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Carlos Lesmes, president del Tri-
bunal Suprem i del Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ), durant 
l’acte d’obertura de l’any judicial de 
la jurisdicció militar va dir que “des 
que es va conèixer la sentència del 
procés s’estan vivint esdeveniments 
a Catalunya que preocupen a tot-
hom, perquè una exigua però estre-
pitosa part de la societat encegada 
per la irracionalitat està atacant mit-
jançant la força i la violència la base 
de la democràcia” per seguir “davant 
aquesta conducta s’ha d’anteposar la 
fermesa de les nostres conviccions i 
la plena submissió a la llei per part 
de la ciutadania i de tots els poders 
de l’Estat per defensar la Constitu-
ció de 1978” 

Carmen Calvo, portaveu del go-
vern espanyol, va explicar sobre 
l’euroordre emesa contra Carles 
Puigdemont, que “prendran les 
mesures corresponents perquè els 
governs han de col·laborar. Espa-
nya, mentre siguem al govern, no 
entendrà que l’estat belga no reco-
negui la plenitud de la democràcia 
espanyola i negui que es faci el que 
la justícia espanyola ha dictat de 
manera garantista”. La Comissió 
Europea va respondre immedia-
tament que “les euroordres són 
un afer estrictament jurídic i no 
polític”

Javier Tebas, president de la Lli-
ga de Futbol, ha assegurat que “el 
clàssic entre el Barça i el Madrid és 
un problema d’estat, no del Barça. 
Nosaltres volíem intercanviar el 
partit per endarrerir-lo al màxim. 
L’objectiu era que es jugués al març 
al Camp Nou. La data del 18 de 
desembre no s’ha triat amb l’acord 
de la Lliga. Fins al 18 de desembre 
a Espanya passaran moltes coses i 
esperem que siguin positives i que 
ajudin perquè es pugui jugar el par-
tit.”

Pedro Sánchez, president del Go-
vern, ha assegurat que “no hi haurà 
independència, ni ‘offline’ ni ‘online’, 
ni república digital” i ha continuat 
“l’independentisme ha patit ja les 
conseqüències de la fortalesa de l’Es-
tat democràtic.” També s’ha mostrat 
preocupat per la possibilitat que la 
jornada de reflexió del 9 de novem-
bre i les eleccions de l’endemà es 
vegin entelades per disturbis inde-
pendentistes, i va assenyalar que “Si 
hi ha incidents, parlaríem de delic-
tes importants contra els processos 
electorals” 

Oriol Junqueras, ex vicepresident 
de la Generalitat i líder d’ERC, em-
presonat a Lledoners va dir “l’Estat 
no s’ha adonat que encara estem a la 
meitat de la partida” i referint-se al 
president del Govern va dir “El seu 
temps s’està esgotant. Jo no tinc cap 
pressa”.

Gonzalo Gortázar, conseller dele-
gat de CaixaBank ha dit que “la vi-
olència no ajuda, i la prioritat és que 
sigui erradicada, perquè aquests epi-
sodis no afavoreixen ni els barcelo-
nins, ni els catalans ni els espanyols.”

El país, 
com els castells
Valls, plaça del Blat. Jornada de Santa Úr-
sula, final de temporada dels Xiquets. Totes 
dues colles, la Vella i la Joves, hi van amb 
ganes. Màxima rivalitat perquè totes dues 
volen intentar el repte d’un castell mític, el 
3 de 9 sense folre.  
La plaça –no cal dir-ho- és plena com un ou. 
Lamento no poder-hi ser i haver de seguir 
l’esdeveniment per televisió. La colla Joves 
comença amb força. El repte és molt alt i no 
aconsegueixen coronar el castell. Després, la 
colla Vella els prendrà el protagonisme i –
ells sí- aconseguiran una fita històrica carre-
gant el “castell impossible”.  La Joves ho tor-
na a intentar i  novament s’ha de fer enrere 
pels dubtes de la canalla. Sembla tot perdut i 
el desànim s’apodera de molts. Aleshores es 
fa sentir la veu del cap de colla interpel·lant 
els seus components. Per la televisió se sen-
ten parcialment les seves paraules: “No hem 
vingut per perdre, oi que no? L’hem treba-
llat, el podem fer. No serem pas menys que 
els altres... Si ells ho han fet, nosaltres també 
ho farem!”. Va ser un revulsiu per als ànims 
de la colla. I sí, a la tercera varen aconse-
guir-ho. La plaça sencera va embogir en un 
esclat de joia difícil de descriure. El mite ha-
via caigut. I l’havien fet caure el mateix dia 
unes persones que van creure que res era 
impossible perquè hi creien de veritat.
Catalunya també és així. S’ha aixecat de la 
derrota per una sàvia combinació de for-
ces sorgides des de baix que poc a poc fan 
créixer un edifici sòlid i ben estructurat. Hi 
participen gent de totes les edats i estaments 
socials. La base és una pinya sòlida. Els 
que la formen no poden veure què s’esde-
vé a l’exterior però fan força perquè l’edifici 
aguanti. Saben que són tan necessaris com 
els que basteixen els pisos. No defalleixen en 
la possibilitat d’aconseguir l’objectiu.
Com a poble oprimit i maltractat també ens 
veiem capaços d’enfrontar-nos a un adver-
sari superior en forces però format per qua-
dres de mercenaris al servei del poder. Pot-
ser la lluita que cal emprendre ara és la dels 
escamots que es varen establir per fer front 
als poderosos exèrcits de Napoleó en el seu 
intent de fer seva Catalunya. Accions pun-
tuals, però continuades i efectives, feien que 
els comandaments francesos no poguessin 
controlar mai del tot el terreny.
Assistim a uns intents forassenyats per con-
tenir la ràbia d’una bona part de la societat 
catalana que ha decidit sortir al carrer en 
una protesta massiva per les sentències del 
Tribunal Suprem. El govern espanyol hi ha 
respost amb una repressió brutal. Malgrat 
això, hem perdut la por. Mai havia vist uns 
joves encarant-se a la policia mentre rebia 
cops de porra. I quan un poble perd la por ja 
te mitja batalla guanyada. L’altra meitat l’as-
soleix si creu de veritat que pot aconseguir 
l’objectiu. Com vàrem veure a Valls. 
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L’EDITORIAL

Pensant en Catalunya
Diumenge torna a haver-hi eleccions. No 

tocaven, però n’hi ha per desig exprés del 
president Sánchez, i per la seva incapacitat 
per formar govern. No fa ni set mesos, els 

anoiencs van votar a les eleccions al Congrés i al Senat 
amb una victòria històrica d’ERC, en aquella ocasió, i 
amb una recuperació important del PSC en detriment, 
sobretot, de Ciutadans. 
Més enllà d’allò que demà 
passat diguin els resultats, 
que no serà altra cosa que 
la legítima i sobirana de-
cisió de tots els ciutadans,  
és evident que no en sor-
tiran ni majories absolutes 
o clares, ni tampoc deixarà 
de parlar-se de Catalunya 
i del procés sobiranista. 
A l’Anoia pràcticament 
no s’han vist cartells elec-
torals, ni tampoc hi ha hagut proliferació d’activitats 
dels partits polítics per demanar el vot. Quelcom que 
mai havia succeït. I, en canvi, hi ha la possibilitat que 
la setmana vinent es desperti amb fins a tres polítics 
anoiencs a punt per ocupar un escó al Congrés de 
Diputats. Siguin quines siguin les seves idees, seria 
sensacional per al nostre territori. Sobretot, si es 

dediquen a treballar i a moure el país cap endavant, 
a asseure’s en una taula i dignificar el bon nom del 
que representa la política en majúscules: parlar i 
gestionar. 
Diumenge hem de votar pensant en Catalunya. Òb-
viament, es tracta d’omplir els organismes legislatius 
i executius de l’Estat, però es tracta del mateix Estat 

que porta anys amb 
“el problema catalán” 
damunt de la taula. 
En ocasions -moltes, 
darrerament- de for-
ma barroera i amb tics  
que s’allunyen de les 
democràcies avança-
des... 
Pensar en Catalunya 
vol dir com arreglar 
el problema, no com 
atacar-lo més. I això 

passa per dialogar, com a únic camí per a trobar una 
sortida. Afortunadament, les forces independentistes 
ho tenen clar. També algun partit constitucionalista, 
però darrerament costa de veure-hi ganes. 
Diumenge, altra vegada, els ciutadans, alguns amb 
moltes raons per no oblidar res, tenim una oportunitat 
per posar taula i cadires. Parlin! 

Pensar en Catalunya vol dir com 
arreglar el problema, no com 
atacar-lo més. I això passa per 

dialogar, com a únic camí per a 
trobar una sortida.



Seguirem somiant. Escoltarem la 
llum mentre, el món, es mou din-
tre els teus ulls. 

Per encetar aquest article, no trobo millor 
manera que citant aquesta lletra de Sopa 
de Cabra, cantada per Gerard Quintana 
en el seu àlbum El retorn. I és que dos di-
lluns enrere, TV3 va emetre el tercer capítol 
del programa El Substitut, on una persona 
coneguda (en aquest cas Gerard Quintana) 
visita una aula d’adolescents i, sense ells 
saber-ho prèviament, porta preparada una 
classe. La delícia d’aquest programa, des de 
la meva opinió, és com mostra la despulla-
da ment d’uns alumnes sorpresos. Entre els 
atordits per la inesperada visita, els perduts 
per intentar esbrinar qui és la persona que 
ha entrat a l’aula i els que veient un referent 
parlant-los de tu a tu, tots parlen i reflexio-
nen sense por. Parlen somiant amb el futur 
que tenen entre cella i cella. Parlen, amb va-
lentia, de la por i de tot el que els inquieta. 
Parlen amb propietat. 
En aquest capítol, el cantant repassa diver-
sos temes molt presents en el dia a dia dels 
alumnes que, a vegades, sembla que ha-
gin de quedar fora de les aules. Però si hi 
quedessin, qui els donaria l’oportunitat de 
debatre de tot el que realment els inquie-
ta? Si en els debats polítics d’aquests dies, 
els professionals de cada partit necessiten 
l’ajuda d’uns moderadors per trobar l’ordre 
i no matar-se, què no han de necessitar uns 
alumnes de 18 anys? 
Així doncs, el més rellevant del programa 
no només és la posada en escena d’una 
persona que ha omplert les places de tot el 

país, sinó que també ho és la reacció  d’uns 
alumnes que, menys conscients que alguns 
lectors de qui és la figura del cantant, l’es-
coltaven amb els ulls ben oberts. Perquè sí. 
La mirada, també escolta. 
En Gerard va fer servir diverses tècniques 
per captar l’atenció i l’emoció dels alumnes 
i, d’aquesta manera, mantenir-los connec-
tats amb tot allò que els volia transmetre. 
Va ajuntar la confiança amb l’anonimat, la 
confessió i una mica de novetat, per acon-
seguir un còctel de declaracions on, a través 
d’un instrument permanent en la vida fora 
de l’escola i quasi inexistent dins d’ella, com 
és el WhatsApp, els alumnes li enviaven un 
missatge anònim confessant la principal 
por que tenien. El cantant va aconseguir fer 
parlar als més tímids, fent-los escriure. Més 
endavant i, en una altra etapa de la sessió, 
va utilitzar una carta amagada sota la cadi-
ra d’una alumna, per emocionar l’aula amb 
un simple tros de paper. Passat i futur en 
menys de 20 minuts. 
Ja per acabar,  mentre els alumnes estaven 
sols a l’aula, van haver  d’escriure una carta 
empatitzant amb la figura d’Eric Clapton, 
depressiu després de la mort del seu fill al 

caure d’un pis de Manhattan.  
La carta escrita pels alumnes i en anglès,  
deia: 
“Don’t let the world lose  two souls, instead 
of one”, “No permetis que el món s’endugui 
dues ànimes, en lloc d’una”. Sublim.
Aquests alumnes tenen disset i divuit anys. 
Durant aquesta sessió de la seva ment en 
van sortir converses de cultura, filosofia ci-
tant a Nietzsche, d’art, de vida, de mort, de 
futur i de passat, i molt més. Es va parlar en 
català, en castellà i en anglès. 
En uns dies on molta gent ha criminalitzat 
els joves, els ha denominat violents i els ha 
criticat per no assistir a les aules, s’ha de 
tenir en compte que aquestes són plenes de 
persones que diumenge aniran a votar. I hi 
aniran amb filosofia, tecnologia, idiomes, 
èxit, fracàs, alguns amb algun estalvi i d’al-
tres, ben pelats. Tornaran a sortir al carrer 
i entraran al col·legi perquè, enfadats, po-
saran una butlleta, exactament del mateix 
tipus de paper que la de l’1 d’octubre, en un 
recipient de les mateixes mides que aquell 
dia.
Diumenge, la gent que els titlla de violents i 
criminals, haurà de veure com aquests nois 
i noies, amb la mateixa ràbia que fa unes 
setmanes, votaran per dir NO a l’odi i a un 
passat ultradretà i NO a un futur repressiu. 
Aquesta gent, però, veurà com la seva va-
lentia no són les pedres, sinó un vot carre-
gat d’arguments. Un vot que tanca violadors 
i allibera idees. Un vot que no amenaça. Un 
vot que no deixa perdre més ànimes que les 
que el món demana perdre.
Perquè tal com Sopa de Cabra diu, diumen-
ge... Seguirem somiant.  
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Diumenge, seguirem somiant

 El REC.0 és una competència o una oportunitat 
per al comerç igualadí?

 Competència 33,3%  Oportunitat 66,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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TEATRE DE L’AURORA

Aquest cap de setmana el teatre igualadí estrena la seva tercera pro-
ducció pròpia, “L’amic retrobat”, que posteriorment serà al Teatre 
Nacional de Catalunya fent temporada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

REC.0 I LA INSEGURE-
TAT VIÀRIA
Toni Sànchez, veí del barri de 
Xauxa

El nostre barri, el de Xauxa, és a tocar 
del REC. Ja ens esta bé que Igualada hi 
tingui iniciativa comercial encara que 
només sigui 8 dies l’any, però cal tenir 
més en compte a tot el veïnat que viu al 
tros... ja que  hi vivim tot l’any.

Què ens preocupa? Ens preocupa la 
nostra canalla. Els nostres carrers, du-
rant tot l’any són de vianants amb cà-
meres que si hi passes amb vehicle, et 
fotografien i et sancionen rigorosament.  
Parlem dels carrers de Sant  Domènech, 
Plaça Catarineu, carrer de Sant Ignasi , 
Plaça de Joan Bas i Jordi.
Les càmeres desapareixen pel  REC  i 
els nostres carrers es converteixen en 
autopistes de conductors emprenyats 

per l’embús i pels talls de carrer, i que 
condueixen a més velocitat de la que 
caldria per carrers que sempre son de 
vianants
Com voleu que fem entendre als nos-
tres infants que juguen tot l’any amb la 
tranquil·litat que els únics cotxes que 
circulen són dels veïns, que ja saben 
on viuen, que aquests  8 dies hi circula 
tothom sense saber per on van i sense 
respectar els límits de velocitat?

Senyor Alcalde i Senyor Regidor de Via 
Pública; què els podem explicar?  Què 
volen els pares i veïns?
Volem que en els horaris no lectius la 
Policia Local sigui en aquests carrers 
per impedir que els conductors circulin 
a gran velocitat i incívicament i que el 
dissabte 9 hi siguin durant tot el dia.
Esperem veure en aquesta edició del 
REC.0 una resposta efectiva a aquests 
fets....
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Diverses entitats sobira-
nistes d’Igualada expres-
sem amb aquest manifest 
el rebuig més absolut per 

la violència injustificada i desmesu-
rada de les forces policials, especial-
ment la brutalitat policial exercida 
en contra del jovent independentis-
ta. Aquests fets s’han produït en les 
dues darreres setmanes, arran de les 
mobilitzacions contra les sentències 
que han condemnat a entre 9 i 13 
anys de presó als presos i a les preses 
polítiques que van ser jutjades com a 
responsables del referèndum del pri-
mer d’octubre de 2017.
Animem a joves i grans a continu-
ar amb la mobilització pacífica i no 
violenta al carrer en contra de les 
sentències del Suprem i per la inde-
pendència. De la unió dels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Nacional n’ha 
sorgit una violència desproporcio-
nada i que atempta amb els drets hu-
mans. Diversos col·lectius de drets 
humans i civils han recollit més de 
100 casos de violència policial du-
rant les darreres manifestacions. Vo-

lem alertar que tota aquesta repres-
sió està recaient especialment contra 
de les persones més joves.
Cal destacar que el moviment inde-
pendentista que ha sortit al carrer 
per protestar en contra de les sen-
tències del Suprem ha patit 31 em-
presonaments i 200 detencions. A 
més a més, segons el Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) a Catalu-
nya hi ha més de 600 persones feri-
des. D’aquestes persones ferides, 
n’hi ha moltes que han patit lesions 
amb bales de foam, bales de goma, 
càrregues desproporcionades o atro-
pellaments, una pràctica policial 
expressament prohibida. Per tant, 
també condemnem la persecució ac-
tual que està vivint el moviment in-
dependentista i volem expressar tota 
la solidaritat amb totes les persones 
preses polítiques, detingudes, feri-
des i exiliades. 
Instem a l’Ajuntament d’Igualada 
en ple a reprovar la violència poli-
cial. Especialment, la que va exercir 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra el passat 16 d’octubre quan 

va carregar contra estudiants iguala-
dins que estaven protestant de for-
ma pacífica i no violenta en contra 
de les sentències a l’A-2. 

CDR Igualada-Conca d’Òde-
na, Casal Popular d’Igualada el 
Foment, Òmnium Anoia, ANC 

Anoia, Gent Gran per la República 
Anoia, Súmate Anoia i Associació 

Juvenil La Coll@nada

JUNTS X IGUALADA DONA SU-
PORT AL MANIFEST DE REBUIG 
A LA VIOLÈNCIA POLICIAL EN 
LES PROTESTES PER LA SEN-
TÈNCIA DEL PROCÉS

Junts Per Igualada dona suport al 
manifest de les entitats sobiranistes 
d’Igualada i comarca en què expres-
sen el seu rebuig a la violència dels 
cossos policials des de la sentència 
del procés i demanen mantenir la 
mobilització pacífica i no violenta 
al carrer en contra de la decisió del 
Tribunal Suprem. La moció insta 

Manifest contra la violència policial exercida durant les protestes 
en contra de les sentències del Suprem

l’Ajuntament a reprovar l’actuació de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra quan el dia 16 d’octubre va 
carregar contra els estudiants que 
protestaven de forma pacífica a l’A-
2.
Per expressar aquest suport, el grup 
municipal de Junts per Igualada 
anuncia que votarà a favor del con-
tingut d’aquest manifest en la prope-
ra sessió del Ple Municipal, que ha 
estat consensuat per La Coll@nada, 
ANC Anoia, Gent Gran per la Re-
pública, Súmate, el Casal Popular El 
Foment, el CDR i Òmnium Cultural 
Anoia.
Junts per Igualada remarca que en 
l’anterior ple municipal ja va presen-
tar una moció sobre aquesta mateixa 
qüestió, que va ser aprovada, i que 
donava suport a les protestes pacífi-
ques, posava en valor el comporta-
ment cívic, i sol·licitava al Govern 
de la Generalitat la investigació i 
aclariment de qualsevol possible cas 
d’actuacions abusives i desproporci-
onades.
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Can Macià

           “Trencant sostres
                  de ciment i de vidre”

                              amb Núria Chinchilla

       IV meeting

UEA inquieta

Organitza:              Patrocina:                Amb el suport:



Diu una llegenda afri-
cana que havent-se 
calat foc a la selva 
es varen reunir tots 

els animals en assemblea per 
prendre una decisió. “Degut a 
la gran força de l’incendi i com 

que nosaltres no tenim prou força, proposo 
que fugim, salvem la vida i deixem que el foc 
ho arrasi tot” va dir la hiena, en nom del Lleó, 
erigit -com sempre- en Rei de la selva.
Els animals acceptaren la proposta i comen-
çaren a marxar, deixant enrere els seus caus i 
les seves il·lusions. Tot marxant camí del riu 
veieren un petit colibrí que venia des del riu 
en direcció a l’incendi, amb una gota d’aigua al 
bec. “On vas colibrí?” va preguntar la hiena. “A 
fer la meva part” va respondre el colibrí.  
Catalunya es troba en aquest moment en mig 
d’un gran incendi. L’estat, violent com mai 
l’havíem vist, està cremant els nostres drets, 
les nostres llibertats i el nostre futur. I, cal re-
conèixer-ho, l’estat –al qual estem mantenint 
amb els nostres impostos- és molt més fort 
que nosaltres. A cada iniciativa legislativa del 
Parlament de Catalunya, l’Estat hi oposa les 
sentències dures i injustes del Tribunal Cons-
titucional. 
En aquest estat de coses, hi ha una part de la 
ciutadania que renuncia a participar en les 
eleccions amb l’argument que votem el que vo-
tem, l’Estat sempre serà més fort i imposarà les 
seves lleis, sense tenir-nos en compte. 
Això és fer com els animals de la selva que, 
davant l’incendi, opten per fugir.

Cadascú de nosaltres té una petita força: el vot. 
Us pot semblar que és com la petita gota d’ai-
gua del colibrí, però som milions de colibrís 
cadascun de nosaltres amb una goteta d’aigua 
en forma de papereta electoral. Una gota sola 
potser s’assecaria abans d’arribar a les flames, 
però milions de gotes poden ofegar l’incendi 
més violent. 
Diumenge vinent podem posar fre a quatre 
llistes incendiàries: Vox, C’s, PP i PSC votant a 
qualsevol de les tres llistes que defensen clara-
ment els drets i la llibertat de Catalunya: ERC, 
Junts x Cat i CUP. (També us podeu quedar 
veient l’incendi votant En Comú Podem).
Pot semblar més engrescador voler el paper 
del lleó, però dins d’aquesta Espanya borbòni-
ca, al màxim que et deixaran arribar és a hie-
na, sempre que no qüestionis el poder del lleó.
Diumenge tenim l’ocasió de dignificar Catalu-
nya reduint la grandària de l’incendi a Cata-
lunya i demostrar al món que la hiena és més 
gran i cruel, però el colibrí és més valent. 

Cadascú de nosaltres té una petita 
força: el vot. Us pot semblar que és 

com la petita gota d’aigua del colibrí, 
però som milions de colibrís cadascun 
de nosaltres amb una goteta d’aigua 

en forma de papereta electoral

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

La força del colibrí D’unes... Confidencias

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Fa poc, un bon amic va des-
cobrir un exemplar de la 
publicació igualadina Con-
fidencias en una parada de 

vell al passeig. El va fullejar i el va 
comprar per regalar-me’l; és el núm. 
18, juny del 1955. Hi ha unes reflexi-

ons meves, amb el títol “Apuntes breves de un huésped 
en Logroño”. 64 anys després, n’analitzo els paràgrafs 
que reprodueixo en cursiva. Tenia llavors 21 anys.
¡Licencia! Alegría, despidos, abrazos. Atrás y atrás para 
siempre, la puerta del cuartel. Pero mirando el umbral 
que nunca más se cruzará, descubro en muchos rostros 
una pregunta y una inquietud: “¿Qué me reserva esta 
vida que tiende, en adelante, sus brazos a mi?” Cier-
ran los ojos... y piensan. ¿Qué respuesta encontrarán? 
El servicio militar cambia el rumbo de muchas vidas. 
Gran verdad. Por suerte... o por desgracia. A mi la vida 
se’m va transformar de sobte, pocs mesos després 
d’escriure el text. Quan anava seguint una etapa inici-
al de professional a la ràdio, a Logronyo, el meu pare 
va morir a Igualada amb només 48 anys. Tot se’m va 
capgirar.
Al servei militar havia tingut sort amb els comanda-
ments. Un exemple.  D. Miguel Sebares Caso, teniente 
del Arma de Aviación: juventud, dinamismo, simpa-
tía. Tres palabras que distinguen a un perfecto caba-
llero joven. Piloto aviador, conduce automóvil, tractor, 
camión, motocicleta en todas sus especialidades. Para 
cortos desplazamientos, un precioso caballo de sedoso 
pelo castaño. Pero nos reserva la prueba concluyente, 
definitiva, No hace mucho. Obras en las carreteras de 
la base. Grava, arena, alquitrán...  ¡ y él ¿quién sino él?, 
con la apisonadora! Incluso alguna vez, departiendo 
amistosamente con los soldados, lo hemos visto, ¡cosa 
rara! pasear... Confesso que no recordava aquest don 
Miguel, citat per mi a Confidencias. Però he buscat per 
internet i he pogut llegir notícies seves en un Boletín 
Oficial del Estado de l’any 1953.
A Saragossa, em van sumar a tres reclutes d’altres re-
gions i aniríem destinats a la Base Aérea de Agoncillo. 
Allí ens rebé don Juan Martínez Romero, capità de 
Almacén de Mayoría: “¿Quién de vosotros es el ca-
talán?” Em va fitxar d’immediat i durant uns divuit 

mesos vaig estar amb ell. El comentari següent, que 
vaig deixar escrit, no és pensant en els tres primers 
companys trobats a Saragossa, però sí en situacions 
força freqüents viscudes després. Se rellenan las filiaci-
ones. A la pregunta: fecha de nacimiento, el muchacho 
¿aragonés? ¿castellano? ¿gallego? se encoge de hombros, 
baja la cabeza y musita un “no lo sé”. Y este caso (¡po-
dría citar tantos!) no ocurre en tierras ignoradas, sin ci-
vilizar. Estos contrastes se presentan en nuestra Patria, 
en tierra de santos y sabios, de héroes y leyendas. Es 
triste reconocerlo, pero España es así.
El capità Martínez em va advertir: “Control estricto 
del vestuario. Nuestro ejército es modesto y el dinero 
no sobra. No es como en Estados Unidos”. I el sergent 
Arnedo, de la secció de vestuari, en tancar per anar a 
dinar, a vegades feia que reculéssim: “Vamos a ver si 
hemos cerrado bien todas las ventanas, no fuera que 
tengamos un disgusto; no te parece, Ferrer?” Bona 
gent. A l’exèrcit, segur, hi havia de tot. Però tots érem 
Espanya, i molts no sabíem encara que Catalunya no 
era, ni  seria, prou estimada per España. I com s’havia 
d’enverinar tot! Una darrera anècdota: jo segur que 
era un maldestre aprenent de fer la instrucció. No era 
sol; nois com jo també marejaven a un tal tinent Sánc-
hez. Un dia, em va engaltar: “¡No sé en qué pensaban 
tus padres cuando te hicieron!”. Les úniques expressi-
ons dures que recordo haver rebut. El cert és que de 
llavors ençà ens hi esmerçàrem més. Així, als carrers 
de la capital, durant les processons de Setmana Santa, 
podíem sentir com, des de les voreres, riojanas i rioja-
nos comentessin: “¡Qué majos son estos muchachos!”. 
N’havíem après força, oi teniente Sánchez? 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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La inauguració oficial del curs acadèmic es va fer al renovat edifici de la Teneria. / JP

A la trobada, oberta 
a tothom, assistiran 

representants de patro-
nal, sindicats, polítics i 

educadors

El prestigiós Dr. Bonaventura Clotet va inaugurar ahir 
el nou curs del Campus UdL-Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

B onaventura Clotet, 
director de l’Institut 
de Recerca de la Sida 

IrsiCaixa, va inaugurar ahir 
dijous el curs acadèmic del 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL.
Clotet, considerat una emi-
nència mundial en la lluita 
contra la Sida, va fer una lliçó 
magistral sobre  “De la recerca 
sobre la sida a la recerca sobre 
moltes altres malalties”. L’any 
2016 va ser guardonat amb la 
Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya, entre 
d’altres reconeixements.
L’acte d’inici del curs acadè-
mic 2019-2020 del campus 
igualadí va tenir a l’edifici de 
La Teneria, amb la presència 
del rector de la Universitat de 
Lleida, Jaume Puy,  i de l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells. 
Recordem que en el renovat 
edifici s’hi imparteixen des 
d’aquest curs els estudis en Ci-
ències de la Salut del campus 
igualadí, el grau en Infermeria 
i el doble grau en Nutrició Hu-
mana i Dietètica i Fisioteràpia. 
Cal dir que en el proper curs 
es podrà estudiar a Igualada el 
Grau d’ADE (Administració i 
Direcció d’Empreses).

