més?

Sí però tindrà poca vida perquè el consumidor és intel·ligent 
i deixarà de comprar-lo. Un bon producte mal presentat, en 
canvi, no tindrà gens de vida perquè ningú no el comprarà ni 
per primera vegada, o la seva inclusió al mercat serà molt lenta.

Com vas decidir muntar l’empresa fa vint anys?

Des de petit que m’agrada el món visual i les arts plàstiques i 
en acabar els estudis vaig anar a treballar al departament de 
màrqueting d’una empresa industrial. Als vint-i-sis anys vaig 
fer un cop de cap i vaig fundar MgComunicació.

Com va això de treballar amb la parella?

La part bona és que generem molta complicitat, comparteixes 
els èxits i estem molt alineats en allò que volem que sigui l’es-
tudi. La part menys bona és que a vegades costa molt no por-
tar els problemes de la feina a casa. Crec que les empreses que 
funcionen bé són les que els que hi treballen estan alienats en 
objectius i valors de l’empresa.

Quan no dissenyes, què fas?

Compartir el temps amb la família, l’afecció, a l’esquí i als viat-
ges. És la millor forma de gaudir amb la família i desconnectar 
de la feina.

Turista o viatger?

A ningú li agrada ser turista. Normalment quant viatgem sor-
tim amb els bitllets d’avió i res més. Ens agrada l’aventura de 
no saber on menjarem, on dormirem o què veurem l’endemà. 
Cada viatge és una aventura apassionant.

Quin és el secret de l’èxit d’una marca?

Perquè funcioni una marca ha de vendre productes que el con-
sumidor valori per sobre d’altres. Si el client està disposat a 
pagar més per un logo, és que la marca transmet uns valors que 
el client compra. Un cas que tothom entén és Apple. Funciona 
igual que un PC però costa el doble. 

Mac o PC?

Treballo amb tots els sistemes perquè penso que el disseny no 
depèn del llapis, sinó de la mà.

La situació política genera situacions que costen d’entendre. Les mateixes persones, depenent d’on estan – ajuntament,  consell comarcal 
o Diputació - poden dir coses diferents. I és que els hi foten pel broc gros. Hi ha tants interessos i “posturejos” que els polítics semblen 
haver tornat a aquelles èpoques en què calia parlar sense dir res, perquè ningú els pogués acusar de ser carn o peix. Torna a passar com fa 
cinquanta anys, quan es repetia la veu de l’amo que dictava unes consignes “uniformes” d’obligada difusió. El mateix “desconcert” viscut 
en els primers anys democràtics, quan es deia que ser militant d’un partit comportava esmorzar gripaus, trobar-se estranys companys al 
llit i guardar-se dels amics, perquè eren els qui acabaven traint. Alguns veuen aquesta democràcia com “allò d’abans”. Altres, amb tantes 
eleccions com hi ha - i les que alguns voldrien que hi hagués – creuen que sempre s’està en campanya. Hi ha qui diu que els “agents de 
l’autoritat” només han canviat el color de l’uniforme i la “llenya” és la de sempre. I això que la gent no està “per tirar coets”. Es diuen 
tantes coses que les mentides fan que molts tinguin més nas que cames.

“Mac o PC? M’és igual. El disseny 
no surt del llapis sinó de la mà” 

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

PER

/MES*
€200

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

JA DISPONIBLE EN VERSIÓ HYBRID4 ENDOLLABLE

 
Més informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es (http://wltp.peugeot.es).

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

SUV PEUGEOT 3008 
CAP SUV HAVIA ARRIBAT MAI TAN LLUNY

59 Km d’autonomia 
en mode 100% elèctric 

(cicle WLTP)
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