Hospital Universitari

Igualada

L’Espai Cívic Centre acull demà la primera sessió prèvia del 
Congrés sobre la Vegueria Penedès
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte a les 
9 del matí al Casal 
d’Entitats (antic Ma-

ristes) hi haurà la primera dels 
quatre debats preparatoris del 
Congrés que organitza l’Asso-
ciació Pro-Vegueria del Pene-
dès per tal d’analitzar els desa-
fiaments que haurà d’afrontar 
aquesta nova administració 
intermèdia. A Igualada es de-
batrà Empresa i Coneixement 
i les següents, Cultura el dis-
sabte 16 al Vendrell, Turisme 
el 23 a Vilanova i la Geltrú i 
Territori i Infraestructures el 
30 a Vilafranca del Penedès. 
En la reunió de demà està 
previst que hi assisteixin re-
presentants de les Patronals 

de l’Anoia i Gran Penedès, 
Sindicats, representants de 
les administracions locals, 
Universitàries i de Formació 
Professional, però els debats 
són oberts al públic i tothom 
que hi vagi podrà fer les seves 
aportacions. 
En aquesta reunió també hi 
ha un espai on s’exposaran els 
treballs que han endegat les 
altres comissions i que s’ani-
ran debatent en les setmanes 
vinents, de tal manera que a 

cada capital de comarca sem-
pre s’estarà informant dels 
avenços fets en cada un dels 
àmbits de l’estudi a més de de-
batre el tema principal que els 
correspón.
L’entitat promotora de la tro-
bada explica que “volem po-
tenciar el Penedès en xarxa, 
fomentar el consum de pro-
ximitat, promoure una políti-
ca de conservació de l’entorn 
i millorar la remuneració del 
sector primari i les condicions 
de vida de la gent, per acor-
dar les bases d’un creixement 
ordenat amb visió de futur.  
Quin model de Vegueria vo-
lem, en els diferents àmbits?, i 
com podem contribuir des del 
Penedès a un món més soste-
nible, més just i solidari?  

Una volta enllestida aques-
ta primera fase de debats les 
comissions hauran de validar 
les dades recollides i confegir 
un document que s’haurà de 
treballar en el Congrés que 
està previst fer al Castell de 
Castellet el dia 21 de febrer 
del 2020. Les conclusions que 
s’obtinguin es recolliran en 
un document resum que s’en-

tregarà a tots els electes per a 
que el puguin desenvolupar i 
també es presentarà en públic 
en cada una de les capitals de 
les comarques que conformen 
la Vegueria.
Del que es parli en aquest pri-
mer debat La Veu en donarà 
una extensiva informació, així 
com de la resta de reunions 
que es facin.

A la trobada, oberta a 
tothom, hi assistiren 

representants de patro-
nal, sindicats, polítics 

i educadors

Abans d’iniciar l’acte institu-
cional, el rector Jaume Puy va 
expressar la seva “satisfacció” a 
la premsa “pel creixement del 
campus amb nous edificis, es-
pais i titulacions”, mentre que 
l’alcalde Castells feia una cri-
da als departaments de Salut i 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat -curiosament, 
ambdós en mans de les igua-
ladines Alba Vergés i Àngels 
Chacón- “perquè accelerin els 
tràmits de manera que l’Hos-
pital d’Igualada sigui acreditat 
com a hospital universitari, tot 
i que se que ja estem en la rec-
ta final”. Aquesta catalogació 
permetria reforçar molt l’ofer-
ta educativa en l’àmbit de la 
salut juntament amb el centre 
de simulació 4DHealth.

Recerca en la Sida
La lliçó inaugural impartida 
per Bonaventura Clotet va gi-
rar al voltant de l’evolució de 
la recerca sobre la malaltia de 
la sida. L’investigador va expli-
car que els avenços han servit 
no només per evitar la mort 

de les persones amb VIH sinó 
també per frenar altres malal-
ties. Per a Clotet “la recerca no 
s’hauria de fer mai en solitari 
ni per un sol tema, sinó que és 
fonamental treballar en xarxa 
i col·laborant amb altres pro-
jectes de recerca”.
 
El Campus engega el curs 
amb 372 alumnes
El Campus Universitari Igua-
lada-UdL engega el curs 
2019/2020 amb 372 alumnes i 

una oferta de quatre graus, un 
doble grau i dos màsters, en 
els àmbits de l’Enginyeria i les 
TIC, i les Ciències de la Salut.
Pel que fa a les enginyeries, 
l’Escola Politècnica Superior 
de la UdL (EPS UdL) compta 
aquest curs amb 140 alumnes 
matriculats als diferent estudis 
que imparteix: el grau en En-
ginyeria Química, el grau en 
Enginyeria en Organització 
Industrial i Logística, el grau 
en Tècniques d’Interacció 

Digital i Computació o bé el 
màster en Enginyeria del Cuir, 
únic a Europa.
Pel què fa a la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia, imparteix 
al Campus Igualada-UdL el 
grau en Infermeria, el doble 
grau en Nutrició Humana i 
Dietètica i Fisioteràpia, i el 
màster en Simulació Clínica 
i Seguretat del Pacient. En 
total són 232 els alumnes que 
cursen estudis en l’àmbit de 
la salut.



Milers de persones han visitat ja el Rec.0 en els primers dies del festival. / RS

Els organitzadors han 
preparat una àmplia 

oferta d’activitats cul-
turals, musicals i d’oci 

dins demà dissabte

El Rec.0 celebra el seu desè aniversari i segueix 
atraient a milers de persones de tot el país
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REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més es convo-
ca el tradicional Es-
morzar de Germanor 

de les exalumnes de la Divina 
Pastora, que tindrà lloc el pro-
per 24 de novembre, al mateix 
col·legi.
Està prevista una cerimònia 
religiosa, a la Capella, a les 10. 
Després, esmorzar de germa-
nor, a la Sala gran, a les 11.
Com és habitual, a cadascuna 
de les assistents els espera un 
obsequi i hi haurà un sorteig 
de regals per a tothom. 
El preu és de 10 euros.  No-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 21a edició del Rec.0 
Experimental Stores, 
el festival de pop up 

stores més gran d’Europa, va 
donar dimecres el tret de sor-
tida amb un total de 60 anti-
gues adoberies transformades 
en pop-up stores de moda, on 
s’hi han instal·lat més de vui-
tanta marques i dissenyadors. 
El festival de venda radical, 
que s’allargarà fins demà dis-
sabte, ha atret milers de perso-
nes a Igualada en les seves pri-
meres jornada, on les firmes 
presents ofereixen els seus es-
tocs a preus únics. Amb motiu 
del 10è aniversari, el Rec.0 ha 
fet una aposta per posar el pa-
trimoni al centre del festival, 
amb visites guiades a antigues 
adoberies i adoberies en actiu 
del barri del Rec, unes inicia-
tives amb molt bona acollida 
per part del públic. 

80 marques i dissenyadors
El Rec.0 celebra el seu 10è ani-
versari en plena forma: amb 
un circuit amb novetats des-
tacades com com Brownie, 
Vans, Pretty Ballerinas, Mas-
caró, Eastpak, Woodys Barce-
lona i noves marques infantils 
com Lötiekids i Baby clic. En 
l’oferta esportiva, s’hi incorpo-
ren per primera vegada Ros-
signol o Protest, a més de La 
Sportiva amb una pop up sto-
re molt sorprenent. Segueixen 
els imperdibles del Rec, grans 
marques com Levi’s, Adidas, 
Barça, Munich, Haglöfs, Fox, 

més cal confirmar l’assistència 
abans del 21 de novembre, al 
telèfon 93 803 1731.

Esmorzar de germanor 
de les exalumnes de la 
Divina Pastora

Mango, Sita Murt, Indi&Cold, 
Nice Things, Ash, Punto Blan-
co, Textura, Buff, Mi&Co, DC 
Shoes o Kaotiko, al costat de 
marques de dissenyadors com 
Miriam Ponsa, Txell Miras, 
Josep Abril, Gorni Kramer o 
Who. Pel que fa a l’oferta de 
roba infantil, Boboli, yporqué, 
Bean’s Barcelona, o 1+ in the 
family... són una mostra del 
disseny infantil de qualitat que 
s’apunta a les vendes especials 
del Rec.

Visites guiades
L’oferta de visites guiades amb 
motiu del 10è aniversari ha 
permès als visitants conèixer 
el barri del Rec més autèntic 
a través de l’adoberia en fun-
cionament Curtits Badia, o 
les visites guiades a l’adoberia 
museïtzada Cal Granotes, on 
es pot veure el procés d’adobat 
del segle XVIII.
En aquests primers dos dies 
del Rec.0, milers de perso-
nes han aprofitat, també, per 
gaudir de les varietats gastro-
nòmiques dels food trucks i 
el nou pati gastronòmic amb 
cuiners locals i productes qui-
lòmetre zero. 
En total, 32 punts de restau-
ració distribuïts en vuit espais 
del circuit ofereixen cuina per 

a tot tipus de gustos: des de la 
cuina catalana, italiana, asiàti-
ca o índia, fins a la barbacoa 
texana. La idea és poder fer un 
recorregut per cuines de tot el 
món sense moure’s del circuit 
Rec.0.   

Oferta musical
Pel que fa a l’oferta musical, 
destaquen grups i cantautors 
com Joan Colomo, Red Pèrill, 
JoKB, Beth o Pulmon, entre 
d’altres. Avui divendres, al 

pati i escenari Estrella Damm, 
se celebrarà un concert que 
commemorarà els 10 anys del 
Rec amb el grup Senyor Oca. 
Per primera vegada s’organitza 
la Rec Battle, una competició 
de rap que buscarà el millor 
rimant en estil freestyle. Tam-
bé es posa a disposició dels 
grups i músics novells l’espai 
Rec Music Box, on els musics 
que comencen podran fer el 
seu primer concert. Per als 
més joves el Dj. Andreu Pres-

as de Ràdio Flaixbac farà un 
taller de Dj adreçat als nens i 
nenes. El Rec.020 completarà 
l’oferta musical amb més de 
25 propostes musicals, amb 
sessions de jazz i bossa nova, a 
més de sessions de Dj i músi-
ca electrònica a diferents patis 
del circuit.
Pels amants del cinema, fins 
dissabte Zoom Festival ins-
tal·la el seu espai de cinema 
a l’Adoberia Bella, on oferirà 
una programació cada tarda. 

Troba el teu gestor a www.gestors.cat

Professionals. Propers. Pràctics.

GESTORS
ADMINISTRATIUS
COL.LEGIATS

L’HI CONSULTO TOT,
Laboral i Seguretat Social
Vehicles | Estrangeria | Fiscal
Assessorament global a empreses

NO T’ESTALVIÏS UNA CONSULTA. 
ESTALVIA’T UN PROBLEMA.

no només la renda

al gestor administratiu
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Els fundadors del Rec.0, Jordi Ribaudí, Cristina Domènech, Marina Iglesias, Ramon Enrich, Ricard Vila i Lluis Jubert. / REC STORES

“No vam néixer com 
una empresa, al nivell 
del que fem ara, que 
és la venda d’estocs, 
només volíem donar 

a conèixer el barri del 
Rec, anar-lo promocio-

nant, fer-lo visible”

Entrevista a Cristina Domènech i Marina Iglesias, fundadores de Rec Stores

“Quan el barri tingui Pla Director i es permetin 
més usos, el Rec.0 ja no tindrà sentit”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T orna aquesta setmana 
el Rec.0, el festival que 
ha convertit Igualada 

en tot un referent de les boti-
gues efímeres de moda. L’oca-
sió, però, és especial. Ara es 
compleixen deu anys que sis 
joves igualadins compromesos 
amb el barri del Rec decidissin, 
gairebé per casualitat, posar a la 
pràctica una idea que ha com-
plert, almenys, un primer gran 
objectiu: posar definitivament 
en el mapa aquest tros d’Igua-
lada, desconegut per a molts 
i bàsic per entendre la nostra 
història local.  N’hem parlat del 
barri, de les seves possibilitats, 
del passat, present i futur del 
Rec.0, amb Cristina Domènech 
i Marina Iglesias, dues dels sis 
fundadors de Rec Stores.

Es compleixen deu anys del 
primer Rec. Li vau posar 
“zero” a la primera edició.
Me’n recordo que el vam co-
mençar abans de l’estiu, i en tres 
mesos i mig vam organitzar-lo, 
amb una intenció claríssima i 
única, que era donar a conèixer 
el barri i el seu patrimoni. Tení-
em clar que en aquest barri hi 
volíem fer alguna cosa, i això 
que originàriament havíem 
pensat de fer un festival més 
cultural, tot parlant de l’arqui-
tectura, de la recuperació d’edi-
ficis... Ràpidament anava encai-
xant, i una mica ara tot això està 
tornant. 
En cap moment cap dels sis 
vam dir ara farem el Rec.0 i des-
prés farem l’1, i serà així. Sim-
plement l’èxit del “0” i també “Volem un Rec viu. Que 

hi pugui haver indús-
tria, i comerç, que sigui 

un barri que pugui 
liderar la ciutat. Té 

unes característiques 
estètiques, personalitat, 

una essència que no 
trobaràs en altres llocs”

“En cap moment cap 
dels sis vam dir ara 
farem el Rec.0 i des-
prés farem l’1, i serà 

d’aquesta manera. Sim-
plement va continuar 
per les circumstàncies 

del mercat”

les circumstàncies de situació 
del mercat en aquell moment, 
amb una crisi tèxtil molt forta i 
les empreses carregades de molt 
estoc, ens van fer creure en una 
nova edició. De la primera a la 
segona edició, tot es va duplicar. 
Inclús els visitants es van tripli-
car. D’onze marques vam passar 
a vint-i-dues. 
En aquell moment les marques 
també van veure que l’esdeveni-
ment era un projecte súper in-
novador, no hi havia ni markets, 
ni outlets, ni pop-ups...  Podien 
treure estocs i a la vegada es 
vinculaven amb un projecte 
de patrimoni, molt cultural. 
 
No li vèieu futur, en el primer 
moment?
En cap moment nosaltres pen-
sàvem estar al cap de deu anys 
parlant del Rec. Recordo una 
reunió que acabàvem tots ri-

ent perquè dèiem “t’imagines el 
Rec.12?” i ens posàvem a riure... 
I, mira, ara és el Rec 20. No, no 
teníem un pla de futur, a cinc 
anys, com tenen moltes em-
preses, per exemple. De fet, no 
vam néixer com una empresa, 
al nivell del que fem ara, que és 
la venda d’estocs, sinó que sim-
plement volíem donar a conèi-
xer el barri del Rec, anar-lo 
promocionant, posar-lo visible. 
 
Aquest objectiu s’ha aconse-
guit, oi? Encara que no hagi 
passat res, a nivell urbanístic.
No ha passat res perquè a nivell 
urbanístic no han canviat els 
usos. Ara hi ha un Pla director 
a dos anys vista, però sí que la 
mirada de la ciutat s’ha girat 
de cara al barri del Rec. I quan 
parles a fora de Rec, la gent ho 
vincula o associa a la moda. Sí, 
això està aconseguit. Si d’aquí 
dos anys hi ha un Pla director 
i hi pot haver uns canvis d’usos, 
que pugui canviar la fisonomia 
del barri, serà molt millor. No-
saltres hem fet tot una llista de 
tot el que s’ha instal·lat al barri 
els últims deu anys, i comptem 
uns vint projectes nous, però és 
clar, complint la normativa pels 
pèls, perquè l’ús és industrial. 
 
Com hauria de ser el barri del 

Rec, per vosaltres?
Viu. Amb vida. No hi ha una 
opinió unànime entre no-
saltres, però sí que volem un 
barri viu. Particularment jo 
crec en la convivència d’usos 
claríssima. Que hi pugui haver 
indústria, i comerç, que sigui 
un barri que pugui liderar la 
ciutat. Té unes característiques 
estètiques, personalitat, una 
essència que no ho trobaràs en 
altres llocs. Manresa no ho té. 
 
El Rec.0 ha situat Igualada al 
mapa?
A Igualada es fan esdeveni-
ments que tenen un efecte di-
ferenciador. La Mostra, els fes-
tival de globus, el Rec... Hi ha 
gent que pot associar una mica 
el Rec.0 amb un Poble Nou de 
Barcelona, on ara hi ha una in-
dústria audiovisual, molts artis-
tes, projectes innovadors. No-
més que tu puguis mentalment 
fer una associació d’idees entre 
el Rec i el Poble Nou és sensa-
cional. Molts d’aquestes vint 
empreses que s’han instal·lat al 
barri en els darrers anys ja tenen 
aquest perfil. Són d’informàti-
ca, de disseny, artistes, centres 
culturals, cooperatives, grups 
d’assaig, restaurants, un hotel... 
  
Estem al 2009, comença el 

Rec.0, venen després dues 
edicions a l’any, s’augmenten 
els dies de venda, entren més 
atractius culturals... La inicia-
tiva és tot un fenomen a Cata-
lunya, venen 90.000 visitants 
cada edició, però a Igualada 
els comerciants aixequen el 
destral de guerra. La polèmica 
va ser molt dura. 
Van ser uns anys complicats 
però nosaltres, des del minut 
zero, sempre intentàvem reu-
nir-nos amb Igualada Comerç. 
Enteníem ja llavors que calia 
buscar sinergies, perquè quan 
algú se sent amenaçat és lògic 
i comprensible que faci alguna 
cosa. Però sempre, des del pri-
mer moment, la voluntat de Rec 
Stores era que hi hagués alguna 
mena de vincle. Prova d’això és 
que s’han fet coses, com l’Off 
Rec, l’Igualada Slow Shopping. 
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“Al Rec no podem do-
nar sortida a tothom. 

Ningú no t’atendrà com  
a una botiga de roba 
dins d’Igualada, on 

entres i poden estar per 
tu. És un altre tipus de 
venda. Són coses dife-
rents i tothom hauria 

de tenir el seu 
recorregut”

“No sabem si serà l’any 
que ve, o d’aquí tres 

anys, però el Rec.0 es 
deixarà de fer. Això 
segur. Però nosaltres 

seguim. Som gent que 
ens agrada el barri del 
Rec i alguna aposta per 
ell ens agradaria fer”

Teníem una web paral·lela dins 
del nostre web que era tot sobre 
Igualada Comerç. 
En 10 anys hi ha hagut diferents 
etapes, i diferents relacions, fins 
aquesta, que finalment a dins de 
l’esdeveniment del Rec, dissab-
te hi haurà una Pop-up Store, 
marcada al plànol oficial, que 
es dirà Igualada Slow Shopping. 
És clar que tot el que va succeir 
en aquella època ens va disgus-
tar, però crec que forma part de 
la vida, i més en una ciutat com 
Igualada que ens coneixem 
tots, veure amb recel una cosa 
que no tens controlada, però 
després sempre hem tingut, pa-
ral·lelament a les crítiques, un 
suport de molts comerciants. El 
que passa és que nosaltres mai 
de la vida hem parlat d’això. 
Mai.
Ara perquè no hi ha polèmica, 
però quan n’hi ha hagut, mai 
hem intentat entrar-hi. Sí que 
hi ha gent que s’havia posicio-
nat en contra i amb posicions 
fortes, però d’altres ens anima-
ven, ens deien que venien molt, 
que la gent pujava al centre... Si 
planteges el Rec com una set-
mana de descomptes de tota la 
ciutat, és diferent. Aquí al Rec 
no podem donar sortida a tot-
hom. Al Rec ningú no t’atendrà 
com et poden atendre a una 
botiga de roba dins d’Igualada, 
on entres i poden estar per tu. 
És un altre tipus de venda. Són 
coses completament diferents 
i tothom hauria de tenir el seu 
recorregut. 
Mai ningú no pot dir que nosal-
tres hem sigut una barrera amb 
el comerç, sempre hem tingut 
les portes obertes a qualsevol 
comerciant o marca igualadina. 
És més, ha tingut preferència.

Per què ens costa tant als igua-
ladins veure en les amenaces, 
possibles oportunitats?
Si poséssim en una balança els 
que cridaven contra el Rec.0  i 
els que estaven a favor, crec 
que pesarien molts més els 
que hi veien una oportunitat. 
Aquest perfil d’igualadí està 
canviant amb les noves gene-
racions. El món és canviant, 
i el que veus lluny, un dia t’ar-

riba a casa. No es pot ignorar.  
 
Podríem dir que l’èxit del 
Rec.0 va ser també perquè no 
hi havia res igual enlloc?
Vam ser pioners, sí. L’escenari, 
l’estètica del barri, va ser clau. 
Venir a unes fàbriques velles, 
en desús, i posar-hi botigues, va 
ser sorprenent per a molta gent, 
molt innovador. La concentra-
ció tan gran de venta radical no 
existia, de fet, no existeix encara 
a Europa. Hi havia marques que 
tenien el seu outlet, la seva pop-
up store, però nosaltres per pri-
mer cop les vam ajuntar. 
Avui hi ha una concentració de 
marques surferes a Saint Jean 
de Luz, la Braderie, però res 
més. L’èxit també ha vingut per-
què la gent surt del Rec havent 
fet compres intel·ligents, perquè 
trobes roba, que està molt bé, 
molt bé de preu, però pot ser 
d’un dissenyador petit, que no 
està a cap centre comercial, o la 
gran marca que és a tot arreu. 
Tens les dues coses juntes. I això 
en un espai reduït, que a més a 
més aporta oci, en un escena-
ri diferent, amb personalitat. 
Això en un polígon industrial 
no tindria cap mena de sentit. 
 
Hi ha un moment que decidiu 
provar sort fora, exportant el 
model del Rec.0. Proveu Va-
lència i Lleida. 
Durant tots aquests anys hem 
rebut trucades d’ajuntaments, 
de Catalunya i de fora. Regidors 
d’urbanisme que ens oferien 
colònies industrials, fàbriques 
abandonades... A Catalunya 
potser hem anat a 15 municipis. 
A fora, hem tingut projectes 
a Bilbao, a Alcoi... En un mo-
ment determinat va sorgir la 
proposta de València. Vam fer 
una única edició per un tema 
de llicències d’usos, de norma-
tiva, érem a dins dels estudis 
de les artistes falleres, i ja no va 
sorgir una segona oportunitat. 
A Lleida ens van venir a buscar 
però per una història diferent. 
No era un esdeveniment efímer 
sinó que allò va ser una pro-
posta permanent per recupe-
rar tot un barri molt degradat. 
Havia d’anar tot acompanyat 

d’un pla social i urbanístic, 
però no va acabar de quallar.  
 
Hi ha un moment que vau de-
cidir incloure gastronomia en 
l’oferta del Rec.0, amb tot el 
tema de les food-trucks. Per 
què?
Era un servei que mancava. 
Calia poder oferir als visitants 
que venien de tot arreu, la pos-
sibilitat de poder menjar dins 
del propi circuit. Al Rec.01 ja 
hi havia gastronomia, el que 
passa és que ha anat evoluci-
onant, com els actes culturals. 
Es va començar amb poesia i 
un concert, i avui n’hi ha una 
pila. És veritat que en un mo-
ment també vam ser bastant 
pioners fent una concentració 
molt gran de food-trucks. En 
aquesta edició reduïm el nú-
mero per entrar més amb cuina 
d’autor, restauradors i més de 
productes de quilòmetre zero. 
De fet, les food-trucks sempre 
s’abastien de productors locals. 
 
Les vostres relacions amb les 
institucions han estat sempre 
correctes?
Si no tenim l’autorització de la 
Generalitat i de l’Ajuntament, 
el Rec no es pot fer. Nosaltres 
fem com si fóssim una botiga 
normal, es compleixen totes les 
normatives. Som una empresa 
privada i com a tal tenim una 
relació d’empresa privada. No 
tenim cap subvenció. 
Tenim un molt bon tracte amb 
l’Ajuntament actual com tam-
bé l’havíem tingut quan era 
alcalde Jordi Aymamí, que es 
va començar el Rec.0 en aque-
lla època. És a dir, ho paguem 
absolutament tot. Des de quan 
cal tallar un carrer per descar-
regar, fins al darrer impost. És 
el que toca. Complim nosal-
tres i compleix Ajuntament. 
 
Els propietaris de les velles 
adoberies també deuen estar 
contents. Ha estat un profit, 
diguem-ne, que fa uns anys ni 
l’imaginaven.
Pensa que al principi de tot, a 
l’edició zero, entràvem a adobe-
ries que igual feia 40 anys que 
no hi havia entrat ningú. És 

clar, les netejàvem totes. I se li 
pagava un lloguer al propietari. 
De cara als adobers també era 
un aparador per al seu espai, i 
ens hi hem trobat més d’una 
vegada. S’utilitza una adoberia 
durant quatre dies, la deixes 
maca i tota ben arreglada, i al 
cap d’un temps ve algú i dema-
na l’espai per a posar-hi un ne-
goci. 
Hi ha moltes adoberies “recon-
vertides” avui gràcies a això. 
L’Adoberia Bella en podria ser 
un exemple, avui és un espai 
municipal. O el Somiatrui-
tes. No és gràcies a nosaltres, 
és clar, però alguna cosa hi ha 
tingut a veure el Rec.0. L’úni-
ca cosa que teníem clar és que 
deixaríem de fer el Rec quan ja 
no hi hagués cap espai per po-
sar hi pop-ups. Hi ha una bona 
complicitat, amb els adobers i 
propietaris. Ens ajuden molt. 
 
El Rec.0 és també un ter-
mòmetre de la situació de la 
moda, i el tèxtil.  
Des de l’edició zero teníem clara 
una cosa, que el Rec era per a 
marques grans internacionals, 
però també una aposta claríssi-
ma per dissenyadors i moda ca-
talana. I això ho hem conservat 
des del zero fins ara a l’edició 21 
que fem. Al llarg d’aquests anys 
hem vist petites i grans empre-
ses que han tancat, d’altres les 
hem vist néixer...  
Marques súpercreatives que 
han nascut al Rec, que han cres-
cut aquí, i per les circumstàn-
cies han hagut de tancar, però 
d’altres es mantenen. Els iguala-
dins de Micu Micu, per exem-
ple. El termòmetre del Rec.0 és 
diferent, perquè s’hi ven molt. 
Normalment va bé a tothom. El 
que passa és que, pel que sen-
tim, el mercat a nivell general 
viu un moment molt complicat. 
 
Després de 10 anys, com veieu 
el futur? El Rec.0 és un model 
per molts anys?
Volem evolucionar. No serà 

etern, el Rec. És efímer i ho 
serà. No tenim vocació de que-
dar-nos on som. No sabem si 
serà l’any que ve, o d’aquí tres 
anys, però el Rec.0 es deixarà 
de fer. Això segur. Però nosal-
tres seguim. Som gent que ens 
agrada el barri del Rec i algu-
na aposta per ell ens agradaria 
fer. Igual no té res a veure amb 
el què hem fet fins ara. De mo-
ment, tenim clar que el projecte 
del Rec.0 ha d’evolucionar. Més 
qualitatiu que quantitatiu. No 
es tracta d’arribar fins a la punta 
del barri. 
Tenim molt bona relació amb 
una sèrie de marques que hi te-
nim molt vincle, i parlem con-
juntament de com evoluciona 
el projecte, perquè el que volem 
és que segueixi sent com va ser 
fa 10 anys, un projecte pioner 
i molt innovador, i la idea és 
anar seguint, essent exigents i 
estrictes amb nosaltres matei-
xos. Però sempre els socis hem 
tingut la convicció de voler te-
nir la llibertat de decidir què 
fem en cada moment. Som una 
empresa atípica, en això. No 
tenim cap pla a mig o llarg ter-
mini. L’únic que sabem és que el 
Rec.0 s’acabarà. 
El somni complert serà el dia 
que al Rec s’hi puguin fer boti-
gues. Que aquest Pla Director 
que permetrà un canvi d’usos 
es faci ben fet, si us plau. Si això 
és així, que ho esperem, el mo-
tiu pel qual va néixer Rec.0 i el 
seu sentit s’acabarà. I nosaltres, 
contents d’haver-hi contribuït.

Gent pels carrers del rec, dimecres passat. / MARC VILA

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia núm. 730/2019 de data 11 d'octubre de 
2019 es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d'inicia-
tiva privada "Casa Canals" (UC-15) redactat per l'arquitecta 
Sra. Sonia Casado. 
Aquesta aprovació inicial es sotmet al tràmit d'informació 
pública per termini d'UN MES comptador des de l'endemà de 
la darrera publicació d'aquest anunci en el BOP de Barcelona, en 
el setmanari La Veu de l'Anoia i en el tauler d'anuncis electrònics 
de l'Ajuntament.
Així mateix, el Pla de Millora Urbana estarà a disposició dels 
interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
(https://www.seu-e.cat/web/piera/seu-electronica) i a les depen-
dències municipals.   
Durant aquest termini d'un mes poden presentar-se les al·lega-
cions que s'estimin pertinents. 

Piera, 23 d'octubre de 2019
L'alcalde
Jordi Madrid i Roca         
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Carolina Telechea 
(ERC), Carles Cuerva 
(PSC) i Aleix Auber 

(CUP) tenen 
possibilitats segons les 

últimes enquestes

Aleix Auber (CUP).

Cens Electoral: 92.013 anoiencs poden votar

L’Anoia pot arribar a tenir tres diputats al Congrés 
en les eleccions del proper diumenge

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha donat 
llum verda en el dar-

rer plenari a diferents conve-
nis i acords, de l’àmbit social i 
de suport a les persones, amb 
ajuntaments i entitats.
D’una banda, s’ha aprovat el 
conveni amb Creu Roja Anoia 
per impulsar el nou Espai de 
Trobada Familiar, un recurs 
per a facilitar la relació entre 
pares i infants en situacions de 
divorci o separació. Creu Roja 
adequarà un local a Igualada i 
el Consell, per la seva banda, 
farà una aportació de prop de 
30.000 euros al projecte.
També han rebut el vistiplau 
del plenari els convenis amb 
els Ajuntaments de Santa Mar-
garida de Montbui, Vilanova 
del Camí i Masquefa per a la 
prestació de serveis d’interven-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls grups municipals de 
Poble Actiu i ERC Igua-
lada van presentar en el 

darrer ple una moció de rebuig 
a la violència exercida durant 
les càrregues dels Mossos en 
una manifestació d’estudiants a 
l’A-2. L’actuació policial va oca-
sionar 4 ferits, es va colpejar 
“indiscriminadament” contra 
els joves que es manifestaven 
en actitud pacífica i també es 
van disparar salves i bales de 
foam. 
En aquest sentit tant els repu-
blicans com Poble Actiu van 
voler “manifestar la nostra 
oposició a les càrregues poli-
cials produïdes pels cossos de 
mossos i a l’ús indegut de les 
bales de foam durant el tall de 
l’A-2 realitzada pels estudiants” 
i ambdues formacions van 
coincidir en recriminar la “re-
lativització” que va fer l’alcalde 
sobre aquesta actuació en de-
claracions posteriors. 
Neus Carles, portaveu de Poble 
Actiu, va destacar que “defen-
sant el nostre jovent és com 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D iumenge vinent, un 
total de 92.013 per-
sones tenen dret a 

votar a l’Anoia en les eleccions 
legislatives del Congrés i el 
Senat. Segons dades de l’Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
d’aquests anoiencs amb dret a 
vot, 89.752 són residents a la 
comarca, i 2.261 ara mateix re-
sideixen a l’estranger. A Igua-
lada, 30.090 persones tenen 
dret a dipositar les paperetes 
blanca i sèpia a les urnes. 

Candidats d’ERC, CUP i PSC
Curiosament, en la campanya 
amb més absència d’actes i de 
cartells als carrers de la histò-
ria a la comarca, és quan més 
anoiencs tenen possibilitats 
d’asseure’s en una de les 350 
cadires del Congrés de Ma-
drid. La igualadina Carolina 
Telechea (ERC), que repeteix 
de candidata, i diputada en 
la curtíssima legislatura que 
acabem de passar, té tots els 
números per continuar a la 

Carolina Telechea (ERC). Carles Cuerva (PSC).

Residents Estranger TOTAL
ARGENÇOLA                                         175 25 200
BELLPRAT                                          60 5 65
BRUC (EL)                                         1.573 52 1.625
CABRERA D'ANOIA                                   1.125 17 1.142
CALAF                                             2.339 71 2.410
CALONGE DE SEGARRA                                163 10 173
CAPELLADES                                        4.156 116 4.272
CARME                                             580 67 647
CASTELLFOLLIT RIUBR.                       139 4 143
CASTELLOLÍ                                        469 20 489
COPONS                                            249 5 254
HOSTALETS PIEROLA                        2.118 26 2.144
IGUALADA                                          28.939 1.151 30.090
JORBA                                             652 12 664
LLACUNA (LA)                                      657 31 688
MASQUEFA                                          6.897 56 6.953
MONTMANEU                                         123 10 133
ÒDENA                                             2.727 35 2.762
ORPÍ                                              117 10 127
PIERA                                             11.825 114 11.939
POBLA DE CLARAMUNT                           1.680 34 1.714
PRATS DE REI                               442 11 453
PUJALT                                            158 2 160
RUBIÓ                                             197 5 202
SANT PERE SALLAVINERA                             119 3 122
SANT MARTÍ DE TOUS                                929 34 963
SANT MARTÍ SESGUEIOLES                            292 16 308
STA. M. MONTBUI                        7.235 126 7.361
STA. M. MIRALLES                           103 7 110
TORRE DE CLARAMUNT                           2.943 34 2.977
VALLBONA D'ANOIA                                  1.074 24 1.098
VECIANA                                           138 13 151
VILANOVA DEL CAMÍ                                 9.359 115 9.474
TOTAL 89.752 2.261 92.013

cambra baixa, doncs ocupa el 
lloc número 3 de la llista que 
encapçalen Oriol Junqueras i 
Gabriel Rufián.
Les enquestes, però, també 
donen moltes possibilitats 
d’ocupar un espai al Congrés 
a Carles Cuerva, número 12 
de la candidatura del PSC que 
lidera Meritxell Batet. Si real-
ment els socialistes catalans 
s’aprofiten de la previsible da-
vallada de Ciutadans, i recu-
peren el camí perdut, l’igua-
ladí i exregidor de Capellades 
podria donar la sorpresa i 
entrar a ocupar un escó, amb 
l’afegit que, amb tota probabi-
litat, formaria part de la força 
de govern a Espanya.
L’exalcalde de Capellades 
Aleix Auber, número 4 de la 

candidatura de la CUP que 
encapçala Mireia Vehí, tam-
bé tindria possibilitats segons 
algunes enquestes que arriben 
a donar tres o quatre diputats 
per Barcelona -i un a Girona- 
per a la formació cupaire.
Altres anoiencs també figu-
ren a les candidatures, si bé en 
una posició més testimonial. 
És el cas de la igualadina Nati 
Veraguas, 19a a la llista d’En 
Comú Podem que encapçala 
Jaume Asens, i la també regi-
dora igualadina Patrícia Illa, 
suplent de Roger Español al 
Senat en la candidatura de 
Junts per Catalunya. 

defensem el nostre futur i em-
placem a l’alcalde a què rebutgi 
clarament i amb contundència 
l’acció violenta que els agents 
de la BRIMO van efectuar con-
tra els nostres joves”.
El regidor republicà David 
Prat va demanar a l’alcalde que 
“rectifiqués i es posés al cos-
tat del jovent agredit durant 
les càrregues de l’A2 a l’alçada 
d’Igualada” i va assegurar que 
“això no va de partits polítics, 
tots hem de fer autocrítica. Per 
això li demanem a l’alcalde que 
es posi al costat dels joves ferits 
d’Igualada i no pas que intenti 
fer content al Conseller del seu 
partit”.
La moció presentada per les 
dues formacions també re-
butjava la violència policial 
de totes les concentracions i 
protestes que s’han produït al 
país arran de la sentència del 
Tribunal Suprem. La moció 
denunciava “l’ús de violència 
desproporcionada dels cossos 
de seguretat de Catalunya i de 
l’estat espanyol en les mobi-
litzacions i manifestacions en 
protesta contra la sentència 
dels presos polítics”, exigia “la 

retirada de les Forces Policials 
i dels Cossos Militars de l’Estat 
espanyol desplegades a Catalu-
nya, així com la dissolució del 
cos de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra” i “l’Am-
nistia per a totes les persones 
represaliades políticament per 
l’Estat espanyol, l’alliberament 
de tots i totes les presoneres 
polítiques, i el lliure retorn de 
totes les exiliades” i instava “al 
govern de la Generalitat la des-
titució del Conseller Buch, res-
ponsable últim de la violència 
desproporcionada realitzada 
pels mossos d’esquadra”. 
La moció només va comptar 
amb els vots favorables de Po-
ble Actiu i ERC Igualada, amb 
el vot contrari de Junts per Ca-
talunya i Ciutadans i amb el no 
vot d’Igualada Som-hi. Tant 
el grup republicà com Poble 
Actiu asseguren que “és in-
comprensible” i “injustificable” 
que el govern de Marc Castells 
“s’hagi posicionat abans al cos-
tat del seu conseller per inte-
ressos partidistes que no pas 
al costat del jovent de la ciutat 
que es va anar a manifestar pa-
cíficament a l’Autovia”.

ERC i Poble Actiu CUP volen una 
comdemna de Castells a la càrrega 
dels Mossos a l’A2

El Consell Comarcal 
aprova acords socials

ció socioeducativa per infants 
i adolescents als seus Centres 
Oberts. També s’han aprovat 
els convenis amb la Parròquia 
Sta. Maria de Piera i amb l’Es-
cola Àuria. En el primer cas, 
l’acord estableix els mecanis-
mes de gestió i concessió dels 
ajuts d’urgència social als mu-
nicipis anoiencs i, mitjançant 
el segon, el Consell contribueix 
a subvencionar el servei men-
jador d’aquesta escola. 
 
Altres acords
També s’han aprovat tres punts 
que afecten els contractes de 
transport escolar, amb l’Insti-
tut Català de les Dones, amb el 
departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat, dues modificacions de 
caràcter intern referents a la 
relació de llocs de treball i al 
Reglament Orgànic Comarcal 
i les ordenances fiscals de 2020. 



Igualada es converteix en objectiu militar, com a suport 
de la rereguarda, i compta amb “moneda pròpia”
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Bitllets de 10 pessetes, i monedes, d’Igualada, l’any 1938.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’abril de 1938, s’establei·
xen tropes militars per·
manents a la ciutat per 

enfortir la defensa republicana 
del front de Lleida. Igualada es 
converteix en un punt de su·
port de la rereguarda, i s’instal·
len tallers de reparació, magat·
zems d’intendència, personal 
ferroviari i antigàs.
Instal·lat el comandament mi·
litar, s’organitza un Hospital 
Militar a l’antic col·legi de les 
monges escolàpies, van inici·
ar·se la construcció de refugis 
antiaeris a la ciutat i un camp 
d’aviació a Òdena.
Igualada havia passat de ser 
una petita ciutat allunyada 
prudencialment tant del front 
militar d’Aragó, com de les 
lluites polítiques fratricides de 
Barcelona, a convertir·se en un 
objectiu militar.
Un dels fets més curiosos ·i po·
ques vegades explicat· és que 
Igualada, com d’altres ciutats 
del país, va tenir en la darrera 
meitat de la guerra “moneda 
pròpia”. Efectivament, la co·
operativa “Unió de Coopera·
dors d’Igualada” va arribar a 
fer “paper moneda social de 
curs interior”.
En el temps de la seva plena so·
birania nacional, Catalunya ha 
disposat sempre del seu propi 
sistema monetari, els signes 
del qual eren, evidentment, les 
monedes de metall.
Però cal arribar a l’època mo·
derna i al trasbals de la guerra 
del 1936·39 per veure néixer el 
paper moneda català. Va néi·
xer per decret del Govern de 
la Generalitat de Catalunya del 
dia 21 de setembre del 1936, 
creant una emissió de bitllets 
per un import total de 20 mi·

1938 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
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lions de pessetes amb els va·
lors de 10 pessetes, 5 pessetes 
i 2,50 pessetes de curs legal i 
obligatori a tot el territori au·
tònom, però que pràcticament 
fou també admès i circulà per 
tota l’àrea republicana del front 
d’Aragó.
“L’alteració de les circumstàn·
cies econòmiques com a con·
seqüència de la guerra afectà 
en proporcions extraordinàries 
el ritme normal de l’activitat 
financera de Catalunya, deri·
vant·se, entre altres coses, una 
gran escassedat de moneda 
fraccionària, car ja des dels pri·
mers mesos del conflicte, s’ob·
servà un intens atresorament 
de les monedes d’argent per 
part dels particulars, els quals, 
influenciats per l’incert resul·
tat d’una guerra que preveien 
llarga i el possible naufragi de 
molts valors materials, creien 
que la plata podria esdevenir 
una seguretat, fet que motivà la 
regular desaparició d’aquestes 
monedes, atresorament que fo·
ren incapaços d’evitar i d’impe·
dir els nombrosos decrets que 
prohibien i castigaven l’esmen·
tat acaparament”, explica Joan 
Grau Viñas en l’interessant tre·
ball “El paper moneda català”.
Cal reconèixer que era una te·
meritat i un luxe impropi d’un 
país en guerra, mantenir el pa·
tró d’argent en la seva moneda, 
màxim si tenim en compte la 
necessitat que tenia el govern 
republicà d’unes bones reser·
ves a li de mantenir el seu crè·
dit sempre dubtós en un con·
flicte bèl·lic.
Per part del nostre Govern 
existí el propòsit de dotar Ca·
talunya de tot un sistema mo·
netari propi que emetés paper 
moneda de tota l’escala de va·
lors, i es projectaren bitllets 

que anaven de les 1.000 pesse·
tes a 1 pesseta, passant per 25, 
50, 100 i 500 pessetes de valor 
nominal, dels quals se n’impri·
miren fins i tot diverses proves 
de colors i dissenys en projec·
ció vers el futur, car les dates 
d’emissió previstes anaven fins 
al mes d’agost del 1950.
Aquesta decisió es limità, però, 
a la pràctica, a la sola emissió 
dels bitllets de 10, 5 i 2,50 pes·
setes, que si bé facilitaren el 
moviment de l’economia cata·
lana, evitant que es produís un 
col·lapse o trastorns de greus 
i imprevisibles implicacions 

en el nostre sistema econòmic 
per la manca de numerari, no 
resolgueren l’incòmode pro·
blema de les dificultats dels 
canvis, car aquests nominals 
eren encara massa elevats per 
a aquells temps en què els cèn·
tims tenien, encara, tot el seu 
valor. Cal solament recordar 
que el 1936 el sou d’un obrer 
era de 8 a 12 pessetes diàries i 
que, per exemple, el preu d’un 
quilo de pa era de 75 cèntims 
(va passar a 95 cèntims el 3 
d’agost del 1937), el diari valia 
10 cèntims i un litre de llet va·
lia 80 cèntims, el tramvia 10 o 
15 cèntims, segons el trajecte, 
el franqueig d’una carta era de 
25 cèntims, el d’un quilo de pa·
tates 35 cèntims, el sucre 1,50 
pessetes el quilo, l’oli d’oliva 
costava 2,25 pessetes el litre i el 
bacallà remullat 2,10 pessetes 
el quilo.
Fou la persistència d’aquestes 
dificultats la que originà el nai·
xement i la proliferació d’un 
veritable allau de vals i bons 
particulars de baix valor in·
trínsec que gairebé la totalitat 
de botigues, comerços, entitats, 
sindicats, cooperatives, empre·
ses, serveis públics de trans·
port, etc., es veieren obligats a 
crear per iniciativa pròpia, per 
tal de solucionar llurs proble·
mes particulars de canvi. Vals 

i bons que, naturalment, sols 
eren reconeguts com a tals pels 
particulars o corporacions que 
els havien creat. 
Així és que cada ciutadà tenia 
les butxaques plenes de pa·
peretes o cartronets que l’obli·
gaven a tornar a l’empresa que 
els hi havia donat si volia resca·
balar·se del seu import, veient 
així anul·lada la seva llibertat 
comercial. A més a més, i de·
gut al fet que molts usuaris, per 
no voler o no poder retornar al 
mateix establiment, deixaven 
perdre aquests vals, l’operació 
representava un benefici il·le·
gal i abusiu per part de qui els 
havia distribuït.
Per a posar fi i ordre a aquest 
desori i anarquia monetària, 
que desprestigiava la imatge 
de la nova economia i el nos·
tre crèdit econòmic, creant un 
gran confusionisme, i davant 
del clam unànime dels ciuta·
dans que protestaven d’aquest 
estat de fet i reclamaven una 
moneda divisionària de curs 
(obligatori per a tothom, els 
municipis catalans van emetre 
moneda fiduciària de petits va·
lors divisionaris, de curs legal 
i obligatori, però limitat al seu 
terme municipal. D’aquí que 
Igualada va tenir, també, mo·
neda pròpia. 

Anuncis i dibuixos de la premsa local  igualadina, l’any 1938.



L’evolució de l’economia a Catalunya és un dels recursos més utilitzats 
per intentar associar l’exercici de drets i llibertats a crisi econòmica. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El Port de Barcelona manté la tendència i creix en tràfic al 
setembre. El moviment de mercaderies se situa en 5,6 mi-
lions de tones, un 9,3% més que al setembre de l’any passat.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Set de cada deu dones no se senten 
en sintonia amb si mateixes”.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Nuria Chinchilla
professora d’IESE Business School

“Trencant sostres 
de ciment i de vidre”

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

“Comencen a aparèixer signes alarmants, com la 
baixada generalitzada de beneficis empresarials en 
el primer semestre d’aquest any i els moviments a 

la baixa de les entitats financeres a la Borsa”. 

Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@pere_prat

El sector industrial de Catalunya (el més obert a l’exterior) ha 
registrat una forta expansió els darrers anys, però es veu ara 
afectat per l’alentiment del comerç mundial.

LA CRISI QUE NO HA MARXAT

Alguns parlen de la crisi que 
ve, quan la realitat és que 
continua la crisi que no 
se’n va anar. Aquella que 

va quedar dissimulada pels ingents re-
cursos que la Reserva Federal i el BCE 
va abocar al sistema, principalment als 
bancs. Aquells més de vuitanta mil mi-
lions d’euros mensuals només a Euro-
pa. Així, quan molts parlaven de recu-
peració -que per a molts no ha existit 
mai-  poc, o res, es feia per resoldre els 
problemes estructurals.

I com que les condicions bàsiques 
continuen sent molt semblants, ara co-
mencen a aparèixer signes alarmants, 
com la baixada generalitzada de be-
neficis empresarials en el primer se-
mestre d’aquest any i els moviments a 
la baixa de les entitats financeres a la 
Borsa. En les darreres setmanes Credit 
Suisse ha rebaixat les seves valoracions 
per  Unicaja, CaixaBank, Sabadell i 
Bankia. I això les fa patir a Borsa, ar-
rossegant també a la resta de la banca 
espanyola. 

Així Unicaja es veu penalitzada a 
l’allargar-se la seva possible fusió, Cai-
xaBank pateix pel possible impacte del 
IRPH, Banc de Sabadell per la poca 
transparència en l’abast de la seva re-
estructuració i de les possible multes a 
les quals hauria de fer front, de la ven-
da de la filial del BBVA al Paraguai, de 
que Bankia pugui mantenir els seus di-
vidends i d’altres xafarderies que sem-
pre acaben afectant les valoracions. 

Les explicacions donades per l’entitat 
suïssa han estat demolidores. Fins no 
fa gaire les entitats financeres hispa-
nes presumien de solvència i de fer bé 
les coses. Però, en un entorn de bai-
xos tipus d’interès, han perdut la seva 
tradicional font d’ingressos i els seus 
guanys s’han reduït considerablement. 
Són solvents, perquè tenen uns nivells 
de capital confortables, però ja no són 
prou rendibles i hauran de continuar 
netejant balanços i tornar-se a plante-
jar polítiques de fusions.

Però, a part de l’informe de CS,  també 
cal posar l’atenció en les actuacions de 
Naturgy (antic Gas Natural) que no ha 
paït gens bé les directrius de la Comis-
sió Nacional de Valors i que veu com 
això posaria en risc la seva rendibilitat. 
O també les dificultats per mantenir 
llurs cotitzacions borsàries en em-
preses com Ence, MásMóvil o Indra, 
que van fer que per segona vegada en 
aquest any el selectiu baixés per sota de 
la cota dels 8.700 punts, amb pràctica-
ment tots els valors en negatiu.

I si sortim de l’estat, el panorama 
internacional no és engrescador. La 
situació derivada del Brexit, la po-
lítica a Itàlia, la guerra comercial 
entre Xina i USA, la problemàtica 
a l’Amèrica del Sud amb els movi-
ments a Argentina, Brasil i Veneçue-
la, els sotracs en els mercats asiàtics 
i el sempre permanent risc d’Orient 
Mitjà, ens adonarem que el detonant 
per “tornar” a una crisi que “mai ha 
marxat” és cada vegada més proper.  

Estar en sintonia és clau per 
desenvolupar el talent. A 
Espanya, segons un estudi 
que hem realitzat amb AC-

TIVIA, set de cada deu dones no se 
senten en sintonia amb si mateixes. 
Per aconseguir aquest equilibri po-
dem destacar tres claus fonamentals: 
Descobrir la missió única i irrepeti-
ble que té cada una; aprendre a orga-
nitzar bé l’agenda segons prioritats, 
i tenir la ment i el cos alineats, cosa 
que ens permetrà prendre decisions 
més correctes, encertades i sosteni-
bles en el temps.

El talent és la suma de capacitats 
i competències d’una persona 
multiplicades per la motivació. I això 
afegim un altre factor multiplicador: les 
oportunitats de desenvolupament. I aquí 
és on les dones tenen menys possibilitats. 
El talent procedeix de l’interior, però a 
vegades no és reconegut fora. Moltes 
dones confessen sentir poc aprofitats els 
seus talents, infrautilitzats a causa de les 
barreres socioculturals i els frens interns 
que dificulten el desenvolupament de tot 
el seu potencial.

Una vegada més, es constata que 
existeixen els que anem anomenant 
sostres de vidre i sostres de ciment. 
Els primers són els que s’imposen a 
les dones des de l’exterior, i venen 
marcats pels horaris rígids, la 
impossibilitat de conciliar el treball 
i la família o per certs estereotips 
masculins.
La falta de conciliació de la vida 
laboral amb la familiar també és un 
obstacle per al desenvolupament del 
talent femení. Resulta vital involucrar 
des del principi a tota la família, però 
també aplicar polítiques socials, com 
canviar els horaris per adaptar-los 

millor a les hores de llum solar i tenir 
a les empreses una major flexibilitat en 
les jornades laborals.
Els sostres de ciment són els 
autoimposats, és a dir, els que 
procedeixen de la mateixa dona. Són 
totes aquelles barreres internes que 
tenen a veure amb la falta de confiança 
o amb la por al fracàs. Per tal que se’ns 
reconegui, les dones hem d’arribar a 
confiar més en nosaltres mateixes. El 
98% de les dones considera que estar bé 
amb si mateixa és clau per desenvolupar 
el seu talent. 

L’empresa és la institució que més afecta 
la vida de les persones. Però també 
la vida familiar de l’empleat influeix 
en com arriba cada matí a la feina. 
La qualitat del temps que passen els 
treballadors a casa amb la seva família 
es torna essencial. A més, la família és la 
primera escola on les persones aprenen 
i desenvolupen habilitats com el 
treball en equip, l’empatia, la delegació, 
la comunicació, la planificació, 
l’organització o l’orientació al client, que 
també es desenvolupen a la llar.
Alinear el cap i cor és la clau és la clau, 
i que significa dues coses: en sintonia, 
que ambdós parlen el mateix llenguatge; 
i en sincronia, que el parlin i el sentin al 
mateix temps. 

El mateix cor amb què estimem als 
altres, és el cor amb què ens estimem a 
nosaltres mateixos. L’autoestima creix 
quan creix la nostra fortalesa interna, la 
nostra virtut i autocontrol. 

Una alimentació sana i equilibrada, 
respectar les hores de son, dedicar 
un temps a la contemplació, treballar 
l’autoconfiança i aprendre a negociar i 
a delegar són fonamentals per treure el 
nostre màxim potencial.  



P #latevaveu

Francesc Esteve i Tomàs  @funkyover

Ton Casellas   @toncasellas

Josep Maria Palau i Arnau   @josepmariapalau

Ramon Vicens  @ramonvicens1

Dani Gutiérrez   @daniguties

pau corcelles   @paucorcelles

Natàlia Mas Guix   @nataliamasguix

Escoles Públiques Igualada  @epigualada

turismeigualada   @turismeigualada

Eixam Roig KP   @EixamRoigKP

I el guanyador del #DebatTV3 ha estat el poble, que 
votarà el proper #10N

O sigui Vox demana que si un home viola una dona 
se’l condemni a cadena perpètua, però si la deixa 
embarassada no pot avortar? #DebatTV3

A.Cuesta: ”El decret llei digital és matar mosques a 
canonades” - Un exemple més del ridícul que està 
fent el PSOE en la seva relació amb l’independen-
tisme. Gent de @socialistes_cat, de bon rotllo, costa 
d’entendre que continueu compartint partit amb 
ells!

Quin nivell de politics! Com es troba a faltar al Pas-
cual Maragall, al Josep Piqué, al Saura, fins i tot al 
mateix Jordi Pujol...

Anoia Turisme’ significa un important pas enda-
vant, i agraïm la predisposició de tots els municipis 
per treballar plegats i unificar esforços”. 
#Anoia #tourism #future

Podem dir que és culpa del Valverde, que també, 
però per guanyar també n’has de tenir ganes i no 
només durant el partit sinó durant tota la setmana 
i tota la temporada...
#frac1 #BarcaSlavia #ChampionsTV3

La desconnexió de FaPaC amb les AMPA que diu 
representar és taaaan abismal que ens assabentem 
per Twitter que l’assemblea anual es fa a Igualada! 
I en comptes de fer-la en un dels nostres centres, la 
fan al Museu... Surrealista, @BelenTascon @lgasull 
@x_amoros @karkKos

Quines ganes!! #ganesderec

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#102 Perejaume Ferrer Travesset

Recentment hem sapigut que Joan Tardà vin-
drà a Capellades el proper dijous. El jovent tenim 
memòria i ens enrecordem de les seves últimes de-
claracions criminalitzant l’independentisme popu-
lar. Per això diem: Tardà fot el camp! A Capellades 
no ets benvingut!FOTO: Cesc Sales

Avui acaba el mandat de #MarioDragui a l’@
ecb. El BCE va ser “casa meva” durant 10 anys 
(2004-2014) i vaig tenir l’honor de veure, en 1a 
persona, la seva capacitat de lideratge, excel·lèn-
cia tècnica i (menys coneguda) la seva calidesa 
humana tb. Moltes gràcies, President!

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 El Pla Estratègic fins 2030 de 
Ferrocarrils contempla la supressió 
dels passos a nivell d’Igualada, 

Vallbona i Masquefa

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí invertirà 55.000 euros 
en el procés participatiu

Els Mossos d’Esquadra detenen 
un home per cultivar 247 
plantes de marihuana a Cabrera 
d’Anoia

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, especialitzat en DEL, treballo en la 
dinamització econòmica millorant la competitivitat empresarial i promocionant els po-
lígons industrials de Barberà del Vallès per facilitar l’aterratge d’empreses. Des del Vallès 
he impulsat projectes d’iniciativa pública local que són pioners en el món de la indústria 
i la tecnologia 4.0. Amb la Marta vivim tres vides més: la del Guillem, l’Alba i la Núria. 
Estiuegem a Montserrat, des de molt abans que formés part dels Escoltes de Montserrat 
com a responsable de grup. Em sento marcat per Montserrat, confluència d’història, na-
tura, espiritualitat i catalanitat. Visc intensament el batec de la ciutat d’Igualada, implicat 
en totes aquelles causes que el temps em permet: membre de l’Associació de veïns de Sant 
Jaume, portador dels gegants de Xauxa, escric les cròniques d’hoquei de l’Igualada,  Gat-
zarenc, soci d’Òmnium Cultural, i fins i tot, tiro d’un carro del Gremi de Traginers. Busco 
col·laboradors per recuperar la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, i algun any 
m’agradaria tornar a dibuixar l’Auca del Reis d’Igualada. 
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xarxes Espai patrocinat per

L’Igualada Slow Shopping és una iniciativa que 
es va iniciar l’any 2014, promoguda per l’Ajun-
tament d’Igualada i les associacions de comer-
ciants de la ciutat, oberta a tots els comerços i 
restaurants d’Igualada. El seu objectiu és pro-
mocionar Igualada com a capital comercial i ciu-
tat d’esdeveniments on es pot passejar, com-
prar i gaudir de moltes i variades activitats per 
a tots els públics.

#premsa #premsacomarcal #premsacatalana 
#Igualada #Anoia #rec #recstores #veuanoia 

#outlet #shopping #shoppingday  

L’Ajuntament promou el primer 
programa de reindustrialització 
local per retenir talent i coneixe-
ment, convertint Igualada en un 
Hub d’innovació empresarial on 
es podran trobar llocs de treball 
de qualitat.
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Els “sostres de vidre i de ciment”, 
al proper Meeting UEA Inquieta  

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més el Museu 
de la Pell d’Igualada 
se suma a la celebra-

ció de la Setmana de la Ciència, 
i ho fa el dia 10 de novembre 
amb una activitat doble que 
repetirà en el mateix format 
el següent diumenge, dia 17. 
El programa s’iniciarà  a les 
11 h, al Museu, amb una con-
ferència a càrrec de l’adober 
Miquel Vila en què explicarà 
d’on prové l’aigua que bevem 
o que utilitza la indústria, i 
com funciona una depuradora 
d’aigües residuals que prove-
nen del tractament dels cuirs 
que fa la indústria igualadina. 
Després de la xerrada es farà 
una visita a la Depuradora dels 
Blanquers, planta pionera a 
Europa en el tractament d’ai-

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu de po-
sar sobre la taula i 
promoure la reflexió 

sobre els sostres de vidre que 
la societat imposa a les dones i 
els de ciment, que són aquells 
autoimposats per cada perso-
na, la comissió de treball UEA 
inquieta prepara el seu acte de 
cloenda. Es tracta del Meeting 
UEA Inquieta, l’acte acadèmic 
i social de referència de les do-
nes empresàries, directives i 
/o professionals de la Catalu-
nya Central; acte que enguany, 
arriba a la seva quarta edició 
consecutiva.
El IV Meeting UEA inquieta 
comptarà amb la ponència de 
Núria Chinchilla, prestigiosa 
professora d’IESE, experta en 
conciliació, gestió del temps, 
conflictes interpersonals i di-
recció en organitzacions fami-
liarment responsables. Chinc-
hilla oferirà als i les assistents 
la conferència “Trencant sos-
tres de ciment i de vidre”, amb 
la finalitat d’interpel·lar a tots/
es els i les assistents a l’acte so-
bre aquests temes en qüestió.
Anna Vilarrúbias, membre 
de la comissió de treball UEA 
inquieta ha explicat que “és 
un honor que se celebri la 4a 
edició consecutiva, una nova 
mostra que aquest acte es con-
solida i que té una bona ac-
ceptació i acollida”. En aquest 

sentit, Vilarrúbias ha afegit 
que “com a novetat destaca-
da d’aquest any, per donar-li 
notorietat i la visibilitat que 
aquest acte mereix, el con-
vertim en sopar” i que “amb 
aquest acte -que segueix la 
línia de treball d’aquesta co-
missió- volem trencar barre-
res i donar el pes rellevant que 
aquest tema realment mereix. 
Hem de trencar sostres junts, 
i així entre tots ajudarem a di-
namitzar la nostra comarca i 
el nostre talent femení”.
En la mateixa línia, Paula 
Arias, gerent de la Unió Em-
presarial de l’Anoia ha afir-
mat que “volem encoratjar a 
tots i totes a trencar sostres 
de ciment i de vidre, per una 
societat més justa per a tots i 
totes”. A més, Arias ha reblat 
que “com a entitat, hem pogut 
comprovar que la comarca de 

l’Anoia és una comarca forta 
en dones professionals que 
desenvolupen la seva carrera 
professional i directiva tant a 
la comarca com a fora d’ella. 
Des de la UEA inquieta volem 
seguir treballant per motivar a 
la dona, dotant-li de les eines 
necessàries per assolir les se-
ves fites professionals i enco-
ratjar-les” i que a més “volem 
seguir donant visibilitat a la 
dona i posicionar-la en l’en-
torn econòmic, motivar-la a 
emprendre dins la seva com-
panyia, o emprendre per tenir 
el seu negoci”, ha reblat.
El Meeting tindrà lloc el pro-
per dijous 21 de novembre, a 
les 19.30h, a la Finca Can Ma-
cià i finalitzarà, amb un sopar 
a peu dret i networking. Per a 
inscripcions i més informació: 
www.uea.cat i ueainquieta@
uea.cat 

El Museu de la Pell explica la neteja 
de les aigües residuals a les adoberies

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts dia 5 de no-
vembre En Comú 
Podem  ha fet una 

roda de premsa a Igualada 
amb la presència  de Mar Gar-
cia, Joan Mena i Nati Vera-
guas. Ha estat la única de tota 
la campanya electoral a Igua-
lada.
Les tres persones integrants 
de la llista d’En Comú Podem 
per Barcelona a les eleccions 
del 10 de novembre han expli-
cat propostes que la formació 
porta al programa. En resum, 
En Comú Podem defensa “la 
llibertat dels presos i les pre-
ses per normalitzar la situació 

gües residuals. La durada total 
de l’activitat és de dues hores. 
Les places són limitades i cal 
fer inscripció prèvia a través  
telèfon 938046752.
Aquesta activitat està organit-
zada pel Museu de la Pell-Ajun-
tament d’Igualada, Igualadina 
de Depuració i Recuperació 
SL,  i  Leather Cluster Barce-
lona en col·laboració amb la 

Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació. La Setma-
na de la Ciència se celebra des 
de fa més de 20 anys, impul-
sada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació,  
amb l’objectiu d’apropar a la 
ciutadana l’esperit científic i els 
resultats de les recerques que es 
fan en els àmbits més diversos 
de la ciència i de la tècnica. 

En Comú Podem fa 
campanya a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’AFA de l’Escola Pia 
d’Igualada ha organit-
zat interessants xerra-

des, obertes a tothom, per a les 
properes setmanes:  La Sexua-
litat i el meu adolescent (14 de 
novembre), Sabem escollir jo-
guines? ara que s’acosta el Nadal 
(20 de novembre), i Altes capa-
citats, què són i què no són (27 
de febrer). 
El proper dijous, a les 8 del ves-
pre, tindrà lloc la xerrada: “Com 
educar en sexualitat al meu ado-
lescent”. Es farà a càrrec de l’em-
presa La Otra Educación oferint 
educació sexo-afectiva per a fa-
miliars d’adolescents. Es tracta-
ran diferents aspectes: A quina 
edat he de tenir la primera con-
versa? Quins temes li explico 
i quins no? Com trobar el mo-
ment adequat per parlar-ne...
Dimecres 20 de novembre, a les 
18h a l’escola, tindrà lloc la xer-
rada: “Sabem escollir joguines? 
ara que s’acosta el Nadal....”. Es 
farà a càrrec de l’empresa Jugar 

política. Defensem també un 
diàleg a través d’una Mesa de 
partits a Catalunya i que si-
guin els i les catalanes qui pu-
guin votar un nou acord.
Als nostres programes portem 
propostes de reindustrialitza-
ció de comarques com l’Anoia, 
garantir els drets laborals dels 
i les treballadores i també una 
fiscalitat verda i social que faci 
que hi hagin més impostos a 
les empreses que més con-
taminin i també les que més 
facturin per redistribuir la 
riquesa i que comarques com 
aquesta tinguin més oportu-
nitats. Volem que l’Anoia sigui 
motor de la Catalunya cen-
tral”.

Interessants xerrades 
obertes a tothom a 
l’Escola Pia i Escolàpies

i Jugar que promou el joc infan-
til de qualitat. Es parlarà sobre 
com escollir les joguines i mate-
rials adequats pel joc infantil de 
cada edat.
També des de l’AMPA Escolà-
pies Igualada han organitzat 
pel proper dimecres 13 de no-
vembre a les 8 del vespre una 
xerrada-taller, oberta a tota la 
ciutadania. Es tracta del taller 
“Educar sense cridar”, basat en 
el llibre d’Alba Castellví, que ha 
estat un èxit de vendes.
El taller el farà la mateixa autora 
i l’objectiu és donar estratègies 
i instruments als pares i mares 
per educar amb serenitat i co-
herència quan es produeixen 
situacions-repte en la vida quo-
tidiana: quan els nens no col-
laboren, quan se’ls han de dir 
les coses moltes vegades, quan 
fan rebequeries... Es combina 
l’aportació teòrica amb la par-
ticipació dels assistents, i es pot 
fer una reflexió a partir de l’ex-
periència en família. L’edat ideal 
dels fills dels assistents és de 3 a 
12 anys.



Les persones amb mo-
bilitat reduïda ja poden 
demanar els ajuts, fins 

el 22 de novembre

El Consell Comarcal activa ajuts 
de transport adaptat
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia concedeix 
ajuts individuals de 

transport adaptat per a per-
sones amb mobilitat reduïda a 
l’Anoia amb la finalitat de ga-
rantir el seu accés als centres 
especials de treball i als ser-
veis socials especialitzats, amb 
la col·laboració del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.
Les persones beneficiàries són 
d’una banda persones amb 
discapacitat que tinguin el ba-
rem de mobilitat reduïda, o bé 
el barem de l’acompanyant, i 
que tingui plaça col·laborado-
ra en algun servei social espe-
cialitzat; i de l’altra, persones 
grans que tinguin reconeguda 
un diagnòstic de demència 
i que tinguin plaça en algun 
servei de centre de dia en pla-
ça col·laboradora. En els dos 
casos cal que les persones esti-
guin empadronades a qualse-
vol municipi menor de 20.000 
habitants de la comarca de 
l’Anoia.
La consellera d’Acció Social, 
Sandra Fernández, explica 
que “amb aquestes ajudes ga-
rantim l’accés de persones que 
tenen dificultats de mobilitat 
als centres especials de treball 
de l’Anoia i serveis. És una 
aposta del Consell Comarcal 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia ja ha començat a 
treballar en el Progra-
ma Ares-AP, un projec-

te desenvolupat per l’Institut 
Català de la Salut per donar 
suport a la presa de decisions 
clíniques dels professionals 
d’infermeria en la seva pràctica 
assistencial diària. Els objectius 
del Programa d’harmonització 
d’estàndards de prestació de 
cures a l’atenció primària són: 
garantir la prestació de cures 
amb el màxim rigor científic; 
assegurar uns estàndards en la 
pràctica infermera; vetllar per 
l’actualització contínua dels 
professionals i ajudar-los en la 
presa de decisions, i garantir al 
màxim la seguretat dels paci-
ents, entre d’altres.
El passat mes d’octubre s’ha co-
mençat a implantar el projecte 
a l’Equip d’Atenció Primària 
Igualada Urbà. El tret de sor-

Nou projecte per 
millorar la presa de 
decisions en Infermeria

tida a la Catalunya Central va 
començar el mes de maig, al 
Berguedà i després al Bages. 
Durant més d’un any, l’equip 
de professionals d’infermeria 
clínica de tots els àmbits terri-
torials de l’ICS i d’altres enti-
tats proveïdores han elaborat 
i han harmonitzat els primers 
120 plans de cures estàndards 
dels motius més freqüents que 
s’atenen als centres d’atenció 
primària. S’han centrat especi-
alment en les malalties cròni-
ques en adults (diabetis, hiper-
tensió, malaltia obstructiva 
crònica, insuficiència cardíaca, 
etc.), en els problemes aguts 
(diarrea, ferides, dolor lumbar, 
infeccions d’orina, etc.) i també 
en els principals motius d’aten-
ció pediàtrica (asma, dermati-
tis atòpica, dificultats en la lac-
tància, sobrepès, etc.).
L’Ares-AP es desplegarà per 
tot el territori català durant el 
període 2019 - 2020. 

per la igualtat d’oportunitats 
i perquè tenir mobilitat redu-
ïda no sigui un greuge per a la 
mobilitat i l’accés a la feina de 
les persones que poden sol·li-
citar aquestes ajudes”.
Les persones amb discapacitat 
beneficiàries hauran de comp-
tar amb un certificat emès per 
l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials, en què consti 
la condició de persona amb 
discapacitat. A més, caldrà 
que la persona beneficiària 
tingui una plaça reconeguda 
a un servei social especialitzat 
de la xarxa pública o, si és una 
persona gran, haurà d’ocupar 

una plaça col·laboradora en el 
servei social especialitzat de 
centre de dia al mateix mu-
nicipi d’empadronament o a 
qualsevol altra.
Els ajuts són individuals i es-
tan pensats perquè hi hagi un 
copagament amb l’usuari del 
servei i, per tant, pot no sufra-
gar la totalitat del cost del ser-
vei de transport adaptat que 
utilitzi la persona.
Per a optar a aquest ajut in-
dividual, cal complimentar 
la sol·licitud que està penjada 
a la web del Consell Comar-
cal de l’Anoia www.anoia.cat, 
adjuntar-hi la documenta-
ció pertinent justificativa de 
la condició del beneficiari, i 
presentar-ho a l’ens comarcal 
ubicat a la plaça Sant Miquel, 
5 d’Igualada. El termini de 
presentació és del 4 al 22 de 
novembre.

 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
      ORDRE DEL DIA 
 

1. Elecció dels membres de la Junta Directiva i President. 
2. Torn obert de paraula. 

 
Dia:  Dijous, 28 de novembre de 2019 
Hora:  18:30h.   única  convocatòria 
Lloc :  Unió Empresarial de l’Anoia 

Ctra. de Manresa, 131 
08700 IGUALADA 

 
 

 
 
 
 
 

Empresa líder en el sector del packaging busca:

MAQUINISTA DE TROQUELADORA

Requerim:
Preferible experiència mínima de 3 anys com a maquinista de troqueladora tipus Bobst 142CER o similars

FUNCIONS DEL LLOC: 
Realitzar  els canvis de troquel,  arranjaments paper  d’arreglo, registre, expulsió i separació de poses
Mantenir els objectius de velocitat i productivitat. Càrrega de màquina i sortida de palets.
Responsable de la qualitat del producció de la seva màquina.
Neteja i manteniment de la màquina.
 

MAQUINISTA D’ENGOMADORA/PLEGADORA

Requerim:
Preferiblement experiència mínima de 3 anys en màquina engomadora tipus Bobst Experfold, Alpina, 
Jagenberg. Per treballs de engomat lineal alta velocitat, sistemes d’injecció/disc de cola HHS i amb 
alimentadors i recollidores automàtiques tipus Cartonpack. 

FUNCIONS DEL LLOC: 
Realitzar  els canvis de formats i mantenir els objectius de velocitat i productivitat
Responsable  de la gestió del equip de la màquina .  Carregador / recollidor
Responsable de la qualitat del producció de la seva línia.
Neteja i manteniment de la màquina.

Interessats enviar CV a: hr.igualada@graphicpkg.com
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“Connecta”, l’activitat 
relacional entre oferta 
i demanda de feina, va 
ser l’èxit de la vuitena 

edició del Prepara’t

Els dies 15 i 16 de 
novembre, visita de les 
relíquies de Santa 
Bernadette a Igualada

Prop de 500 persones assisteixen a les sessions 
del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació

Els propers 15 i 16 de novem-
bre, l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes ha organitzat 
un programa de visita de les 
relíquies de Santa Bernadette, 
a Igualada. 
Divendres 15 de Novembre  
21.00 hores. Arribada de les 
relíquies i vetlla, al Convent de 
les Carmelites Descalces.
Dissabte 16 de Novembre  
8.00 hores. Eucaristia i comiat 
de les relíquies, al Convent de 
les Carmelites Descalces.
9.30 hores. Arribada de les relí-
quies a la Llar del St. Crist.
10.00 hores . Eucaristia. Vene-
ració i comiat.

REDACCIÓ / LA VEU 

È xit de participació i 
assistència en la 8a 
Setmana de l’Ocupa-

ció d’Igualada, el Prepara’t, el 
projecte social impulsat con-
juntament des de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i l’Ajun-
tament d’Igualada. L’objectiu 
d’aquest projecte és el de do-
nar les eines per a la recerca 
de feina en el nou mercat la-
boral a persones que en cer-
quen, que estan en situació 
d’atur o que busquen un canvi 
professional.
El Prepara’t 2019 -que va ar-
rencar el passat dilluns 28 
d’octubre i que va finalitzar 
dijous 31- va reunir prop de 
mig miler d’assistències a 
l’Ig-Nova Empresa. Aquesta 
vuitena edició va aprofundir 
sobre com la transformació 
digital té un impacte en els 
perfils professionals demanats 
per les empreses i en l’aparició 
de noves professions que fins 
ara no existien. A més, l’edició 
d’enguany també va tractar 
sobre la importància de l’au-
toconeixement per orientar 
la vida professional i prendre 
decisions realistes sobre els 
objectius professionals.

La transformació digital i 
l’autoconeixement, les temà-
tiques d’aquesta edició
Dilluns, el nou entorn digital 
va ser el vertader protagonis-
ta. En aquest sentit, el Prepa-
ra’t va arrencar amb la presen-
tació de la situació actual del 
mercat laboral i dels recursos 
per a la recerca de feina, que 
va anar a càrrec del presi-
dent de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Joan Domènech, i 
del regidor de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada, Jordi Marcè.
Posteriorment, es va realitzar 
una ponència sobre com la 
transformació digital incideix 
i quin impacte té, a càrrec 
d’Anna Marsal, tècnica de di-
namització de sectors econò-
mics i àrees estratègiques de 
la UEA. 
Marsal va afirmar que davant 
aquesta revolució, les per-
sones “hem d’estar a l’alerta, 
desenvolupar tot allò que ens 
diferenciï, formar-nos, espe-
cialitzar-nos” i que “la nostra 
única eina són les nostres ha-
bilitats i l’actitud, que ens aju-
darà a adaptar-nos”.
Seguidament, Enric Bastar-
das -comunicador, consultor 

i formador- va oferir la po-
nència “Buscar feina en l’era 
digital: Emotional Branding”. 
Bastardas va fer una anàlisi 
per conèixer quina és l’estra-
tègia digital més adequada 
que hem de seguir per trobar 
feina, tot i que va explicar que 
“les xarxes socials no servei-
xen per trobar feina, hi són 
perquè la feina et trobi a tu”.
D’altra banda, dimarts va ser 
el torn de “Ser el què vols 
ser”, amb un taller a càrrec de 
l’aventurer, emprenedor i es-
criptor Albert Bosch. Sota el 
títol “Lidera el teu projecte de 
vida”, Bosch va aproximar als 
i les assistents les eines i con-
ceptes per tal d’empènyer-los 
a liderar-se per si mateixes i 
construir el futur que volen 
i no donar-se per vençudes. 
En aquesta línia, el reconegut 
aventurer va afirmar que “la 
vida és una aventura, no una 
marató. L’entorn és molt can-
viant i hem d’adaptar-nos. El 
canvi s’ha de viure de manera 
positiva i així genera oportu-
nitats”.

La novetat d’enguany: 
Connecta, un èxit
La jornada del dimecres va 
girar, per una banda, sobre 
la novetat d’aquesta edició: el 
Connecta. Un espai de tro-

bada entre les empreses de 
diferents sectors econòmics 
de la nostra comarca que cer-
quen personal per a les seves 
plantilles i persones que bus-
quen feina; convertint-se en 
una oportunitat única on les 
empreses van atendre de for-
ma personalitzada cadascuna 
de les persones interessades a 
conèixer la seva oferta i pro-
posta laboral. En aquest sentit 
van ser més de 90 persones les 
que van assistir per contactar 
amb les empreses i presentar 
les seves candidatures, i per 
l’altra, 19 empreses les que 
hi varen participar per po-
der omplir les seves vacants, 
oferint més d’una cinquan-
tena de perfils professionals 
diferents.
Seguidament, el dimecres 
també s’hi va realitzar un ta-
ller sobre “Com fer un cur-
rículum eficient”, a càrrec de 
Carlos Bella, docent universi-
tari, conferenciant, consultor 
i formador. Bella va explicar 
“que avui dia, és imprescin-
dible tenir un document que 
reflecteixi les teves qualitats 
com a professional i que et 
faci diferenciar de la resta.
Dijous va girar sobre l’aven-
tura d’emprendre. Sota la pre-
missa que és possible tenir 
èxit en un projecte d’autoocu-
pació, Anna Viñals -coach, 
professora i consultora- va 
oferir una sessió d’inspiració 
per tal de reconèixer les bar-
reres que no ens deixen tirar 
endavant amb un projecte 
engrescador d’emprenedoria 
i a la vegada, descobrir els 

àmbits en els quals podríem 
situar-nos per maximitzar 
l’èxit. Aquesta edició del Pre-
para’t va tancar amb “Ho tor-
naria a fer?” on a través d’un 
tàndem, dos emprenedors de 
l’Anoia van explicar les seves 
experiències. El comú deno-
minador era que tots dos han 
realitzat un canvi en les seves 
trajectòries professionals. Per 
una banda, Mar García de Na-
rayana explicava que “la clau 
perquè funcioni el projecte és 
la passió amb el que vulguem 
fer-lo”. I per l’altra, Xavier 
Pérez, de Codelearn Igualada 
afirmava que “sense actitud 
no s’avança”.

Una mostra que la fórmula 
público-privada funciona
Tant la gerent de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Paula 
Arias, com el regidor de Di-
namització Econòmica del 
consistori igualadí, celebra-
ren l’èxit de resposta, i també, 
l’entesa d’ambdues entitats: 
“és una mostra que la fórmu-
la público-privada funciona. 
Hem de sumar per generar 
ocupació i empresa, per gene-
rar oportunitats a les persones 
i a les empreses”, claudicava 
Marcé. Arias, que també s’hi 
mostrava d’acord amb la fór-
mula que afirmava el regidor, 
destacava a més, que iniciati-
ves com les del Prepara’t són 
necessàries per “ajudar a les 
persones que cerquen feina”, 
però que a la vegada, “ajuden 
al desenvolupament personal 
perquè potencia les nostres 
habilitats”.

Exposició “L’Aigua” 
de Mans Unides

Del 12  al 17 de novembre,  
Mans Unides d’Igualada obri-
rà un exposició  sobre el tema  
“L’aigua”.  A  través d’aquesta ex-
posició, Mans Unides vol sensi-
bilitzar a la població en general 
sobre la importància de la dis-
ponibilitat i l’accés a l’aigua neta 
i sana (aigua potable), perquè 
no la malbaratem inútilment i 
siguem capaços de cuidar-la i, 
en certa manera, compartir-la 
amb qui més la necessita. En 
una paraula, que acceptem el 
repte de veure el planeta com 
“la casa comuna”.
L’exposició serà a la Sala Muni-
cipal, oberta de dimarts  a dijous  
de 18.30 h a 20.30 h, divendres 
de 18.00 h a 21.00 h, dissabte 
d’11.00 h a 14.00 h i de 18.00 h 
a 21.00 h i diumenge  d’11.00 h 
a 14.00 h i de 18.30 h a 20.30 h.  
El dia 12 faran la inauguració de 
l’exposició a les 19.00 h, amb el 
Regidor de  Cooperació  Fermí 
Capdevila  i del cap de Coope-
ració  Joan Godó.

Country Solidari
El 7 de setembre es va fer el 
Country Solidari, i es vol agrair 
sincerament la disponibilitat de 
l’Associació Anoia Country per 
col·laborar un any més amb l’en-
titat. També del  2 al 13 d’octubre 
es va fer l’exposició solidària,  i 
s’agraeix a la parròquia de Santa 
Maria per totes les facilitats que 
van oferir. El 20 d’octubre es va 
dur a terme la Cursa per la Pau  
i es va concedir a  Mans Uni-
des una aportació de 2000€ per 
a l’entitat. Amb totes aquestes 
aportacions podran fer possible 
el finançament dels seus pro-
jectes, aquest any l’accés d’aigua 
potable a les comunitats rurals 
de la regió de Kara  (Togo). 



Durant l’acte es va 
entregar la beca MIPS 
Fundació Privada i el 
nou Premi de Recerca 

de la Nit de la Professió

La Nit de la Professió torna a acollir la trobada anual dels 
professionals de la salut a l’Anoia
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D ivendres 25 d’octu·
bre va tenir lloc la 
Nit de la professió, la 

trobada anual dels professio·
nals de la salut de l’Anoia que 
serveix d’espai de diàleg entre 
els diferents  professionals i 
col·lectius sanitaris, de reco·
neixement a les trajectòries, 
de benvinguda als que s’incor·
poren i també de donar suport 
a aquells treballs o projectes 
de recerca amb el lliurament 
de la beca i premi “Nit de la 
Professió”.
La NIT, organitzada per la fi·
lial a l’Anoia de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i les dele·
gacions a l’Anoia del Col·legi 
de Metges, el Col·legi d’Infer·
meres i Infermers, el Col·legi 
de Farmacèutics, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
i el Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya, va celebrar, al Res·
taurant Mas dels Vivencs de la 
Pobla de Claramunt, la seva 
12a edició. 

Professionals homenatjats
Els professionals que aquest 
2019 van rebre l’homenatge 
de tot el col·lectiu per la seva 
jubilació van ser Teresa Ber·
nal, Carme Laguna, Maria 
Antonia Yebra, Marisa Vila·
seca, Ramon Sellarès, Montse  
De Pedro, Nuria Sola, Carmen  
Hermoza, Carme Brugat. La 
Nit de la Professió va servir, 
també, per donar la benvin·
guda a 14 professionals que 
enceten l’etapa de residents 
en diferents especialitats als 
centres de salut de l’Anoia i a 
l’Hospital d’Igualada. 

Beca MIPS
En el marc del sopar també 
es va lliurar la beca “Nit de la 
Professió” que compta amb la 
col·laboració de MIPS Funda·
ció Privada i el premi “Nit de 
la Professió” destinats, amb·
dós, a donar suport aquells 
treballs o projectes de recerca 
i/o innovació en l’àmbit de la 
salut i dotats en 1500€. En·
guany es van rebre 4 treballs 
a Beca. El projecte guanya·
dor va ser; “Efectividad de la 
suplementación con calostro 
extraido prenatalmente para 
la prevención de complicacio-
nes perinatales en neonatos de 
madres con diabetis” de Laura 
Borrega. En l’apartat de Premi 
es va atorgar al treball “Què 
sap la població de l’Anoia sobre 
la resistència als antibiòtics?” 

de Mar Casanovas.
La celebració va aplegar més 
de 150 professionals de di·
ferents disciplines i a més va 
comptar amb l’assistència de 
la consellera de Salut de la Ge·
neralitat de Catalunya, Alba 
Vergés, l’alcalde de la Pobla de 
Claramunt, Antoni Mabras, 
el vicepresident del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, la 
primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Car·
me Riera, la gerent de la regió 
sanitària Catalunya Central, 
Nuria Puig, la gerent de l’ICS 
Catalunya Central, Anna For·
cada. 
També hi van participar dife·
rents representants dels col·
legis oficials organitzadors; 
Joan Sala Pedrós, president de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdi·
ques, Albert Tort, president 
del Col·legi Oficial d’Inferme·
res i Infermers, Jaume Sella·
rès, vicepresident del Col·legi 
Oficial de Metges,  Jordi Ca·
sas, representant del col·legi 
de farmacèutics de Barcelona, 
Guillermo Mattiolo, president 
de la Secció de Clínica, Salut i 
Psicoteràpia del Col·legi Ofici·

al de Psicologia de Catalunya,  
i Jordi Regordosa, represen·
tant del Col·legi Oficial de Fi·
sioterapeutes de Catalunya.
Els organitzadors de la Nit 

volen agrair la participació 
de tots els assistents i la gran 
feina de tots els autors per la 
presentació dels treballs pre·
sentats a Beca o Premi. Alho·

ra comuniquen que les foto·
grafies, imatges, instantànies 
que es poden trobar al canal 
Flickr.com amb el nom Nit de 
la Professió.

El Nadal és una època de família i amics, 
dedica’ls-hi tot el teu temps. 
De la cuina ens n’ocupem nosaltres.

    ENTRANTS 
• CARPACCIO DE VEDELLA
• CARPACCIO DE CÈRVOL
• CARPACCIO DE GAMBA
• STEAK TÁRTAR
• BOMBONS DE FOIE AMB 
  XOCOLATA 
• CANAPÉS VARIATS
• CANELÓ DE PEUS DE PORC AMB 
  BOTIFARRA NEGRA
• CROQUETES DE CUA DE 
  VACA VELLA
• ASSORTIT DE FORMATGES
• ASSORTIT D’EMBOTITS
• ASSORTIT DE FUMATS  

    PRINCIPALS
• GARRÍ DE LLET D.O NAVARRA ROSTIT I 
  CONFITAT AMB FRUITES.
  SENCER    -   1/2    -     FET AMB TARRINA
• CUIXA DE CABRIT ROSTIDA 
   AL FORN A LA CATALANA
• 1/2 ESPATLLA DE XAI AMB PATATA 
   TRUFADA,  PRUNES I CEBES GLACEJADES
• TOURNEDÓ DE XAI FARCIT DE BOTIFARRA DE
  CALAF, PINYONS I CANSALADA PEBRADA 
  AMB CARBASSA ESCALIVADA 
• MELÓS DE VEDELLA AMB SALSA DE CEPS I
   PATATES AMB HERBES DEL BOSC
• OSSOBUCO DE VEDELLA A L’OPORTO AMB
  VERDURETES DE TEMPORADA
• FRICANDÓ DE VEDELLA AMB BOLETS
• ROAST- BEEF DE VEDELLA AMB SALSA 
  TÀRTARA I VINAGRETA DE MEL I MOSTASSA
• PEUS DE PORC OFEGATS AMB PERES 
  AL MOSCATELL
• CUIXA D´ÀNEC A LA TARONJA 
  AMB PARMANTIER 
• POLLASTRE SENCER ROSTIT 
  AMB FRUITA DOLÇA
• ESCUDELLA DE NADAL
• CARN D´OLLA       
  

    PEIXOS
• CALAMAR FARCIT DE CARN
• SUQUET DE RAP, GAMBES I CALAMAR
• SOPA DE PEIX
• BACALLÀ A LA LLAUNA 
  AMB LLAGOSTINS 

    CANELONS 
• TRADICIONALS DE ROSTIT
• SENSE GLUTEN
• BRANDADA DE BACALLÀ
• ESPINACS, PANSES I PINYONS
• CEPS AMB FOIE D’ÀNEC
• RAP I GAMBES
• SUPLEMENT BEIXAMEL I FORMATGE

  

COMANDES
DATA LÍMIT RESERVES NADAL: 18/12
DATA LÍMIT RESESERVES CAP D´ANY: 24/12
Plaça Sant Joan 8-9 / Pare Tous Soler 6
Tel. 93 803 13 85       
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El Gran Recapte de 
l’Anoia es farà

 els propers 22 i 23 
de novembre

Crida a trobar voluntaris a l’Anoia 
pel Gran Recapte del Banc d’Aliments

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers dies 22 i 23 
de novembre tindrà 
lloc la campanya del 

Gran Recapte 2019 del Banc 
d’Aliments, a l’Anoia.
Els Bancs dels Aliments són 
organitzacions independents 
i sense ànim de lucre, que te-
nen com a objectius princi-
pals lluitar contra el malbara-
tament recuperant excedents 
alimentaris aptes pel consum 
humà i lluitar contra la po-
bresa, fent arribar els aliments 
recuperats a persones en situ-
ació de precarietat alimentària 
del nostre entorn.
Una bona part de les tones dis-
tribuïdes al llarg de l’any pels 
Bancs dels Aliments provenen 
de l’aprofitament alimentari 
però hi ha aliments bàsics que 
calen per complementar la di-
eta de les persones ateses que 
és difícil aconseguir a través 
de la recuperació, és el cas de 
l’oli, la llet o les conserves (peix 
i verdures). És per això que cal 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Cambra de Barcelo-
na posa en marxa el 
projecte Medusa de 

“Desenvolupament i Promoció 
del Turisme d’Aventura Sos-
tenible al Mediterrani”, amb 
l’objectiu d’abordar els reptes 
turístics mitjançant intervenci-
ons transfrontereres adreçades 
a la regió per desenvolupar i 
promoure el turisme d’aventu-
ra com un nínxol sostenible al 
mercat turístic. Aquest ofereix 
l’oportunitat de revelar des-
tinacions menys conegudes i 
atraure turistes durant tot l’any, 
tal com demostren dades com 
la de l’Informe sobre Turisme 
d’Aventura elaborat per l’Orga-
nització Mundial del Turisme, 
que considera que el 65,6% del 
total dels costos del viatge es 
queda al territori en benefici 
de les comunitats i economies 
locals.

Aventura Mediterrània
En concret, el projecte llen-
çarà un concurs amb el nom 
de Mediterranean Adventure 
Treasures Competition, que 
atorgarà fins a tres subvencions 
de 50.000 euros per a empreses 
del sector turístic de Catalunya. 
Aquestes subvencions serviran 
per assistir a fires internaci-
onals, per millorar la comu-
nicació i el màrqueting de les 
empreses, l’adquisició de nou 
equipament tècnic, la inversió 
per a l’obtenció d’una certifica-
ció rellevant (com ara la ISO), 
la cobertura de serveis legals, 
entre d’altres. Tanmateix, les 
empreses guanyadores podran 
intercanviar bones pràctiques i 

La Cambra atorgarà 
150.000€ a empreses 
del sector turístic

establir contactes amb agències 
de viatges i operadors turístics 
d’altres indrets. Cal afegir que 
el jurat del certamen valorarà 
especialment aquelles iniciati-
ves d’associacions, ajuntaments 
i pimes que involucrin a dones 
i a joves en el desenvolupament 
de les seves activitats.

Potencial turístic del país
Catalunya té potencial per es-
devenir un espai turístic de 
primer ordre, i donat els seus 
estrets vincles amb la Medi-
terrània, el projecte Medusa té 
el potencial de convertir-se en 
una eina de gran utilitat per a 
les empreses del sector turístic 
català. Mitjançant activitats de 
capacitació i el desenvolupa-
ment de rutes i itineraris trans-
fronterers en forma de produc-
tes de turisme d’aventura nous 
i/o millorats, el projecte incen-
tivarà fortament la conservació 
de la natura i crearà llocs de 
treball i ingressos per a les co-
munitats locals. 
Amb tot això cal afegir que se-
gons dades de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya, el sector 
del turisme ha estat el sector 
econòmic de major creixement 
al llarg de les darreres dècades 
a Catalunya o també ha estat el 
sector més resistent davant els 
períodes de crisi econòmica.
El conjunt d’accions del 
projecte tenen previst fina-
litzar-se l’any 2022, en un 
context d’una Catalunya que 
compti amb un sector turístic 
més diversificat en temps i es-
pai. Per obtenir més informa-
ció sobre el projecte, visiteu: 
http://www.enicbcmed.eu/
projects/medusa

impulsar campanyes de reco-
llida d’aquests aliments bàsics 
que ajudin a garantir una ali-
mentació el més equilibrada i 
saludable possible.
Aquesta campanya és possi-
ble gràcies a la mobilització 
ciutadana que entrega ali-
ments als punts de recollida 
(supermercats) i al volunta-
riat que coordina i que està 
presencialment a cada punt 
de recollida i a totes les per-
sones que s’encarreguen de 
la part logística (transport, 
emmagatzematge, classifica-
ció i distribució) i finalment 
gràcies a totes les entitats 
que s’involucren i cooperen 
amb el Banc d’Aliments i que 
durant tot l’any fan possible 
que aquests aliments arribin 
al destí com són les famílies 
de la comarca.

“L’objectiu comú que ens 
mobilitza és garantir un dret 
fonamental, bàsic i essen-
cial: alimentar-se de forma 
saludable i equilibrada. Fem 
possible entre tots/es el nos-
tre lema: Tot el barri volun-
tari! Fem una crida a tota la 
població sense diferències, us 
necessitem un any més! Feu-
vos voluntaris/es i entreu a 
la pàgina www.granrecapte.
com”, expliquen des de l’orga-
nització.
Es necessiten 28.200 volun-
taris, en gairebé 3.000 punts 
de recollida. A Catalunya, 
segons les darreres dades, ha 
augmentat la taxa de pobresa 
fins al 21,3% de la població 
(xifra rècord). La pobresa se-
vera passa del 5,0% l’any 2017 
al 6,5% el 2018.
Al Gran Recapte de l’any pas-
sat, amb 2.800 punts de reco-
llida, 1,8 milions de ciutadans 
van participar-hi (el 24,4% de 
la població), amb 4.452.000 
kg recaptats. Representa un 
21% dels aliments repartits al 
llarg de l’any. 

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.

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

GRAN ILUSTRE VIDENTE AFRICANO

ADAMA
MÁS CONSULTADO POR LA
RAPIDEZ DE SU TRABAJO

Y SU EFICACIA
Resultado garantizado, soluciona todo tipo
de problemas: amor, suerte, trabajo, mal 
de ojo, amarres, impotencia sexual, etc.

T. 604 101 993

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

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



L’Ajuntament canvia el 
paper pel vídeo en les 
actes del ple municipal
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E l departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada ha iniciat la campanya 
#Punticoma, per la prevenció 
de la mort per suïcidi, amb 
motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, que es comme-
mora cada 10 d’octubre.
La campanya està inspirada en 
un moviment que va néixer fa 
uns anys a les xarxes socials 
i que es va apropiar d’aquest 
signe de puntuació per simbo-
litzar que una frase no acaba, 
sinó que continua d’una altra 
manera (una metàfora que 
pot traslladar-se a totes aque-
lles persones que han intentat 
suïcidar-se o que han patit al-
gun problema de salut mental, 
com la depressió o l’ansietat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n la darrera sessió del 
Ple Municipal, els re-
gidors han aprovat les 

primeres actes elaborades en 
format electrònic, que substi-
tueixen les tradicionals actes 
en paper. Així, el primer punt 
de l’ordre del dia va incloure 
l’aprovació de les actes de dues 
sessions anteriors: la del ple 
ordinari del 24 de setembre i 
la del ple extraordinari i ur-
gent convocat el dia 15 d’octu-
bre amb motiu de la publica-
ció de la sentència emesa pel 
Tribunal Suprem.
El regidor d’Entorn Comu-
nitari i Cooperació, Fermí 
Capdevila, també ha explicat 
aquest dimecres que, entre les 
mesures en matèria de trans-
parència i govern obert que 
desenvolupa l’Ajuntament 
d’Igualada, aquesta setma-
na entra en funcionament el 
portal de videoactes, un espai 
que permet que les actes de les 
sessions del ple municipal es-
tiguin disponibles per a la ciu-
tadania en format audiovisual. 
El portal, que es pot consultar 
a l’adreça https://videoactes.
igualada.cat inclou ja la pos-
sibilitat de visionar i consultar 
els plens que s’han dut a terme 
des del mes de juliol.
Capdevila destaca que “aquest 
pas endavant s’emmarca en la 
política de govern obert que 
estem desenvolupant des de 
la legislatura anterior i que 
té com a finalitat apropar a 
la ciutadania el desenvolupa-
ment dels plens municipals”.
Aquest nou sistema facilitarà 
l’edició de l’acta de cada sessió 
i en millorarà la disponibilitat, 

ja que es penjarà al web en un 
període de temps més curt. 
També es millora l’eficiència, 
ja que s’aconsegueix un es-
talvi de recursos humans que 
fins ara s’havien de destinar a 
fer la transcripció de totes les 
intervencions de la sessió, i 
s’elimina qualsevol problema 
interpretatiu sobre el contin-
gut de l’acta, ja que la video-
acta incorpora íntegrament 
les intervencions en format 
audiovisual.
El sistema de videoacta com-
bina l’enregistrament en vídeo 
dels plens municipals amb el 
document de l’acta en format 
electrònic, tot signat electrò-
nicament mitjançant el certi-
ficat digital de la secretària de 
l’ajuntament per donar fe legal 
de l’acte. D’aquesta manera, el 
nou format de videoacta té la 
mateixa validesa legal que l’ac-
ta escrita i signada que s’utilit-
zava fins ara.
La gravació del vídeo de la 
sessió es fa emprant tres cà-
meres robotitzades. A més, 
l’enregistrament indexa auto-
màticament les intervencions 
participants per tal de facili-
tar-ne la posterior associació 
als diferents punts de l’ordre 
del dia. 
Amb aquest nou sistema d’en-
registrament de vídeo s’ha 
millorat molt la qualitat de 
les imatges de la retransmis-
sió dels plens en temps real 
(streaming web), que ja es re-
alitza des de l’any 2016. 
La retransmissió en direc-
te dels plens es podrà seguir 
com fins ara a través del canal 
municipal de YouTube i, com 
a novetat, també des del ma-
teix portal de videoactes.

Es presenta el Pla Local de 
Cooperació, vigent fins al 2024
REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres, l’Espai Cí-
vic Centre va acollir 
la presentació del 

Pla Local de Cooperació al 
Desenvolupament 2019/2024 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
que va ser aprovat pel Ple Mu-
nicipal el passat mes de març.  
L’elaboració i redacció del Pla, 
que ha comptat amb el suport 
de la Diputació de Barcelo-
na, s’ha dut a terme de forma 
participativa, i hi han inter-
vingut diferents representants 
municipals, dues consultores 
tècniques que han coordinat 
el projecte i persones vincu-
lades a les entitats d’Igualada 

Solidària.
Aquest nou Pla marca els ob-
jectius a assolir i les accions a 
desenvolupar en l’àmbit de la 
cooperació internacional al 
desenvolupament, la sensibi-
lització i l’acció directa durant 
el període 2019/2024, pre-
nent com a marc de referència 
l’Agenda 2030 pel Desenvolu-
pament Sostenible i els Objec-

tius de Desenvolupament Sos-
tenible de l’Assemblea General 
de les Nacions Unides.
L’acte de presentació pública 
comptava amb les intervenci-
ons del regidor de Cooperació, 
Fermí Capdevila, i de les dues 
persones que han col·laborat 
tècnicament en l’elaboració 
del Pla, Mireia Puig i Andrea 
Santano, que explicaren resu-
midament les principals ca-
racterístiques del document.
La presentació tancava les ac-
tivitats de l’Octubre Solidari 
que s’han anat organitzant 
al llarg d’aquest mes a càrrec 
d’algunes de les entitats que 
conformen la Comissió Igua-
lada Solidària.  

Igualada commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental

A banda, la campanya també 
pretén posar de manifest l’ele-
vada prevalença del suïcidi i el 
fet que, malgrat el seu abast, 
segueix sent una realitat invi-
sibilitzada en l’esfera pública, 
fet que, segons els experts, 
no contribueix a abordar-la. 
Per això, la campanya pretén 
visibilitzar la problemàtica i 
encoratjar les persones a par-
lar obertament de la seva sa-
lut mental, sense tabús, sense 
estigmes, trencant el silenci 
i l’aïllament i facilitant, així, 
el suport de família, amics i 
societat en general.
A banda de la campanya, 
també s’ha editat un tríptic 
que recull els diferents actes 
que s’han organitzat entorn 
el Dia Mundial de la Salut 
Mental. Els actes, que comp-
ten amb el suport de la Di-

putació de Barcelona, estan 
organitzats pel departament 
de Sanitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igualada, les 
Biblioteques de la comarca, 
l’Associació SMC-Anoia; la 
Fundació Sanitària d’Igua-
lada i el Consorci Sanitari de 
l’Anoia.

Música per la Salut Mental
L’acte central porta per títol 
“Música per la Salut Mental”, 
i es durà a terme el proper 
dissabte 16 de novembre, a 
les 7 de la tarda, a la Plaça 
de l’Ajuntament, i comptarà 
amb la presència de la Igua-
lada Latin Jazz Band, es llegi-
rà el manifest de l’Associació 
Salut Mental Catalunya i s’il-
luminarà, de manera col·lec-
tiva, el #Punticoma, símbol 
d’aquesta campanya.
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ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va celebrar el 
passat dimarts, 29 d’oc-

tubre, una trobada informati-
va amb alcaldes i regidors del 
territori per presentar-los la 
proposta de creació de l’ens 
Anoia Turisme i convidar a 
l’adhesió els seus respectius 
municipis. Fins ara, Anoia Tu-
risme era utilitzat com a marca 
de promoció de la comarca. El 
govern del Consell ara propo-
sa evolucionar-la i que sigui un 
organisme supramunicipal per 
coordinar totes les polítiques 
d’aquest àmbit i tenir un major 
retorn en la creació d’activitat 
econòmica lligada a aquest 
sector.
El Consell proposa abordar 
el turisme des d’una perspec-
tiva supramunicipal, treba-
llant amb tots els ajuntaments 
i implicant, a més, els agents 
econòmics privats vinculats al 
sector. Per això, es vol consti-
tuir un espai de debat per als 
agents turístics, que permeti 
unificar idees i esforços, facili-
tar la coordinació i vinculació 
de tots els implicats i decidir 
les línies estratègiques a seguir 
en aquest camp, definint els 
projectes que calgui executar 
per a aconseguir-les.
El conseller de Turisme, Daniel 
Gutiérrez, remarca que “el nou 
ens ha d’esdevenir un espai de 
concertació que unifiqui els 

esforços, coordini l’estratègia 
i prengui decisions, tot englo-
bant la diversitat territorial i 
d’agents turístics existents. És 
una aposta decidida del go-
vern del Consell pel turisme 
com a factor de desenvolupa-
ment sostenible per la comar-
ca. Esdevé un avanç en política 
turística per decidir i planifi-
car conjuntament, millorar els 
serveis als municipis, augmen-
tar la promoció del territori 
i cercar vies de finançament 
alternatives pels projectes de 
l’Anoia. Anoia Turisme signifi-
ca un important pas endavant, 
i agraïm la predisposició de 
tots els municipis per treballar 
plegats i unificar esforços”.

Objectius de l’ens Anoia 
Turisme
En aquesta línia, la iniciativa 
té com a principals objectius 
destacar l’Anoia com una des-
tinació turística; augmentar la 

participació dels ajuntaments i 
del sector privat en la direcció, 
disseny i aplicació de la políti-
ca turística del territori; aug-
mentar l’impacte econòmic 
del sector del turisme promo-
vent, dissenyant i dinamitzant 
projectes i nous productes tu-
rístics basats en les potencia-
litats endògenes del territori i 
augmentant la cohesió i l’equi-
libri territorial; vetllar per la 
incorporació de criteris de 
qualitat turística i sostenibili-
tat com a garantia de millora 
de la competitivitat turística; 
treballar una política de co-
municació i promoció efectiva 
dels productes i serveis turís-
tics; i, finalment, vetllar per 
la promoció turística en els 

mercats propers i, de manera 
coordinada amb la Diputació 
de Barcelona i l’Agència Cata-
lana de Turisme, poder abor-
dar també els mercats de mitja 
i llarga distància.
La proposta d’organització in-
terna de l’ens Anoia Turisme 
constaria d’un president -el 
conseller de l’àrea de Turisme 
del Consell Comarcal- i d’una 
comissió executiva formada 
per un representant de l’Ajun-
tament d’Igualada, un repre-
sentant dels municipis de l’Alta 
Anoia, un representant de la 
Conca d’Òdena, un represen-
tant de les Valls de l’Anoia, un 
representant dels municipis 
del Sud-oest de l’Anoia i, fi-
nalment, dos representants del 

El Consell Comarcal convertirà Anoia Turisme 
en un ens per promoure la comarca amb els municipis 
i els agents del sector

sector empresarial vinculat al 
turisme. Hi hauria també co-
missions de treball i un plenari 
que, en aquest cas, seria el punt 
de trobada de tots els munici-
pis, entitats públiques, empre-
ses i associacions empresarials 
i que es reuniria regularment.
Anoia Turisme es finançarà a 
través de les dotacions pres-
supostàries efectuades pel ma-
teix Consell Comarcal, per les 
aportacions dels ens adherits 
i també gràcies a la recerca i 
captació de subvencions i al-
tres ingressos. La voluntat dels 
responsables de la iniciativa és 
aprovar la constitució del nou 
ens Anoia Turisme i posar-lo 
en funcionament al llarg de 
l’any 2020.

Es vol crear un punt 
de trobada de tots 

els agents vinculats a 
aquest àmbit, públics 
o privats, i una eina 

eficaç que permeti im-
pulsar el turisme com 
un sector cabdal per al 
creixement econòmic 

del territori

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

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

en 24 quotes sense interesos
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 Promoció regal aniversari 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Truc-
harte, acompanyada 

dels regidors d’Urbanisme, 
Cultura i Esports, José Sau-
cedo, Carlota Silva i Rafael 
Gabarri, ha fet aquest dimarts 
una compareixença davant els 
mitjans locals i comarcals.
Noemí Trucharte ha comen-
çat explicant que “es tracta 
d’una nova dinàmica munici-
pal, que tindrà una periodici-
tat mensual, i que suposa un 
exercici de transparència que 
permetrà la ciutadania conèi-
xer els projectes i iniciatives 
municipals a través dels mit-
jans de comunicació”.
En aquesta primera compa-
reixença l’alcaldessa ha des-
tacat la campanya de civisme 
i convivència que s’ha posat 
en marxa aquesta tardor, amb 
l’objectiu de continuar consci-
enciant la ciutadania sobre la 
necessitat de reduir els excre-
ments a la via pública, com-
batre el vandalisme contra el 
mobiliari urbà i el patrimoni 
municipal i evitar els volumi-
nosos a les voreres.
L’alcaldessa ha anunciat que 
en el Ple del proper dilluns 

11 de novembre es proposarà 
la modificació de l’ordenança 
de tinença responsable d’ani-
mals de companyia per in-
corporar l’analítica de l’ADN 
dels gossos per sancionar els 
propietaris que no recullin els 
excrements dels seus animals. 
“La proposta”, ha dit Noemí 
Trucharte, “és pionera a la 
Conca i podríem dir que gai-
rebé a la comarca de l’Anoia” 
ja que als Hostalets de Pierola 
ja ho estan fent. L’alcaldessa 
confia que la proposta s’apro-
vi per Ple i es pugui reduir o 
acabar amb els excrements a 
la via pública, “una demanda 
reiterada de la ciutadania. La 

infracció pot suposar una san-
ció de 700 € i l’alcaldessa ha 
anunciat “mà dura” contra els 
infractors.
Noemí Trucharte també ha 
aprofitat la compareixença per 
presentar una altra campanya, 
la de dinamització del Mercat 
de Sant Hilari, encaminada 
a trobar nous comerços que 
s’instal·lin en aquest equipa-
ment municipal. El mercat 
disposa d’una vintena de pa-
rades buides que cerquen llo-
gaters. Cada parada té un preu 

de 137 € mensuals, un import 
que pot reduir-se si es lloga 
més d’una, ha explicat Noemí 
Trucharte. Aquesta bonifica-
ció en el preu del lloguer de les 
parades estava contemplat en 
les Ordenances Fiscals per al 
2020, aprovades en el Ple del 
passat mes d’octubre.
Durant la compareixença, 
Trucharte també ha fet esment 
a la línia de subvencions que 
l’Ajuntament ha reeditat per a 
fomentar l’ocupació i la crea-
ció de noves activitats econò-
miques i que ofereixen tres 
línies d’ajudes.
La línia 1, ofereix subvenci-
ons a les petites i mitjanes 
empreses del municipi per a 
la contractació de persones. 
L’ajuntament subvencionarà 
cada contracte laboral per un 
període mínim de 6 mesos 
a mitja jornada o 3 mesos a 
jornada completa, amb un im-
port d’entre 600 € i 1.200 €.
La línia 2, s’adreça a les per-
sones emprenedores que ini-
ciïn una activitat econòmica. 
L’aportació de les subvencions 
en aquest cas serà de 1.000 €.

La tercera línia, ofereix ajuda 
econòmica per a fer reformes 
de locals comercials o aug-
mentar els serveis que pres-
ten els emprenedors locals. La 
quantia en aquest cas serà de 
fins al 50% de la inversió, amb 
un import màxim de 5.000 €.
El termini de presentació de 
les sol·licituds s’acaba el 15 de 
desembre o fins que s’exhau-
reixi la partida pressupostària.
I parlant d’emprenedoria, l’al-
caldessa va acabar la seva in-
tervenció parlant del Viver 
d’empreses ubicat al Centre 
d’Innovació Anoia. Noemí 
Trucharte va mostrar-se orgu-
llosa de tenir el Viver pràcti-
cament al complet amb 7 dels 
8 despatxos ocupats per joves 
iniciatives empresarials.
A banda dels temes que van 
centrar aquesta primera 
compareixença, els mitjans 
de comunicació van pre-
guntar sobre altres temes 
relacionats amb el curs po-
lític i sobre dues infraes-
tructures importants per al 
territori, la Ronda Sud i el 
Polígon de Can Morera.

L’Ajuntament de Vilanova enceta les compareixences mensuals 
davant els mitjans de comunicació 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ja té a punt 
un nou procés participa-

tiu que s’encetarà dilluns 11 de 
novembre. A diferència d’altres 
edicions, el procés proposa di-
rectament nou iniciatives per-
què la ciutadania pugui decidir 
en quins projectes de ciutat vol 
invertir.
El procés participatiu estarà 
actiu de l’11 al 29 de novem-
bre i hi poden participar totes 
les persones empadronades a 
Vilanova del Camí, majors de 
18 anys. Els projectes estan va-
lorats en 27.500 €.
Les butlletes de participació 
proposen 9 projectes dividits 
en tres categories. A la catego-
ria A s’han de marcar un mà-
xim de dues de les tres propos-
tes que es fan per a la millora 
del Parc Fluvial: la instal·lació 
de fanals solars, en una clara 
aposta per les energies renova-
bles; la instal·lació d’una tiroli-
na o la instal·lació d’una zona 

d’escalada.
La categoria B inclou tres pro-
postes més: una inversió en 
mobiliari urbà, una ampliació 
i millora en la decoració na-
dalenca o més mobiliari per als 
parcs. En aquesta categoria es 
podrà marcar una única opció.
Pel que fa a la categoria C, les 
accions que es proposen seria 
la inversió en cendrers i pa-
pereres, en taules de pícnic i 
en elements biosaludables. En 
aquesta categoria només es po-
drà marca una única opció.
 
Com i on podem votar els 
projectes
Es pot votar de manera telemà-
tica des del web de l’Ajuntament 
www.vilanovadelcami.cat o 
també de manera presencial 
a diferents espais municipals: 
l’Àrea de Cultura,  el Registre 
de l’Ajuntament, l’Oficina de 
Registre del Mercat Municipal 
de Sant Hilari, al Centre Cívic 
Barri la Pau, Can Papasseit, la 
Biblioteca, el Casal de la Gent 
Gran i Can Muscons.

Dilluns comença el 
procés participatiu FESTA DEL VI

IGUALADA,  16 D E NOVEMBR E
D E  1 3 : 0 0  A  2 3 : 0 0  -  RAMBLA ST.  IS IDRE
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest dissabte a partir 
de les vuit del vespre 
tindrà lloc a la Sala 

Auditori de Mont-Àgora la 
Gala de l’Esport de Mont-
bui, activitat que s’organitza 
anualment per homenatjar i 
premiar els millors esportis-
tes del municipi. La gala d’en-
guany serà presentada per 
Yannick Ramis i per Maria 
Berenguer, i comptarà amb 
les actuacions de les nens 
de rítmica del Club Espor-
tiu Montbui i també amb les 
exhibicions del grup de ball 
“Mont-aQua Team”.
En aquesta edició els finalis-
tes, per categories, són els se-
güents:
A la categoria escolar, per 
l’AMPA Escola Antoni Gaudí 
són finalistes Guillem Ariza 
i Eira Caballé; per l’AMPA 

García Lorca Xavi Alonso; 
Joel Fontana i Jan Miras se-
ran els finalistes per l’AMPA 
Escola Montbou, mentre que 
Walid Ikken és finalista en re-
presentació de l’AEE Institut 
Montbui.
Pel que fa als finalistes d’en-
titats, enguany seran Iván 
Avilés i Raúl Tené (Futbol 
Sala Montbui); Alex Estruch 
(UD San Mauro); Raúl Cañi-
zares i Marc Manchón (Club 
Tennis Montbui); José Ortego 
(Club Tennis Taula Montbui); 
Ariadna Martos i Laura Ba-
raldés (Club Handbol Mont-
bui); Josep Pons (Club d’Es-
cacs Montbui); Irene Elvira i 
Natàlia Poch (Club Esportiu 
Montbui); Judit Llobet i Ire-
ne Díaz (Hoquei Club Mont-
bui); Pablo Ordóñez i Adrián 
Hernández (Club Petanca 
Montbui); Genís Forns i Martí 
Escofet (Moto Club Montbui); 

Aquest dissabte, a Mont-Àgora, gala 
de l’esport de Montbui

Guillem Roig i Oriol Quinta-
na (Club Futbol Montbui).
A la categoria d’esportistes 
montbuiencs que competei-
xen en entitats de fora del 
municipi són finalistes Sheila 
Avilés (Adidas-Terrex/Club 
Atlètic Igualada); Elsa Alias 
(Club Atlètic Igualada); Nac-
ho Fajardo (Igualada Squash); 
Montse Fajardo (Igualada 
Squash); Carlos Simón (Club 
Futbol Igualada); Anna Ber-
nadí (Club Futbol Igualada); 
Bernat Benito (CE Manresa); 
Fidel Serra (Club EGIBA 
Manresa) i Oriol Martí (UE 
Cornellà). 
Durant la gala es lliuraran 
tammateix nombroses men-
cions especials per ascensos, 
títols, al mèrit esportiu i tam-
bé es reconeixerà a persones i 
entitats que han treballat per 
la dinamització de l’esport en 
el municipi.

MONTBUI / LA VEU 

Prop de 900 persones 
van visitar dijous pas-
sat el 13è Passatge del 

Terror de Montbui, una acti-
vitat que enguany es va cele-
brar per segon any consecutiu 
a l’antic magatzem de Calçats 
Ferrer (ara de propietat muni-
cipal). El Passatge d’enguany 
va suposar el retorn als orí-
gens d’aquesta activitat, amb 
la qual es van aconseguir unes 
disfresses i unes escenografies 
espectaculars. Amb un públic 
fidel, pels volts de quarts de 
10 de la nit va començar l’ac-
tivitat, precedida d’un Ball de 
Monstres. Com és habitual, es 
va formar l’habitual cua d’ac-
cés. Enguany la meteorologia 
va acompanyar, amb una tem-
peratura millor que en ante-
riors ocasions.
Els prop de 500 metres qua-
drats estaven farcits de sinis-
tres personatges que creaven 
una sensació de por i de sor-
presa constant als assistents, 
durant els gairebé 15 minuts 
que es trigava a completar 
el recorregut. Morts vivents, 
enterradors, figures cadavè-
riques, escenes “pseudo-go-
re”, personatges aterridors 
de l’imaginari col·lectiu...per 
passadissos i espais magnífi-

cament ambientats i en alguns 
casos claustrofòbics. Des de 
l’inici del Passatge i fins la ma-
tinada es van combinar efectes 
sonors i llums adequades per 
crear unes escenes espectacu-
larment treballades.
Un any més, el gran treball 
dels diferents col·laboradors 
va ser clau per aconseguir 
una gran valoració dels assis-
tents, que continuen mostrant 
la seva fidelitat al Passatge de 
Terror, malgrat la proliferació 
d’altres esdeveniments simi-
lars i malgrat estar inclosa en 
un pont festiu per a moltes 
persones.

Celebració del “Casta-ween”

A més del 13à Passatge del 
Terror, durant la jornada de 
Casta-ween de Montbui es 
van organitzar diferents tallers 
de manualitats per a la maina-
da, així com un “scape-room” 
i diferents jocs per als assis-
tents, al Passeig Catalunya.
El “Casta-ween” 2019 va estar 
organitzat per l’Ajuntament de 
Montbui (regidories de Joven-
tut i Cultura, a través de Mont-
jove i Mont-Àgora) i va tenir 
la col·laboració de l’AMPA 
Escola García Lorca, AMPA 
Escola Antoni Gaudí, Grup 
d’Esplai Montbui (GEM), 
Gonzalo, Grup Esplai Trenca 
l’Ou i Associació Inama. 

El passatge del terror de Montbui, 
espectacular 

MONTBUI / LA VEU 

Dilluns passat va te-
nir lloc a l’Ajunta-
ment de Montbui 

una reunió de treball entre 
els alcaldes de Montbui Jesús 
Miguel Juárez i el d’Igualada 
Marc Castells, acompanyats 
dels respectius arquitectes 
Àngel Balaguer (Montbui) 
i Jordi Pagès (Igualada). 
També hi va assistir el se-
gon Tinent d’Alcalde i regi-
dor montbuienc de Serveis 
Municipals, Medi Ambient, 
Urbanisme i Habitatge Adrià 
Castelltort.
La trobada, celebrada en un 
clima de cordialitat, va per-
metre tractar alguns dels 
temes que afecten conjunta-
ment als dos municipis, com 
ara els projectes a l’entorn 
del riu Anoia (el parc fluvi-
al a la vessant montbuienca 
i una nova zona de passeres 

previstes a la zona iguala-
dina). També es va incidir 
sobre el projecte de la Via 
Blava del riu Anoia i les dife-
rents qüestions per millorar 
les connexions viàries entre 
ambdós municipis, especial-
ment a la zona montbuienca 
del pont de la Palanca.
Es van abordar qüestions en 
l’àmbit d’urbanisme al bar-
ri del Rec d’Igualada, també 
les afectacions derivades del 
nou enllaç que tindrà Iguala-
da a la Ronda Sud i es va par-
lar sobre els diferents projec-
tes en què poden treballar en 
comú ambdós ajuntaments.
Durant la reunió, tant l’Al-
calde d’Igualada com el de 
Montbui van mostrar una 
voluntat de col·laboració 
envers l’altra part, tenint en 
compte que ambdós muni-
cipis comparteixen diferents 
problemàtiques i àmbits ter-
ritorials en comú. 

Reunió de treball entre 
els alcaldes de Montbui i 
Igualada

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na han començat les 
pràctiques del curs 

de monitora de menjador i 
vetlladora. Aquestes pràc-
tiques es realitzen a centres 
de formació de la comarca 
i formen part del curs ocu-
pacional que s’organitza des 
de Mont-Activa des de finals 
del mes de setembre. Realit-

zen aquest curs dones majors 
de 30 anys en situació d’atur, 
que podran ara completar la 
seva formació amb 30 hores 
de pràctiques. El curs finalit-
zarà el proper 30 de novem-
bre i està organitzat per l’Àrea 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Montbui, 
amb la col·laboració del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
i del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

Han començat les 
pràctiques del curs de 
monitora de menjador i 
vetlladora 



COMARCA  |  25Divendres, 8 de novembre de 2019

LA POBLA DE C / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va celebrar la festa de 
la castanyada amb dife-

rents propostes, promogudes 
des de l’Ajuntament, els centres 
educatius i les entitats locals. 
Del 30 d’octubre al 5 de no-
vembre, castanyes, panellets, 
contes, música i danses van ser 
els protagonistes de l’agenda 
poblatana.
El dimecres 30 d’octubre, a l’es-
cola Maria Borés al matí, els 
nens i nenes van rebre la visita 
de la Castanyera. A la tarda, els 
i les alumnes van oferir una ac-
tuació en què van cantar i van 
ballar danses tradicionals cata-
lanes. Després van poder men-
jar castanyes, que havia torrat 
un grup de pares i que van re-
partir els estudiants de sisè. A 
la Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet, els menuts també van 
rebre, el dijous 31 d’octubre, la 
visita de la Maria Castanyera, a 
qui van obsequiar amb pane-
llets i ella els va portar casta-
nyes i els va explicar un conte.
Al Cau Jove es van organitzar 
dues propostes: un taller de 
panellets, el dimecres 30 d’oc-
tubre, en què hi van participar 
una vintena de nois i noies, i 

un de maquillatge de terror, 
en què s’hi van inscriure set 
joves. Aquesta segona activitat 
va anar a càrrec de la poblatana 
Maria Sànchez. 
També per al jovent, el dijous 
31 a la nit al Teatre Jardí, l’enti-
tat Barrufet Roig va organitzar 
la Barrucastanya. Hi van assis-
tir una norantena de persones 
i la música va anar a càrrec del 
DJ Gasque. El local estava de-
corat amb motius de tardor i 
de Halloween. La festa va durar 
fins passades les 5 de la mati-
nada.
El diumenge 3 de novembre a 
la tarda a l’Ateneu, un centenar 
de persones van gaudir del ball 
que va oferir el grup A Vives 

Castanyes, panellets, contes i música 
per celebrar la festa de la castanyada

Veus. Els assistents van poder 
menjar panellets, acompanyats 
d’un got de moscatell. Aquesta 
activitat la va organitzar l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran.
I les propostes amb motiu de 
la castanyada, es van tancar el 
dimarts 5 de novembre amb 
una sessió de l’Hora del Con-
te, a càrrec de l’Íngrid Domin-
go. L’activitat va tenir lloc a la 
Biblioteca Municipal mossèn 
Cinto Verdaguer i va aplegar 
una setantena de poblatans i 
poblatanes. Amb el títol “Cas-
tanyes, bolets, carabasses i bar-
rets”, la contista va fer passar 
una tarda agradable i divertida 
a petits i grans.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha cons-

truït uns columbaris al ce-
mentiri municipal dels Plans 
d’Arau, on es podran diposi-
tar les cendres procedents de 
la incineració dels difunts. 
L’obra l’ha realitzat l’empresa 
Evoquia Columbaris i en el 
condicionament de l’entorn 
la regidoria d’Urbanisme ha 
comptat amb la intervenció 
de l’arquitecta tècnica mu-
nicipal, un serraller local i la 
brigada municipal.
La instal·lació consisteix en 
un bloc de 32 nínxols, format 
amb estructura d’acer corten 
i tapes de panell fenòlic. Hi 
ha serigrafiada la fotografia 
d’una olivera de la zona del 
Camí del Cargol, l’autor de la 
qual és el Lluís Pérez. 
El conjunt està col·locat sobre 
una base, adaptada segons el 

codi d’accessibilitat, que s’ha 
format amb un encintat de 
planxa d’acer corten que per-
fila i delimita el paviment de 
formigó tenyit. L’accés és amb 
esgraons, per una banda,  i 

L’Ajuntament construeix uns 
columbaris al cementiri municipal

amb una rampa que té un 
lleuger pendent, per l’altra.
Properament, l’Ajuntament 
informarà dels tràmits que 
s’hauran de fer per disposar 
d’aquests columbaris. 

ÒDENA / LA VEU 

El dia 31 d’octubre i 1 
de novembre els dife-
rents nuclis d’Òdena 

van celebrar la Castanyada 
i el Halloween amb, d’una 
banda activitats tradicionals, 
degustant productes propis 
de la Festa de la Castanyada 
i premiant el millor panellet, 
i altres més paganes com, el 
passatge del terror, la festa de 
disfresses, entre altres.
Dijous 31, el Centre Cívic del 
Pla d’Òdena es va omplir de  
nens i nenes disfressats per 
celebrar el Halloween. Des-
prés de resseguir diferents 
carrers del nucli demanant 
caramels es van retrobar tots 
al Centre per donar pas al 
Concurs de panellets. La gua-
nyadora va ser Antonia Lopez 
seguida per Carla Tena, Aroa 
Sanjuan i Joana Teresa. La 
celebració al Centre però, 
va continuar amb la festa de 
disfresses. Així, el premi Cas-
taween va ser per a Jose Gar-
cía amb la disfressa “la mort” 
seguit de Julián, Gala, Edgar 
García amb disfressa de Joker. 
També van tenir una menció 
especial Kimberly Jiménez 
amb la disfressa “infermera 
boja”, Claudia Gañan amb la 
“nina diabòlica” i Sonia Palo-
mino amb “l’aranya”. El premi 
a la millor disfressa en grup 
va ser pel conjunt Pallassos 

Lopez. El punt final el va po-
sar l’organització d’un petit 
passatge del terror per part 
de la comissió jove d’Òdena i 
la música amb DJ. 
El dia 1 de novembre a la nit, 
el poliesportiu Mestre Vila 
Vell es va omplir de foscor, 
suspens i xiscles amb el Pas-
satge del Terror. Centenars 
de persones van anar fent cua 
al llarg de la nit per anar vi-
vint ensurts i escenes de por. 
També el dia 1 a la tarda, 
prop d’un centenar de nens i 
nenes menors de 12 anys van 
participar a Zombie Land, 
una gimcana pel poble on els 
supervivents, els nens i nenes 
participants, han d’aconse-
guir l’antídot per salvar a la 
població. Per fer-ho han de 
passar diferents proves i sal-
tejar als zombis que donàvem 
voltes pels carrers d’Òdena. 
L’Espelt també va celebrar la 
castanyada amb un sopar de 
germanor, música i un taller 
de panellets el dijous 31 al 
centre social.
L’Ajuntament agraeix a totes 
les entitats la voluntat, esforç 
i dedicació per organitzar fes-
tes com aquestes que a més de 
mantenir vives les tradicions 
ajuden a cohesionar el poble. 
Així, vol fer  un agraïment 
especial a la Comissió Jove 
d’Òdena, a  l’AAVV La Cora-
za, i Associació Cultural Cen-
tre de l’Espelt.

Òdena va viure una 
Castanyada i Halloween 
amb molt d’èxit
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ANOIA / LA VEU 

Amb la pressió del 
PSC-Anoia, Ferrocar-
rils de la Generalitat 

de Catalunya ha inclòs, dins el 
seu pla d’actuació pels propers 
10 anys, la supressió dels pas-
sos a nivell d’Igualada, Vallbo-
na i Masquefa. Els socialistes 
de l’Anoia han treballat la pro-
posta amb el Grup del PSC al 
Parlament que ho ha portat a 
la Comissió de Territori on es 
va presentar l’Agenda Estratè-
gica 10/30 de Ferrocarrils amb 
els àmbits d’actuació fins a l’any 
2030.
La proposta del PSC intro-
duïda al nou Pla marca que 

Ferrocarrils es compromet a eliminar els passos a 
nivell de l’Anoia en el seu nou pla d’actuació

CARME / LA VEU 

Carme celebra, per Sant 
Martí, la seva Festa Major 
d’hivern i ha preparat un se-
guit d’actes per aquests pro-
pers dies.
Demà dissabte a les 9 del 
vespre es farà un sopar po-
pular organitzat per la Colla 
de Diables de Carme al Tea-
tre, que continuarà, a partir 
de la mitjanit, amb una Fes-
ta Jove amb els Djs locals: Dj 
Molí Vell, Dj Merinero, Dj 
Xic i Dj Selle.
Diumenge, a les 12 del mig-
dia serà el torn per als més 
petits amb el Cicle de tea-
tre familiar que presentarà 
“Gnoma” (Pea Green Boat), 
al Casal. I a la tarda, a les 6 
tindrà lloc un ball amb en 
Joan Vilandeny al Teatre.
I el dilluns dia 11, festa local, 
se celebrarà la Missa solem-
ne amb l’acompanyament 
dels Amics de la parròquia, 

S.M. DE TOUS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
tenen lloc els actes 
principals de la Festa 

Major de Sant Martí de Tous, 
amb activitats intenses i pre-
parades per al gaudi de tot-
hom.

DIVENDRES 8
- Esmorzar amb pa amb oli i 
xocolata en pols i espectacle 
musical infantil “Mans enlai-
re això és una festa”, amb Jordi 
Giralt.
Amb la col·laboració especial 
de l’AMPA del CEIP Cérvola 
Blanca
- a les 5 de la tarda al Local 
Municipal
Espectacle “Batibull de Festa 
Major” a càrrec de la Cia. de 
Parranda.
- a 2/4 de 7 de la tarda al carrer 
de Sant Valentí, 
Xocolatada i coca
- a les 8 del vespre a la plaça 
Major
Correfoc amb els Diables de 
Santa Caterina, Mal Llamp 
d’Igualada
- a les 9 del vespre al Sindicat
Sopar popular
- a les 11 de la nit pels carrers 
del municipi
Cercabirres. Tibador de cer-
vesa i cercavila ambulant amb 
la banda Bandsonats.
- a la 1 de la nit, al Local Mu-
nicipal
Concert jove a càrrec de Pas-
qual i els Desnatats
Després, Rocker@s.

DISSABTE 9

- a 1/4 d’11 del matí, pels car-
rers
Cercavila a càrrec dels Gra-
llers d’Igualada
- a les 10 del matí al camp de 
futbol
Futbol aleví. UE Tous - UE 
Sitges
- a les 11 del matí a l’església 
parroquial
Missa en honor a Sant Martí
- a les 12 del migdia a la plaça 
de l’església
Ball de faixes, gegants, caps-
grossos i cercavila
- a la 1 del migdia a la plaça de 
Fàtima
Sardanes amb la Cobla Prin-
cipal de Tarragona i aperitiu 
popular.
- a partir de les 4 de la tarda, a 
la plaça de Fàtima
Inflables
- a les 5 de la tarda al Camp 
de futbol
Bitlles de Tous i federades
- a les 5 de la tarda al Camp 
de futbol
Joc de batalla de tir amb arc 

Sant Martí de Tous celebra la Festa Major

per equips
- a les 7 de la tarda al Local 
Municipal
Concert de Festa Major a càr-
rec de l’Orquestra Chocolat
- a les 10 del vespre al Local 
Municipal
Gran ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Chocolat

DIUMENGE 10
- a les 12 del migdia a la plaça 
de Fàtima
Exhibició castellera a càrrec 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da
- a les 5 de la tarda al camp 
municipal de futbol
Trofeu de futbol de Festa 
Major
UE Tous - CE Esparreguera.
- a les 6 de la tarda al Casal de 
Tous
El Grup Teatral de Capella-
des presenta l’obra “El nom”.
- a les 7 de la tarda a Local 
Municipal
Ball de cloenda de Festa Ma-
jor a càrrec del duet Liberty.

Festa Major 
d’hivern a Carme

“cal redactar els projectes de 
supressió dels passos a nivell 
existents a la xarxa de Ferro-
carrils de la Generalitat de Ca-
talunya al seu pas per Igualada, 
Masquefa i Vallbona d’Anoia 
abans de 2021 i incorporar-los 
en el nou contracte programa 
2021-2025”. El PSC demana 
que “FGC compleixi aquest 
compromís i que el govern de 
la Generalitat no torni a pro-
metre i preveure la supressió 
dels passos a nivell només de 
cara a la galeria”.
La xarxa actual de FGC a l’Ano-
ia encara conserva tres passos 
a nivell en tres municipis dife-
rents com són Igualada, Vall-
bona d’Anoia i Masquefa, els 

quals estan   situats en punts 
problemàtics i que generen 
importants inconvenients a les 
ciutadanes i ciutadans d’aquests 
municipis.
En el cas de la ciutat d’Igualada, 
el pas a nivell està situat a l’ex-
trem est de la ciutat, al costat 
de l’Escola Gabriel Castellà i 
l’Institut Antoni Badia Marga-
rit, amb el conseqüent perill 
pels seus alumnes. A més, la 
línia talla una de les principals 
sortides viàries de la ciutat, per 
la qual circulen més de 11.000 
vehicles diaris.
Pel que fa al municipi de Vall-
bona d’Anoia, el pas a nivell 
talla la carretera B-224 al seu 
pas pel centre del nucli urbà, 

al centre del mateix. Aquesta 
carretera és la principal via de 
comunicació entre Igualada i 
l’Anoia Sud, amb un trànsit de 
més de 5.000 vehicles diaris. La 
interrupció periòdica del trànsit 
per la baixada de barreres su-
posa una molèstia important ja 
que genera problemes de cues 
i bloqueig en els accessos a al-
guns carrers.
I a Masquefa, el pas a nivell està 
situat també al centre del nucli 
urbà, a prop de destacats equi-
paments cívics i socials, a més 
de ser els punts d’unió entre el 
barri de la zona nord del nucli i 
la part central del nucli de Mas-
quefa, per tant, element impor-
tant de connexió per vianants. 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha contractat un jove 
en pràctiques per l’àrea 

de joventut, com a animador 
sociocultural dels Espais Jo-
ves de l’Ajuntament, a través 
del programa de Garantia Ju-
venil.
La durada del contracte en 
pràctiques és de sis mesos, 
del 30 d’octubre de 2019 al 
29 d’abril de 2020, a jorna-
da completa i desenvoluparà 
tasques de dinamització de 
l’espai jove amb totes les ves-
sants: punt d’informació, aju-
dar a fer currículums, recerca 
de feina, organització d’acti-
vitats, entre altres. Durant la 
seva estada, el jove tindrà una 
persona tutora designada que 

L’Ajuntament 
d’Òdena incorpora un 
dinamitzador de joventut

li farà un seguiment.
Aquesta és una acció cofinan-
çada pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), a través 
del programa de Garantia Ju-
venil, que preveu la contrac-
tació en pràctiques de joves 
amb formació. 
L’objectiu és millorar la seva 
ocupabilitat amb l’adquisició 
de les aptituds i les competèn-
cies derivades de la pràctica 
laboral, de manera que sigui 
possible la seva incorporació 
al mercat laboral de forma es-
table i duradora en el temps.
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PIERA / LA VEU 

El passat 22 d’octubre, 
comerciants de la nos-
tra vila es van reunir a 

la sala polivalent del Teatre 
Foment de Piera per parti-
cipar a la jornada de presen-
tació del programa ‘Botigues 
amb Futur’ organitzada pel 
Consell Comarcal de l’Anoia 
en col·laboració amb la regi-
doria de Comerç de l’Ajunta-
ment de Piera. 
En aquesta primera sessió es 
van explicar els objectius del 
programa, bàsicament cen-
trats en donar assessorament 
sobre les eines digitals exis-
tents per aplicar-les al comerç 
tradicional. 
El programa pretén donar 
suport  a les empreses comer-
cials i de serveis per millorar 
la digitalització del comerç de 
l’Anoia com ara la presència 
digital, la promoció de nego-
cis, els productes en línia o els 

d’empreses. Això vol dir que 
entre les empreses que hagin 
fet la formació se n’escolliran 
un màxim de 15 per dur a 
terme el pla de transformació 
digital del seu negoci. 
Després d’això es passaria a 
la fase d’execució, on es faran 
dues sessions d’assessora-
ment individualitzat, conduï-
des per un expert que visitarà 
cada empresa.

Afavorint la transformació digital de 
les empreses locals

nous canals de comercialitza-
ció existents. 
Aquesta primera fase del pro-
jecte s’ha dut a terme als mu-
nicipis de Calaf, Capellades, 
Piera i Santa Margarida de 
Montbui. Ara, un cop avaluat 
el futur del sector i donades 
a conèixer les opcions de di-
gitalització que té el comerç 
tradicional a les seves mans 
es passarà a la fase de selecció 

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte dia 2 
de novembre es va ce-
lebrar el IV Passatge del 

Terror de Piera, organitzat per 
la Colla de Diables. Unes 800 
persones van passar per aquest 
túnel que va recrear una fui-
ta en una planta nuclear. El 
recorregut va ser força llarg: 
començava a l’inici del carrer 
Canigó, pujava cap a l’antic es-
corxador i finalitzava per un 
tobogan fins a la sortida del 
recinte. Més d’una quarantena 

de persones voluntàries van 
fer possible aquesta activitat 
que va incloure personatges 
terrorífics, llums, flaixos i sons 
aterridors que van contribuir 
a fer passar als visitants un 
moment terrorífic però alhora 
molt divertit.
Des de l’Ajuntament es vol fe-
licitar els Diables de Piera per 
la bona organització del pas-
satge del terror. L’entitat s’ha 
mostrat també molt satisfeta 
amb l’èxit d’aquesta iniciati-
va que esperen poder repetir 
l’any vinent.

Unes 800 persones visi-
ten el passatge del terror

PIERA / LA VEU 

El passat dijous 30 d’oc-
tubre es va signar un 
conveni de col·labora-

ció entre l’Ajuntament de Piera 
i l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases. A l’acte 
van ser-hi presents l’alcalde de 
Piera, Jordi Madrid, el regidor 
d’Educació, Josep Maria Ro-
sell, i representants del centre 
entre els quals hi havia la Rosa 
Escolà Cases, presidenta de la 
junta gestora de l’entitat. 
El document estableix el 
compromís del consistori de 
subvencionar part de les des-
peses de funcionament que 
assumirà el centre durant el 
curs 2019-2020. Així mateix, 
l’Ajuntament cedeix l’ús de les 
aules habilitades a Ca la Mes-
tra per a la realització d’activi-
tats i es fa càrrec del manteni-

ment i els subministraments 
de l’edifici. 
L’Aula Municipal de Música 
promou l’ensenyament musi-
cal a la vila des de l’any 1991. 
Ofereix estudis musicals re-
glats i una àmplia oferta d’ac-
tivitats de caire cultural en 
forma de tallers, actuacions o 
xerrades. 
Amb aquest conveni, Ajunta-
ment i Aula de Música volen 

Conveni per a fomentar la formació 
musical

seguir treballant en la promo-
ció de la música permeten a la 
ciutadania, i especialment a 
infants i joves, que adquirei-
xin coneixements que els aju-
din a desenvolupar aptituds i 
actituds que els beneficiïn en 
la seva etapa escolar, sempre 
d’acord amb els objectius mar-
cats en el Pla Educatiu d’En-
torn de Piera (PEEP) per als 
anys 2014-2020.

PIERA / C. MUNTANER 

Aquesta setmana hi ha 
un canvi en la com-
panyia de teatre. La 

poca informació que m’ha 
passat la comissió organit-
zadora és la següent: després 
que els dos grups reserves 
que tenien no han pogut ve-
nir, la companyia que vindrà 
aquest dissabte 9 de novem-
bre és Gènesis  teatro de Peña 
Fragantina, que com podeu 
llegir és de Fraga.
Aquesta companyia represen-
ta Un Malentés, una adapta-
ció de Non tuti i ladri vengono 
per noucere de l’autor Dario 
Fo (Sangiano 1926- Milán 
2016)
Un malentès és una comèdia 
ambientada als anys 60 on 

es critica la hipocresia i la 
duplicitat moral  de la soci-
etat burgesa. Un lladre amb 
una esposa neuròtica entra 
a robar en una casa de bona 
posició. Estant el lladre dins 
l’amo de la casa arriba amb la 
seva amant. A partir d’aquest 
moment es desencadenen un 
seguit de situacions on tots 
menys el lladre tenen quel-
com a amagar.

Canvi de grup al Concurs 
de Teatre pierenc
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades ja té el seu 
mapa de la col·lecció 
“Nuclis amb encant”, 

que ha editat Anoia Turisme 
per  fer promoció de la co-
marca i que vol posar en valor 
els nuclis antics de diferents 
municipis de l’Anoia.
Aquest és un plànol en for-
mat A3 que permetrà al vi-
sitant recórrer tota la vila, 
coneixent els seus elements 
patrimonials més destacats. 
En una de les cares hi ha el 
plànol amb il·lustracions dels 
elements destacats i a l’altra 
més informació sobre aquests 
espais rellevants. A la mateixa 

edició hi ha la informació en 
català, castellà i anglès.
Aquest dilluns es va fer en-
trega d’aquest nou material al 
consistori capelladí. El con-
seller Daniel Gutiérrez, de 
l’àrea de Turisme del Consell 
Comarcal, va fer el lliurament 
al regidor de Promoció Eco-
nòmica i Turisme de l’Ajun-
tament de Capellades, Àngel 
Soteras.
En aquest enllaç es pot des-
carregar el nou mapa de Ca-
pellades i també els altres 
cinc que de moment ha editat 
el Consell Comarcal: La Lla-
cuna, Copons, Sant Martí de 
Tous, Piera i Castellfollit de 
Riubregós.

Surt un nou mapa de 
Capellades dins els 
“Nuclis amb encant”CAPELLADES / LA VEU 

El dijous 31 d’octubre a 
Capellades va deixar 
dues festes, la primera 

per a les famílies i la segona per 
als més joves.
La Castanyada va començar 
amb un berenar al pati de La 
Lliga, gentilesa de Capellades 
Comerç. Amb les piles ja car-
regades els nens i nenes ho 
van donar tot, animats pel Pep 
López i la bona música de l’es-
pectacle Folkids. La vetllada, 
amb el Teatre ple de famílies, 
va acabar amb un foto de grup 
amb les castanyeres, els home-
nets del bosc i els terrorífics de 
Halloween.
A continuació els més grans 
–a partir de primer d’ESO– 
van anar cap a Casa Bas per 
gaudir de la proposta “Misteri 
a Casa Bas”, organitzada con-
juntament per l’Ajuntament de 
Capellades i l’escola Dance&-
Fun. Tal com destaca el regi-

dor de joventut, Miquel Sabaté, 
“aquesta proposta del túnel de 
terror-escape room ha tingut 
l’èxit que esperàvem. Podem 
dir que és una nova iniciativa 
que ha vingut per quedar-se. A 
partir d’ara l’anirem treballant 
i millorant amb noves propos-
tes”.

La Castanyada i Misteri a Casa Bas

Les tres hores que va durar l’es-
cape room –amb els Jardins de 
Casa Bas ambientats com una 
mena de cementiri terrorífic– 
va estar ple de grups de joves. 
A banda de passar pels dife-
rents espais, per poder sortir 
calia que resolguessin una pro-
va, que els obria la porta final.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades ha començat el 
mes de novembre con-

tractant un jove, dins el  pro-
grama de Garantia Juvenil, 
una iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juvenil, 
impulsada a Catalunya a tra-
vés del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC).
Aquest jove estarà treballant 
durant sis mesos a jornada 
complerta, realitzant dife-
rents tasques dins l’àrea de 
serveis tècnics de l’Ajunta-
ment.
El consistori capelladí ha po-
gut ja acollir-se anteriorment 
a aquesta convocatòria de la 
Garantia Juvenil, amb dife-
rents joves contractats. Per 
participar-hi, cal estar inscrit 
al Servei d’Ocupació i a Ga-
rantia Juvenil i tenir estudis 

post obligatoris finalitzats 
– per exemple Cicles Forma-
tius i Graus Universitaris-. 
Aquesta és una oportunitat 
per entrar al mercat laboral a 
través d’una primera experi-
ència a l’administració públi-
ca i realitzant tasques segons 
els seus estudis.
Els i les joves interessats en el 

L’Ajuntament de Capellades contracta 
un jove en pràctiques

programa de Garantia Juve-
nil, per a properes edicions, 
poden demanar hora a l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia a través 
del correu electrònic ano-
ia@oficinajove.cat, trucant a 
l’Oficina Jove de l’Anoia al 93 
805 15 85 extensió 2 o bé en-
viant un missatge de Whatsa-
pp al 679 964 669.

CAPELLADES / LA VEU 

A la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Capellades i a la re-
cepció del consistori es pot 

trobar l’agenda Capellades Ac-
tivitats que recull les diferents 
propostes culturals que es fan 
a la vila.
Aquesta agenda recull tant les 

propostes que es promouen 
des de l’Ajuntament – com per 
exemple la setmana llarga de la 
música- com les que s’impul-
sen des de les diferents entitats.

Capellades Activitats, a punt

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha repartit 
per totes les llars capelladines 
un nou butlletí “Casa de la 
Vila”. Aquesta publicació recull 
les diferents activitats que s’ha 
dut a terme a Capellades des de 
les eleccions municipals. 
Al llarg de 20 pàgines es re-
passa les festivitats celebrades 
i es presenta els projectes que 
s’ha començat a dur a terme 
com ara l’asfaltat de l’entrada 

per la Font de la Reina, la re-
forma de la teulada del Pavelló 
Poliesportiu. També es recull 
informacions més diverses 
com ara les diferents beques 
que s’ha donat aquest curs, 
les campanyes dutes a terme i 
els serveis que s’ofereixen a la 
nostra vila.
El butlletí es pot trobar en su-
port digital a la pàgina web 
i en paper a la recepció de 
l’Ajuntament i la Biblioteca El 
Safareig.

Nova revista “Casa de la Vila”

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Barcelona ha 
publicat informació estadística 
sobre les novel·les més presta-
des a la xarxa de 227 bibliote-
ques que conformen la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona. La 
Biblioteca El Safareig, de Ca-
pellades, forma part d’aquesta 
xarxa des que es va inaugurar 
l’octubre de l’any 2013. 
A la Xarxa la novel·la més pres-
tada aquest tercer trimestre 

ha estat “Patria” de Fernando 
Aramburu. A continuació, tro-
bem “Las hijas del capitán”, de 
María Dueñas, i “Todo esto te 
daré”, de Dolores Redondo.  A 
Capellades aquests tres llibres 
estan entre els deu més pres-
tats, però no en els primers 
llocs del rànquing. La novel·la 
que està tenint més èxit és “La 
desaparició de Stephanie Mai-
ler”, de Joël Dicker, seguida de 
“El risc més gran”, de Laura 
Pinyol i Puig i “L’estiu que co-
mença” de la Sílvia Soler.

Els més prestats a les Biblioteques
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LA LLACUNA / LA VEU 

El passat dijous 24, el 
secretari general d’Es-
ports de la Generalitat 

de Catalunya, Gerard Figue-
ras acompanyat de l’exsecretari 
general de l’esport, Josep Mal-
donado, van visitar el munici-
pi de La Llacuna amb l’interès 
de conèixer les necessitats del 
poble i intercanviar impressi-
ons amb el seu alcalde, Josep 
Parera i el regidor d’urbanisme 
Josep Martí.  A la reunió tam-
bé i van assistir el president de 
l’entitat Club Futbol La Llacu-
na, Josep Maria Albet i Roger 
Llorach, membre de la junta de 
la mateixa entitat esportiva.
La trobada es va centrar en les 
necessitats de les instal·lacions 

esportives sobretot el la neces-
sitat de gespa i així l’alcalde, 
Josep Parera li va traslladar 
al secretari. Per la seva part, 
el secretari Gerard Figueras 
es va comprometre a fer tot el 
possible perquè l’any que ve al 
camp de futbol municipal s’hi 
instal·li gespa artificial. 
El secretari general va signar 
el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment on va deixar constància 
d’aquesta voluntat tot escrivint 
“teniu la secretaria general de 
l’Esport a la vostra disposició 
per contribuir a millorar les 
vostres instal·lacions esporti-
ves en general i en concret, el 
camp de futbol que desitjo que 
ben aviat puguem trepitjar la 
gespa artificial”.
Per la seva part, l’alcalde de 

El secretari d’Esports visita la Llacuna i es compro-
met que el camp de futbol tingui gespa artificial

La Llacuna, Josep Parera, va 
manifestar el seu agraïment i 
es va posar a la seva disposició 
per a tot allò que calgui fer per 
a fer realitat aquest compro-
mís i l’execució d’altres pos-

sibles millores.  Parera va dir 
que “l’esport i el futbol és un 
dels nostres eixos de cohesió 
social i hem de treballar per 
aconseguir que continuï sigui 
sent així”.

MIRALLES / LA VEU 

Diumenge hi ha prepa-
rada una caminada 
solidària en favor de 

la Marató de TV3 que aquest 
any es fa per a la investigació 
de les malalties minoritàries. 
Es tracta d’un recorregut de 15 
km pel Bosc Negre i les Serres 
de Fontregona, de dificultat 
mitjana. La sortida serà a 2/4 
de 9 del matí des de les Anti-
gues Escoles i el preu serà 4€.
Inscripcions abans del 8 de 
novembre als telèfons 93 
8080301 / 636344115 o en-
viant un correu electrònic a  
st.m.miralles@diba.cat
Inclou esmorzar per tots els 
participants.

Caminada solidària 
a Santa maria de 
Miralles

CABRERA D’A. / LA VEU 

Mossos d’Esquadra 
de la comissaria 
d’Igualada van de-

tenir ahir un home de 37 anys, 
de nacionalitat espanyola i veí 
de Cabrera d’Anoia (Anoia), 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública 
i un delicte de defraudació de 

fluid elèctric.
El passat 14 de setembre els 
mossos van tenir coneixement 
de la possible existència d’una 
plantació de marihuana en 
una casa de Cabrera d’Anoia. 
Els agents van obrir una inves-
tigació i van comprovar que 
l’olor a marihuana provenia 
d’un cobert ubicat al jardí de 
la casa.

Amb aquests indicis ahir  els 
mossos van fer una entrada 
i perquisició a la casa, i a la 
zona del jardí van localitzar 
el cobert com a única estança 
dedicada al cultiu de marihua-
na. En  total hi havia 247 plan-
tes i una complexa instal·lació 
per facilitar el cultiu indoor.
Durant l’entrada es va detenir 
una persona per la seva pre-

sumpta relació amb un delicte 
de tràfic de drogues i un de-
licte de defraudació de fluid 
elèctric, ja que també havia 
manipulat el subministrament 
elèctric.
El detingut va quedar en lli-
bertat després de declarar a 
comissaria amb l’obligatorie-
tat de presentar-se davant del 
jutge quan el requereixi.

 

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per cultivar 
247 plantes de marihuana en una casa de l’Anoia

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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CALAF / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament de 
Calaf, en sessió extraor-
dinària el dimecres 30 

d’octubre, va aprovar un con-
veni urbanístic entre l’Ajun-
tament i l’empresa Campa de 
Calaf S.A amb relació a les 
cessions anticipades d’apro-
fitament del sector de plane-
jament del Pla d’Ordenació 
Municipal de Calaf (POUM) 
SUD-3.
Fins ara, l’empresa disposava 
de la finca 1121 en propietat 
i tenia arrendada, mitjançant 
concurs públic en data del 10 
d’agost de 2016, aquesta se-
gona finca 1042 per la quan-
titat mensual de 3.625,00€, 
IVA inclòs. Amb el contracte 
d’arrendament, s’establia el 
compromís que un cop feta 
la modificació corresponent 
al POUM de Calaf -aprovada 
inicialment en el Ple del pas-
sat 21 d’octubre- es realitzaria 
la compravenda i així s’unifi-
carien les dues finques en una 
d’única. 
El conveni presentat al Ple 
defineix els drets per adqui-
rir la finca 1042, per un cost 
de 974.444,61 € que s’ha cal-
culat a partir del valor de la 
finca 911.704,85 € i del valor 
del 10% d’aprofitament mig 
63.739,76 € - que la llei esta-
bleix que s’ha d’adjudicar a 
l’Ajuntament - i que s’ha cal-
culat tenint en compte els 
326.934,14 € (pel  valor de la 
finca 1042) - 264.140,38 € (pel 
valor de la finca 1121 propietat 
de l’empresa). Segons marca el 
document, l’empresa farà un 
primer pagament de 340.000 
€ i seguirà fent pagaments 
mensuals durant sis anualitats 
sense interessos fins liquidar 
l’import total.
Joan Caballoll de Junts per Ca-
talunya - Calaf va començar la 
seva intervenció explicant que 
no trobaven justificada la ur-
gència del Ple extraordinari, ja 
que els havia dificultat valorar 

com cal el conveni i va lamen-
tar que la documentació els 
havia arribat a darrera hora. 
D’altra banda, Caballol també 
va posar sobre la taula dubtes 
sobre la legalitat d’aquest con-
veni, ja que no hi havia l’in-
forme del secretari, i sobre el 
valor de la finca, ja que quan 
ells estaven al govern com a 
CiU aquesta empresa va oferir 
pel solar 1.500.000 euros i ara, 
en canvi, aquesta parcel·la es 
valorava per uns 900.000 eu-
ros i no entenien “ni qui” “ni 
com” s’havien fet aquests càl-
culs. També va recordar que 
amb l’anterior POUM l’em-
presa tenia l’obligació de con-
tribuir amb la construcció de 
la ronda SUD i aquestes càr-
regues estaven valorades amb 
uns 900.000 euros. Finalment, 
també va mostrar preocupació 
perquè ara l’empresa realitza-
ria un primer pagament, però 
fins que no estigui aprovada 
definitivament la modificació 
del POUM no pagaria la resta, 
amb el risc que l’aprovació es 
demori molt en el temps i que 
no s’hagin inclòs els interessos 
corresponents.
Per la seva part, Jaume Simó, 
portaveu del GiC-VV, va ex-
posar la seva preocupació 
també per saber qui assumirà 
els costos de la neteja de l’abo-
cador amb aquest nou conve-
ni. A més, també va preguntar 

per què hi havia tanta urgèn-
cia a vendre si l’Ajuntament no 
pateix de problemes financers 
i per això, va demanar a l’equip 
de govern conèixer a què es 
destinarien aquests 300.000 
euros que ara es cobrarien 
amb aquest primer pagament. 
Jordi Badia, alcalde de Ca-
laf, va respondre les diferents 
observacions. En primer lloc, 
va explicar que la urgència ve-
nia purament per “l’interès de 
desenvolupament industrial 
de la zona” i resoldre una situ-
ació que s’arrossegava des d’al-
menys el 2004. A més, el fet 
que es donessin dos condici-
onants claus: l’aprovació pro-
visional del POUM i el venci-
ment del contracte de lloguer 
de l’empresa, havia determinat 
certa celeritat. D’altra banda, 
Badia va voler explicar que 
aquest conveni no s’ha esta-
blert a darrera hora, sinó que 
fa molt temps que s’hi estava 
treballant, ja que la situació 
irregular de la Campa els pre-
ocupava des que van entrar a 
l’Ajuntament. També va voler 
tranquil·litzar als grups de 
l’oposició garantint que dei-
xarien “ben lligat” els paga-
ments mensuals de l’empresa. 
Finalment, va aclarir que en 
el contracte d’arrendament 
ja s’especificava que és l’em-
presa qui assumirà la neteja de 
l’abocador.

L’Ajuntament aprova un conveni 
urbanístic amb l’empresa Campa per 
la compravenda d’una finca

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 9 de 
novembre iniciem 
una nova edició del 

projecte teatral Xarxa Infan-
til del Casino de Calaf amb 
Els músics de Bremen. L’obra 
està inclosa al cicle Tardor de 
Teatre 2019 i és un espectacle 
inclusiu que forma part del 
projecte de teatre social de 
Femarec i la Companyia Pot 
Teatre, integrada per persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
L’obra és una adaptació en 
format digital del conte dels 
germans Grimm. Una història 
que narra com quatre animals, 

quatre músics, es coneixen 
camí de Bremen després de 
fugir de casa perquè els seus 
amos volien sacrificar-los per 
ser massa vells. 
Les entrades es poden adqui-
rir de forma anticipada a En-
trapolis.com o a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle. El preu pels adults és de 6 
€ i l’entrada infantil té un cost 
de 5 €. 
L’espai Xarxa Infantil seguirà 
el 21 de desembre a les 18 ho-
res amb l’obra Granados i l’es-
purna de la felicitat, un espec-
tacle poètic musical. Ambdós 
espectacles estan coorganit-
zats amb BItxets 14.

‘Els músics de Bremen’ 
sonaran a Calaf en 
format musical

CALAF / LA VEU 

La matinada de Tots 
Sants més d’una vinte-
na de vehicles de Calaf 

van patir destrosses i robato-
ris per part de desconeguts. 
Els cotxes damnificats es tro-
baven aparcats als carrers del 
nucli antic del municipi com 
l’avinguda de la Pau, 11 de se-
tembre, el Firal, Xuriguera i 1 
de maig, entre d’altres.
A les 06h del matí, el vigi-
lant municipal va rebre l’avís 
d’alguns veïns i veïnes i es va 
procedir a fer un primer re-
compte dels vehicles atacats i 
avisar els Mossos d’Esquadra, 

que van arribar al municipi 
cap a les 10h del matí per tal 
d’aixecar una acta conjunta i 
poder incloure totes les de-
núncies en una.
Principalment, les destrosses 
van consistir en la trencadis-
sa de vidres, ja que els autors 
havien rebuscat per dins dels 
vehicles per robar diners. Tot 
i això, alguns també van rebre 
altres destrosses com talls a 
la tapisseria i alguns afectats 
han trobat a faltar objectes.
Des de l’Ajuntament, es van 
comptabilitzar fins a una 
trentena de cotxes afectats, 
tot i que s’ha formalitzat la 
denúncia de vint-i-un cotxes. 

Desconeguts causen 
destrosses en més d’una 
vintena de cotxes de Calaf

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

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



CALONGE DE S. / LA VEU 

La corporació de l’Ajun-
tament de Calonge de 
Segarra, en nom dels 

veïns i veïnes d’aquest muni-
cipi, vol posar de manifest la 
seva profunda tristesa per la 
mort d’en Ramon Maria Fitó 
i Besora, el qual ens ha dei-
xat aquest 3 de novembre de 
2019, després de lluitar contra 
una llarga malaltia, a l’edat de 
69 anys.
En Ramon Maria va ser al-
calde de Calonge de Segarra 
durant cinc legislatures con-
secutives, de l’any 1987 fins al 
2007, i regidor del consistori 
calongí durant una legislatura, 
del 2007 a l’any 2011. Vint-i-
quatre anys dedicat al servei 
públic dels calongins i calon-
gines. 
En el marc de la seva alcaldia 
cal destacar la portada d’aigües 
a les masies i nuclis del mu-
nicipi, la millora de camins, 
carrers i places dels pobles, la 
electrificació rural de varies 
masies, la potenciació de les 
festes tradicionals calongines i 

la creació de Ràdio Altiplà.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra vol agrair la gran fei-
na que en Ramon Maria va 
fer pel municipi al llarg de la 
seva trajectòria, una feina que 
sense dubte va contribuir a la 
millora i avenç de Calonge de 
Segarra.
A banda de la seva implicació 
amb el seu municipi, en Ra-
mon Maria participava activa-
ment en diferents entitats i as-
sociacions culturals, sindicals, 
polítiques, civils i de lleure. 
Des de l’Ajuntament es vol fer 
manifest el condol a la seva fa-
mília i amics

En la mort de l’exalcalde 
de Calonge de Segarra, 
Ramon Maria Fitó
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SM SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest diumenge 10 
de novembre és l’úl-
tim dia per partici-

par al procés participatiu de 
Sant Martí Sesgueioles, que 
té com a objectiu crear uns 
nous gegants al municipi. 
L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles, amb el suport de 
Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, han impulsat la creació 
d’uns nous gegants per tal 
que esdevinguin un element 
de representació del munici-
pi i una eina de cohesió de la 
població.
Actualment el municipi dis-
posa 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 ciuta-
dania de Sant Martí Sesgueio-
les per decidir quin model de 

gegants es vol.
Els gegants actuals es man-
tindran com a imatgeria del 
municipi. Seran exposats al 
Centre Polivalent Josep Ma-
ria Torras Cao –La Fàbrica- i 
també sortiran per Festa Ma-
jor.

El procés participatiu
El procediment consisteix 
en omplir la butlleta de par-
ticipació escollint si es vol 
que els nous gegants siguin 
totalment nous o bé una rè-
plica dels actuals. També cal 
escollir la mida, d’entre les 
opcions de 2,70 a 2,80m (al 
voltant de 25 kg) o 3,50m (al 
voltant de 35-40 km).
Poden votar totes les perso-
nes empadronades majors 
de 16 anys, dipositant la but-
lleta a l’urna habilitada a les 
oficines de l’Ajuntament. El 
procés de participació va co-
mençar dijous 31 d’octubre i 
finalitzarà aquest diumenge 
10 de novembre.

Recta final del procés 
participatiu per a crear 
uns nous gegants

SM SESGUEIOLES / LA VEU 

Del 9 al 10 de novem-
bre, Sant Martí Ses-
gueioles celebrarà la 

seva Festa Major d’Hivern, 
amb una programació d’actes 
per a totes les edats.
Les activitats començaran 
dissabte a dos quarts de deu 
del vespre, amb el sopar po-
pular i el concert de “No fem 
un trio?”, al Centre Poliva-
lent Josep Maria Torras Cao 
- La Fàbrica. El grup manresà 
oferirà un espectacle musical 
de jazz de tots els temps, pas-
sant dels estàndards clàssics , 
fins a versions chill del soul i 
del disco, bossa nova o el pop 
del Beatles.
Diumenge a les 12 del migdia 

tindrà lloc un vermut musical 
a càrrec de La Corriola, i acte 
seguit se celebrarà el lliura-
ment dels premis del segon 

concurs literari de l’entitat. 
Finalment, a la 1 del migdia 
es farà la tradicional missa a 
la 1 del migdia.

Sant Martí Sesgueioles a punt per la 
seva Festa Major d’Hivern

CALAF / LA VEU 

L’1 de novembre, diada 
de Tots Sants, la plaça 
dels Arbres i el Raval 

de Sant Jaume de Calaf van 
tornar a acollir la Fira de la 
Carbassa, certamen que creix 
en assistència de públic any 
rere any i que poc a poc es va 
convertint en una mostra de 
tardor de referència a la Cata-
lunya Central. 
L’atractiu de la fira és el seu 
format familiar que inclou 
activitats per a tots els públics 
com jocs i tallers per als in-
fants, una mostra de produc-
tes de tardor, creacions artís-
tiques realitzades per autors 
locals, una àmplia oferta gas-
tronòmica basada en la tardor 
i el seus fruits i una cinquante-
na de parades amb productes 
diversos. 
Un dels grans atractius de la 
fira, és el seu concurs de car-
basses gegants, que enguany 
ha comptat amb la participa-
ció de divuit cultivadors que 
han presentat diversos exem-
plars. 
En la categoria general, el gua-
nyador va ser Salvador Mogas, 
amb una carbassa de 620 kg, 
de Santa Maria de Palautor-
dera. Jordi Torrabadella, de 
Sant Llorenç de Moruns, en va 
portar una de 324 kg, que li va 
valer el segon lloc, i el tercer 
va ser Miquel Segalés, de Sant 

Feliu de Codines, amb una 
peça de 214 kg.
D’altra banda, a la categoria 
de l’Alta Segarra, el guanyador 
local va ser Albert Casanoves 
de Calaf, amb un exemplar de 
260 kg; en segona posició va 
quedar Ramon Nillo, també 

Un exemplar de 620 kg guanya el VII 
concurs de carbasses gegants de Calaf

de Calaf,  amb una de 180 kg 
i finalment, des de Sant Mar-
tí Sesgueioles, Joan Sala va 
aconseguir el tercer lloc amb 
una de 123, 5 kg. 
En acabar, es van repartir lla-
vors i bocins de carbassa entre 
els assistents.

FOTOS: Joan Guasch
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Derrota als instants finals
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
UE SANT ANDREU 2

Els blaus rebien la visita 
d’un dels equips capda-
vanters de la categoria, 

la UE Sant Andreu, un con-
junt en zona de playoff, que 
venia de guanyar al líder. Així 
i tot, els igualadins tenien la 
moral molt alta, després de 
vèncer a la Feixa Llarga.
Els dos clubs arribaven amb 
bona dinàmica i aquest fet 
es va notar des dels primers 
minuts. Duel igualat, on la 
intensitat es feia evident.
Des dels primers minuts, el 

Sant Andreu va posar la mi-
rada en la porteria de Ribe-
ra, però els anoiencs seguien 
forts al camp i tenien tímides 
ocasions per poder obrir el 
marcador. Una cavalcada de 
Martí, que va anar a fora per 
ben poc, va ser l’ocasió més 
clara.
Això no obstant, al minut 21, 
els visitants van poder avan-
çar-se, gràcies a un xut potent 
i creuat. El partit es complica-
va i calia aguantar l’embranzi-
da dels andreuencs. El matx 
es va calmar i es va arribar al 
descans amb derrota per la 
mínima.
A la represa, els jugadors de 
Moha van sortir amb ganes 

d’anar per la porteria del Sant 
Andreu i van aconseguir re-
trocedir les línies visitants. 
Amb aquest panorama, Gu-
lias va forçar un penal i Joel 
va ser l’encarregat d’empatar 
el duel.
Tot i això, els barcelonins van 
avançar la pressió i van co-
mençar a tenir alguna opor-
tunitat. Calia resistir. Però al 
minut 90, després d’un xut 
rebutjat per la defensa blava, 
es va marcar el segon gol vi-
sitant.
Una derrota molt dolorosa, 
després de remar durant tot 
el partit. Aquest cap de set-
mana, l’equip visitarà el camp 
del Banyoles.

Massa càstig del CF 
Igualada femení al camp 
del líder

FUTBOL / LA VEU 

RCD ESPANYOL “B” 4
CF IGUALADA 1

Les blaves van caure al 
camp del líder després 
d’aguantar durant vui-

tanta minuts. Les igualadines 
visitaven el camp de les pri-
meres classificades, amb les 
esperances intactes per plan-
tar cara. I així ho van fer. Des 
dels primers minuts, l’equip 
va jugar de tu a tu en un equip 
que està destacant en aquest 
inici de lliga.
Al minut 12, en un llança-
ment de córner, Blanco avan-
çava les anoienques. El duel 

estava igualat i el marcador 
era favorable. Els minuts ana-
ven passant, fins que al minut 
37, les locals van empatar. Va 
ser un cop dur, però s’arriba-
va al descans amb l’empat a 
un.
A la represa, l’enfrontament 
es va anar decantant més per 
les blanc-i-blaves, que no dei-
xaven d’atacar la porteria de 
les jugadores de Cubí.
I al minut 78 va arribar el gol 
local. Un gerro d’aigua freda, 
que obligava a buscar l’em-
pat. Amb aquesta situació, les 
de Sant Adrià de Besòs, van 
aprofitar les seves ocasions 
per deixar el resultat amb el 
quatre a un final.FOTO: Marc Domingo

FUTBOL / LA VEU 

AV IGUALADA 2
AV VILANOVA LA GELTRÚ 2

Sense cap mena de dubte 
un dels millors partits 
dels blaus a Les Comes. 

La bona disposició dels vi-
sitants a oferir un futbol de 
qualitat va condicionar als 
igualadins, que van respondre 
amb la mateixa actitud, gust 
pel joc i toc de pilota, fent del 
matx una màster class de fut-
bol.
Primera meitat de clar domini 
mariner. Els vilanovins, ben 
posicionats al camp van tan-
car als blaus a la seva parce-
l·la però no van inquietar en 
excés el portal, guardat aquest 
cop per Joan Tort. La mil·li-

mètrica eficàcia dels blaus en 
defensa va impedir qualsevol 
intent del visitant per prendre 
la iniciativa en el marcador.  
A mesura que el cronòmetre 
avançava, els igualadins van 
anar espolsant-se el domini 
vilanoví i una precisa passada 
de Manel Cantarell, va perme-
tre que Pep Padró avancés als 
igualadins. Poc va durar l’ale-
gria blava, ja que uns minuts 
més tard, un dels jugadors 
més actius dels visitants i amb 
solvència contrastada, va fer 
un control marca de la casa i 
el seu xut entrava inapel·lable 
per l’escaire posant de nou les 
taules en el marcador.
En la segona meitat, el joc 
de tiralínies d’ambdós con-
junts va encisar als assistents 
i va augmentar l’emoció en 

el marcador. Les ocasions ja 
sovintejaven tant en el portal 
blau com en el vilanoví. Una 
falta que el porter igualadí no 
va poder aturar, va provocar 
que els visitants capgiressin 
el marcador.  Lluny d’abaixar 
els braços, els blaus van posar 
setge al portal visitant. Una 
passada de Quim Soler, que 
tornava a materialitzar Pep 
Padró, va fer justícia al què es 
va veure damunt la gespa de 
Les Comes.
Pels Blaus van jugar, Tort, 
Calsina, Toro, Pau, Robert, 
Balagueró, Sevilla, Ivan, Ale-
xis, Quim, Farré, Balcells, So-
lís, Manel C., Pep, X. Moyes, 
Joan. Delegat Ramonet. En el 
pròxim partit els igualadins 
visitaran l’Olímpic Egara de 
Terrassa.

Empat dels veterans de l’Igualada en un partit estel·lar
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El Monbus CB Igualada pateix la 
primera derrota de la temporada
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 69
CB MARTORELL 71

E l Monbus CB Igualada 
venia d’endur-se, en la 
jornada passada, un 

matx molt ajustat a la pista del 
SESE. Aquest passat dissabte a 
les 17.45 al pavelló de les Co-
mes tocava rebre al bàsquet 
Martorell. El partit comença-
ria amb els visitants molt en-
certats, i aquests aprofitant el 
desencert igualadí ràpidament 
es ficarien 10 punts per sobre. 
S’arribava al final del primer 
quart amb un 9 a 19 en el mar-
cador.
Al segon quart els igualadins 

farien gal·la del seu potencial 
ofensiu per anotar 23 punts en 
aquests deu minuts, deixaven 
el rival amb 15 i per tant el 
marcador de 32 a 34 a la mitja 
part.
Un altre gran parcial igualadí 
en el tercer quart (23-12) cap-
girava el marcador i situava als 
blau i grocs per primera vega-
da al capdavant de l’electrònic. 
S’arribava als 30 minuts de 
joc amb el marcador de 55 a 
46. L’últim i definitiu període 
semblava un flashback del pri-
mer. Els locals amb problemes 
per anotar i uns visitants que 
veien cistella amb molta faci-
litat, tanta que els permetria 
recuperar els 9 punts de des-
avantatge i acabar enduent-se 

el partit. Marcador del perí-
ode de 14-25. Marcador final 
de partit de 69-71. Primera 
derrota de la temporada del 
Monbus CB Igualada que els 
deixa en segona posició de la 
conferència C-A de lliga EBA 
amb un balanç de 6 victòries i 
1 derrota. Demà dissabte hi ha 
duel entre el primer classificat, 
el CB Vic i el segon, el Monbus 
CB Igualada.

Fitxa tècnica
Sergi Carrión (0), Miquel Be-
nito (0),Pape B. Sall (0), Edu 
Burgès (-), Jordi Torres (8), 
Carles Fons (19), Jaume Tor-
res (9), Pau Camí (0), Oriol 
Mateu (3), Edu Tejero (18), 
Roger Pérez (12)

Primera alegria de la 
temporada per a l’Anyti-
me Fitness CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU 

ANYTIME FITNESS CB 
IGUALADA 65
BÀSQUET ALMEDA 52

Aquest cap de setmana 
es va disputar a Les 
Comes el quart partit 

de la competició i l’AnyTime 
Fitness rebia a un dels líders 
de la categoria, el Bàsquet 
Almeda. Des dels primers 
minuts, el conjunt igualadí 
es va imposar en el marca-
dor amb un inici molt seriós 
i seguint disciplinadament 
l’estratègia plantejada contra 
el rival. Però a mesura que 
avançava el període, l’encert 
per part del rival va igualar el 
marcador. En el segon quart, 
a diferència de l’anterior, es 
va poder apreciar un enfron-
tament molt més igualat amb 

una gran defensa per part 
dels dos equips.
La segona meitat va seguir 
amb la tònica del primer 
quart però aquest cop l’Igua-
lada va aconseguir reduir els 
encerts rivals, mostrant un 
joc col·lectiu molt potent. Fi-
nalment el marcador va mos-
trar el resultat final de 65-52. 
El cap de setmana següent 
les blaves es desplaçaran a la 
complicada pista del AB Pre-
mià.

Fitxa tècnica
Anotadores: Compte (0), 
Carner (13), Enrich (8), 
Guasch(0), Lamolla (12), 
Jane (1), Amatlle (9), Aniento 
(2), Casamitjana (0), Segues 
(17), Iglesias(3)

Parcials 18-19 11-6 19-12 
17-15

BÀSQUET / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
27 d’octubre, el Club 
Bàsquet Piera va pre-

sentar en públic els més de 
100 jugadors i jugadores dis-
tribuïts en 10 equips.  
Des de la seva fundació, ara 
fa 15 anys, el club viu un dels 
seus moments més dolços, 
compta amb una bona base 
i té consolidat com a mínim 
un equip federat per catego-
ria (pre-mini, mini, infantil, 
cadet, júnior i sènior).
Aquest any, com a novetat, 
s’ha pogut formalitzar la ins-

cripció d’un equip cadet fe-
mení en la lliga del Consell 
Escolar de l’Anoia. Així ma-
teix, s’ha consolidat l’Esco-
leta de bàsquet, que compta 
amb més d’una dotzena de 
nens i nenes de 5 a 7 anys. 
També ha duplicat equip en 
la categoria cadet masculí 
propiciant que hi hagi equip 
A i B, i continua creixent la 
secció amateur mixta for-
mada per jugadores i juga-
dors   adults no federats que 
troben en el bàsquet l’aliat 
perfecte per a crear lligams 
d’amistat i gaudir de l’esport 
de forma esporàdica.

El Club Bàsquet Piera presenta els seus equips, 
amb més de 100 jugadors formant part de l’entitat
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L’Igualada Rigat recupera el camí de la victòria 
golejant al Girona HC
HOQUEI PATINS / LA VEU 

GIRONA HC 3
IGUALADA RIGAT 7

L’Igualada Rigat va tor-
nar a demostrar el seu 
potencial ofensiu a la 

jornada 7 del campionat, en 
el matx que l’enfrontava al 
Girona CH i que va guanyar 
per 3 a 7, un resultat meritori 
i que reflexa el bon moment 
de l’equip: és el conjunt més 
golejador de l’OK Lliga amb 8 
gols més que el segon, el FC 
Barcelona (38 pels arlequi-
nats, 30 pels culers). Uns gols 
que han permès sumar 18 

punts de 21 possibles i man-
tenir-se com a segons classi-
ficats, per darrere del Liceo i 
per davant del Barça, encara 
amb un partit menys.
L’Igualada Rigat es va avançar 
amb un 0 a 2 que semblava 
dibuixar un escenari més plà-
cid del que en realitat va aca-
bar sent el partit. El primer 
gol va ser de Marc Palau, que 
va marcar al seu ex equip amb 
una cullera pràcticament des 
de mitja pista que va entrar 
pel mateix escaire. L’acció 
es va repetir 11 minuts més 
tard: un altre remat exterior 
(aquest cop de Pla però de 
pala, pel primer pal i també 

teledirigit a l’escaire). El Gi-
rona però, no es va arronsar 
i poc abans del descans va 
empatar: primer amb un con-
traatac culminat per Gerard i 
després amb un gol de l’ex ar-
lequinat David Carles. L’Igua-
lada Rigat es va posar per 
davant altra vegada al minut 
cinc de la segona part, quan 
Méndez va marcar aprofitant 
el rebot d’una FD tirada per 
ell mateix. Només set segons 

més tard la mateixa acció es 
va repetir a l’altra porteria i 
Gerard va transformar la di-
recta per posar el 3-3, però 
els arlequinats van respondre 
amb rapidesa amb un gol de 
Baliu 33 segons més tard.
Guanyant per la mínima, 
l’Igualada Rigat va patir du-
rant més de deu minuts les 
escomeses dels locals, però 
Elagi Deitg es va mostrar a un 
gran nivell. Des de la segure-

tat de la porteria, van arribar 
els gols de la tranquil·litat: 
al minut 21, Palau va ajustar 
de primeres al segon pal una 
contra ràpida dels igualadins 
i al minut 23, Baliu completa-
va amb un remat ras una con-
tra teva-meva amb Pla que 
havia robat una bola majús-
cula. Trenta segons més tard, 
Pla culminava una transició 
col·lectiva després d’una as-
sistència de Ton Baliu.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALDA FHCP 4
CH MATARÓ 3

El partit començava amb 
dues accions desafortu-
nades per a l’equip igua-

ladí en els primers cinc minuts 
de joc, que aprofitaven les ma-
taronines per posar-se 0-2.
Els dos gols van condicionar 
la resta de la primera part on 
un Mataró sense pressió crea-
va clares ocasions davant d’un 
Igualada a contrapeu. 
A divuit segons del final de la 
primera part, Pati Miret mar-
cava, en una acció de murri, 
el primer gol de l’Igualada per 
escurçar diferències (1-2).
La segona part va començar 
amb el domini local i un Ma-
taró a remolc. Tot i així, les vi-
sitants marcaven el seu tercer 
gol en una bona acció indivi-
dual d’Ester Anglàs (1-3). El 
partit es posava molt difícil. 
Les ocasions igualadines no 
es concretaven i les mataro-
nines eren prou eficients a 
porteria.
L’Igualada va continuar cre-
ant encara més ocasions, do-
minava els 40 metres de pista 
i creava clares opcions de gol. 
L’àrbitre no assenyalava uns 
clars peus dins l’àrea mataro-
nina motivant la protesta de 
l’afició local. Poc després sí 
que marcava uns altres peus 
a l’àrea visitant i assenyalava 
el punt de penal. L’encarrega-
da de llançar-lo era Pati Miret 
que va transformar-lo en gol 
d’un fort xut (2-3). Queda-

ven poc menys de deu minuts 
per intentar donar la volta al 
marcador. Al joc ja li havien 
donat la volta i dominaven 
completament el partit.
L’empat arribava tres minuts 
després en una bona acció 
personal d’Ester Ferrer que 
culminava un bon contraatac 
per posar el 3-3 quedant sis 
minuts de partit.
Les igualadines mereixien 
guanyar. Dominaven el partit 
i tenien a les mataronines tan-
cades a la seva àrea. El gol va 
arribar de l’estic de Pati Miret 
en una bona acció personal 
amb la desesperació posterior 
de les visitants a tres minuts 
pel final (4-3).
Temps mort i les jugadores 
locals rebien les instruccions 
de mantenir la bola. Així ho 
van fer i els tres punts es van 
quedar a Igualada per deixar 
a l’equip imbatut i eixamplant 
la diferència amb el nou se-
gon classificat, el Reus De-
portiu, a set punts.
Cal destacar la baixa per lesió 
de la Carla Claramunt i el de-
but de la Judit Llobet, jugado-
ra del FEM17 i del Primera 
Catalana, que va tenir els seus 
primers minuts al primer 
equip.
El proper partit serà a la pis-
ta del sempre difícil CH Llo-
ret. Serà dissabte a les 17:00 
h. Les gironines, amb dotze 
punts, ocupen la quarta posi-
ció i ho posaran els tres punts 
molt difícils. Les igualadines 
continuen essent les màximes 
golejadores de la categoria, 
ara amb 42 gols.

L’Igualada Femení HCP 
remunta i segueix líder 
invicte 

 
Al pavelló de Les Comes

 
Et deixem el material gratis

Vine a patinar 
a Les Comes! 

Inicia’t a l’hoquei patins i 

gaudeix de 3 mesos gratuïts

Dissabtes 12,30h a 13,30h

D'octubre a desembre
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

El dissabte passat es 
disputà a la pista dels 
Tucans la Primera Seu 

de la Lliga Plata Nacional Sè-
nior on, l’equip igualadí, jugà 
2 partits i s’emportà 5 dels 6 
punts possibles.
Les sensacions dels dos par-
tits foren diferents. En el pri-
mer matx contra els Tucans, 
amfitrions de la seu, fóra un 
partit més aviat plàcid però 
això no vol dir que fos  fàcil. 
Els igualadins van fer una 
primera part amb molta em-

penta i ganes. Els grans van 
saber aprofitar varis powers 
a favor per avançar-se en el 
marcador i una gran actuació 
del porter feren que el resultat 
a la primera part fos de 0-3.
En la segona part, la tònica 
del partit encara va ésser mi-
llor. Les jugades preparades 
en les últimes setmanes do-
naren els seus fruits, sobretot 
gaudint els propis jugadors 
dins el terreny de joc i arri-
bant al final del partit amb 
un merescut 1-8.
El segon partit disputat a la 
tarda contra el Tsunamis  va 

ser un xic més lent en el joc 
i les jugades no arribaven tan 
bé com en el partit del mati. 
Tot i així, i sobretot, tenint 
un rival com el Tsunamis 
que collava als jugadors en 
la defensa però sobretot en 
l’atac arribaren a un empat 
al final del partit,  provocant 
així la pròrroga per intentar 
emportar-se dos puntets cap 
a casa. Va ser a falta de poc 
d’acabar que es marcà el gol 
d’or i així el punt bonus per 
aconseguir 5 dels 6 punts i 
arribant a la pròxima seu se-
gons del seu grup. 

Bon inici de Lliga Plata Nacional 
per l’HL Igualada

HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Rigat va cele-
brar dimecres 30 d’oc-
tubre l’assemblea gene-

ral ordinària, on es va aprovar 
el balanç econòmic de la tem-
porada 2018-2019 amb nú-
meros vermells de 5.600 eu-
ros i també es va aprovar el 
pressupost per la temporada 
2019-2020: 293.000 euros de 
despeses i 288.000 d’ingressos; 
números que donen un saldo 
negatiu de 5.000 euros tot i que 
l’equip directiu treballarà per-
què no sigui així.
L’assemblea es va celebrar amb 
la presència de 29 socis i es van 
sotmetre a votació els següents 

punts: lectura de l’acta anterior, 
balanç econòmic de la  tempo-
rada 2018-2019 i pressupost de 
la temporada 2019-2020, tots 
aprovats per unanimitat. 
El balanç econòmic 18-19 es 
va aprovar uns números ver-
mells de 5.600 euros, tot i que 
cal matisar que en l’apartat 
d’amortitzacions de deute es 
preveien fer 12.660 euros i es 
va acabar amortitzant deu-
te per valor de 28.000 euros, 
15.300 euros més del que s’ha-
via previst.
A més, es va informar que el 
proper mes de gener es con-
vocaran eleccions a la presi-
dència, ja que acaba el mandat 
actual.

L’Igualada Rigat aprova 
els pressupostos per a la 
temporada 2019-2020

360
Els adults fent equip pel 
desenvolupament de l’esportista

Xavi Garcia
Entrenador de bàsquet i coah 

d’esport i empresa

14 de novembre
19h Les Comes

CLUB 

BÀSQUET

IGUALADA

Amb el suport:Organitza:

Programa de formació del C.B. Igualada
Conferències i tallers oberts 

dirigits a entrenadors, pares, mares i jugadors.
360
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HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL ESPLUGUES 28
HANDBOL IGUALADA 29

El passat diumenge 
l’Handbol Igualada es 
desplaçava a Esplugues 

de Llobregat per disputar el 
partit de la 5a Jornada contra 
el Finestrelles  SC  Handbol 
Esplugues. Partit important 
pels igualadins perquè neces-
sitaven la victòria després de 
tres partits seguits que s’ha-
vien perdut. Ja des de l’ini-
ci,  l’Igualada  va sortir molt 

concentrat a la pista i enca-
ra que els primers minuts 
l’Handbol Esplugues anava 
pel davant en el marcador, 
els igualadins van anar des-
plegant el seu joc amb una 
defensa ordenada i amb atacs 
efectius. No van deixar que 
la primera part  se  l’empor-
tés  l’Esplugues i van aconse-
guir arribar al descans amb 
un 10 a 12 per l’equip anoienc. 
En el segon temps,  l’Iguala-
da  va continuar amb el seu 
bon joc i va anar ampliant la 
diferència en el marcador ar-
ribant als 6 gols, però ens els 

Bon partit i victòria per a l’Handbol 
Igualada masculí

últims 10 minuts es van anar 
perden a causa de diversos 
errors per l’esgotament dels 
jugadors i per rebre un ex-
cessiu càstig en les faltes en 
contra de 7 metres (9 penals 
i 7 expulsions de 2 minuts) 
que contrastava amb les que 
havia rebut l’equip contra-
ri (2 penals i 1 expulsió). Tot 
i això, l’Handbol Igualada va 
mantenir el tipus i va acabar 
guanyant merescudament 
aquest partit per 28 a 29. 
El pròxim partit  es jugarà a 
Igualada, demà dissabte, con-
tra el BM La Roca.

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 21
BM POLINYÀ 17

E s comencen a veure 
resultats del treball en 
els entrenaments. Les 

jugadores igualadines van 
sortir molt concentrades i 
això es va notar al camp. La 
primera part va acabar amb 
un marcador de 10 a 6.
La segona part va començar 
amb nervis tot i el resultat 
a favor. Es van perdre pi-
lotes que les rivals van sa-

ber aprofitar i es van anar 
apropant al marcador, però 
aquest cop les igualadines 
van saber gestionar el temps 
i els nervis, imposant-se al 
final 21 a 17.
Entrenades per Xènia, 
Staff tècnic Eva
Jugadores: Ana Díaz, An-
drea Romero, Andrea Tor-
regrosa, Èlia Roca, Iola 
Godó, Maria Noguera, Mar-
ta Hernández, Nuria Rizo, 
Olga Núñez, Oriana Quinte-
ro, Duna Marchante i Karen 
García

El treball entre setmana 
comença a donar fruits 
en forma de victòria

VÒLEI / LA VEU 

E l Jorba Sola Sènior 
Masculí s’emporta els 
3 punts en un partit 

clau i es situa co-lider del 
seu grup. En la visita del CV 
Monjos a Igualada, els de la 
comarca de l’Anoia afronta-
ven el partit amb moltes bai-
xes (algunes d’última hora) i 
amb posicions despoblades 
fet que va fer que els igua-
ladins sortissin al 100% i 
s’emportessin còmodament 
el primer set. La relaxació, 
barrejada amb el cansament 
d’un set tant intens, va fer 
començar molt fluixos als 
locals, fet que els va portar a 
haver de remar durant tot el 
segon set, sense èxit. A inicis 
del 3r set va tornar l’Iguala-
da més seriós i competitiu, 
jugant com un equip i em-
portant-se el tercer set cò-
modament, fet que va portar 
a sortir amb força al quart, 
i últim set, per tal d’empor-

tar-se la victòria 3-1.La set-
mana vinent es desplacen a 
la pista del CV Reus, cuer de 
la competició, en la última 
jornada de la primera volta. 
Per la seva banda, el primer 
equip femení de l’Igualada 
Vòlei Club segueix líder del 
seu grup de 3a Catalana, 
després de la victòria a Les 
Comes contra el segon clas-
sificat, el Vòlei Molins (3-1). 
Amb aquesta victòria, les 
igualadines segueixen invic-
tes i han fet un nou pas per 
jugar la fase d’ascens a 2a 
Catalana. El primer set va 
ser plàcid per a l’equip local, 
que no va trobar oposició 
fins el segon període. Des-
prés de la reacció visitant 
en el segon set, el partit es 
va situar empat a 1. El ter-
cer set es plantejava vital i 
l’Igualada el va començar 
amb el mateix nivell que 
ho havia fet en el primer. 
Tot i això, la remuntada al 
tram final de set del Vò-

lei Molins, amb vuit punts 
consecutius, va provocar 
els nervis a l’equip local. A 
partir d’aquell moment es va 
iniciar un joc d’errors en els 
dos equips, conscients de la 
transcendència del moment. 
Finalment, el tercer parcial 
va caure del costat igualadí 
amb un marcador inusual 
de 31-29.El quart i últim set, 
amb el Molins mentalment 
esgotat, va tornar a ser cò-
mode per l’Igualada femení, 
que buscarà aquesta setma-
na la sisena victòria conse-
cutiva a la pista del Prat.
D’aquests darrers dies tam-
bé cal fer menció de l’últim 
trofeu aconseguit per un 
equip de l’IVC,  que van re-
collir el vicepresident Jordi 
Rabell i la tresorera del club  
Carme Alonso, i tambe ju-
gadors de  l’equip sotcam-
pió de la lliga Master, 2018-
2019 al XP veterans. Amb 
aquest son tres anys conse-
cutius de premis. 

L’IVC masculí i femení es col·loquen 
al capdavant de la classificació

Amb la �nalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l'Ordre del Dia 
que s'especi�ca a continuació, la Junta Dïrectiva del Club Natació Igualada 
convoca a tots els associats a l'Assemblea General Ordinària. 

Dia: dilluns 18 de novembre de 2019 
Hora: 19:30 hores en primera convocatària i 20:00 hores en segona convoca-
thria. 
Lloc: Sala d'actes, instal•lacions Patronat Municipal d'Esports, Les Comes 

Ordre del dia: 
1. Salutació del president. 
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
3. Memòria de les activitats realitzades la temporada 2018 — 2019. 
4 Estat de les seccions esportives. 
5. Presentació i aprovació, si s'escau, de la liquidació i balanç de tancament 
de l'exercici 2018 -2019. 
6. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost per l'exercici 2019 — 
2020. 
7. Estat de les accions legals preses pel club. 
8. Aprovació dels nous membres de la junta directiva. 
9. Creació d'un grup de treball per la renovació dels estatuts del club. 
10. Precs i preguntes. 

Tenen dret a participar a l'assemblea, tots els socis majors de 18 anys, que 
pertanyin al Club amb un mínim d'un any ininterromput d'antelació ï no tenir 
suspesa la condició de soci. 

S'acorda donar publicitat d'aquest acord de convocatória de Assemblea, que 
s'exposarà als taulers d'anuncis del Club, en un diari d'àmplia difusió local i a 
les xarxes socials de l'entitat. Aixi mateix, es farà oportuna comunicació a la 
Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents. 
La Junta Directiva del Club Natació Igualada 

Secretaria Isabel Quílez Salillas 
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ATLETISME / LA VEU 

Els i les atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles /
Jocnet, protagonitzaren 

diumenge al matí una brillant 
actuació en la seva participa-
ció al 42è Cros de Mollerussa,  
al Parc Central, en la 2a prova 
puntuable per al Gran Premi 
Català de Cros de la FCA, per 
a les categories Sub-16 - Sub-
18 i Sub-20 masculí i femení.  
La pluja inicial i un autèntic 
vendaval, van dificultar  les 
evolucions dels atletes.
Els 36 participants del CAI 
assoliren un total de 7 podis 
(posicions 1 al 6). Carla Bis-
bal era 2a en categoria Sub-16 
femení, mateixa posició que 
assolia Oriol Alonso en cate-
goria Sub-14 masculí, mentre 
Riduan Boulbayem era 3r en 

categoria Sub-18 masculí. Ser-
gi Santamaria era 4t Sub-20 
masculí, mateixa posició que 
la Sub-8 Marina Puig, i eren 
6ens Roger Suria en Sub-18 
masculí i Iker Pérez en Sub-10 
masculí.
Carla Bisbal assolia la 2a posi-
ció en categoria Sub-16 feme-
ní, amb 7’57” sobre 2.000 m., 
i Oriol Alonso era també 2n 
en categoria Sub-14 (Infantil) 
masculí, amb 7’47” per co-
brir els 2.000 m. de cursa, en-
trant 28è Ulisses Caldito amb  
10’01”.
Riduan Boulbayem era 3r en 
categoria Sub-18  amb 13’26”, 
seguit de Roger Suria, 6è amb 
13’32”, i de Cesc Lacueva, 13è 
amb 14’12”, sobre 4.000 m. de 
cursa. Sergi Santamaria era 4t 
en categoria Sub-20 (Junior) 
masculí, amb 21’01” sobre 

6.000 m. de cursa conjunta 
amb els S-18.
Marina Suria era 9a en ca-
tegoria Sub-20 femení amb 
18’56” sobre 4.500 m., mentre 
Júlia Solé era 9a en categoria 
Sub-18 (Juvenil) femení amb  
12’29” seguida de Carla Ale-
many, 10a amb 12’48”, sobre 
3.000 m. de cursa conjunta 
amb les Junior.
Josep Maria Cuervo era 11è en 
categoria Sub-16 masculí, amb 
12’45” sobre 3.500 m., entrant 
25è Jan Solà amb 13’20”, i   50è 
Nil Cabello amb 14’11”.
José Antonio Fernández era 
11è en categoria Master “A” 
masculí, amb 25’17” sobre 
6.000 m., cursa conjunta 
amb els absoluts masculí, re-
tirant-se Antoni Vázquez en 
categoria Sub-23 masculí  Els 
guanyadors absoluts del cros 

foren Carlos Gómez (Indep.) 
amb 26’54”, sobre 8.000 m. de 
cursa, i Mireia Pons (At. Cer-
danyola) en femenines, amb 
23’58” sobre 6.000 m. de cur-
sa.
Pel que fa a altres destacades 
actuacions en les curses de 
Promoció, Marina Puig era 
4a en categoria Sub-8 femení, 
amb 2’44”, seguida de  Valeria 
Puig, 8a  amb 3’06” i de Rut 
Sánchez,  15a  amb  3’24”, so-
bre 600 m. de recorregut, en 
una de les darreres proves de 
la matinal.
Iker Pérez era 6è en categoria 
Sub-10 masculí amb 4’34”, se-
guit d’Arnau Callizo, 10è amb 
4’47”, 20è Kilian Busquets 
amb 5’29”, 21è Izan Arroyo 
amb 5’39”, 22è Albert Fernán-
dez amb  5’39” i 24è Sami Ser-
ra amb 5’50”, sobre 1.100 m. 

de cursa. 
En categoria Sub-12 masculí 
era 14è d’Outmane El Aggari, 
amb 6’41”, 17è Alex Guillén 
amb 6’49”, 28è Aleix Sánchez 
amb 7’21”, i 36è Quim Palau 
amb 7’40”, sobre 1.500 m. de 
cursa.
En categoria Sub-14 femení 
Aya Boulbayem era 20ª amb 
7’01”, entrant 37ª Ares Gimé-
nez amb 8’08”, i retirant-se  
Miriam Serra, sobre 1.500 m. 
de cursa. 
En categoria Sub-10 feme-
ní era 19a Ona Guillén, amb  
5’06”, 20a Elma June Sánchez, 
amb 5’08”, 30a Mariona For-
tuny amb  5’52” i 32a Noa Mo-
reno, amb 5’57”,  sobre 1.100 
m. de cursa.
En categoria Sub-12 femení 
era  26a Blanca Moreno amb  
5’03”, sobre 1.100 m. de cursa.

Gran actuació dels atletes del CAI al Cros de Mollerussa

TRAIL / LA VEU 

Aquest diumenge 10 
de novembre es durà 
a terme la II edició 

de la Trail Aigua de Rigat. 
En aquesta nova edició hi ha 
canvis importants en rela-
ció amb la cursa organitzada 
l’any passat: per una banda 
es pretén que la Trail es de-
senvolupi íntegrament en un 
entorn natural; i per l’altra, 
s’incorpora una cursa infantil 
adreçada a les categories sub 
12 i sub 14.
Tant el recorregut com els 
punts de sortida i arribada 
de la cursa es faran al parc 
fluvial (a l’altura del carrer 
del Rec número 59). També 
s’ha volgut realitzar un re-
corregut d’uns 13 quilòme-
tres de distància que faci la 
cursa accessible a corredors 
que no necessàriament són 

grans experts en trails. No 
obstant això, queda garantit 
que els runners de muntanya 
més experimentats gaudiran 
del recorregut, sobretot dels 
diferents corriols i pujades 
i baixades característiques 
d’aquestes curses. Pel que fa 
a la incorporació de la cursa 
infantil, l’objectiu és perme-
tre la participació de nens i 
nenes nascuts entre els anys 
2007 i 2010 amb un recorre-
gut de dos quilòmetres.
L’esdeveniment espera con-
vertir-se en una cita inelu-
dible del calendari de com-

peticions de l’Anoia i aplegar 
cada vegada més participants. 
La primera edició es va cele-
brar el 2 de juny de 2018, en 
el marc de la 23a edició de la 
Green Run. Durant aquella 
edició es va posar en pràcti-
ca una iniciativa pionera: els 
punts d’avituallament van 
oferir als corredors aigua 
connectada a la xarxa de sub-
ministrament d’Igualada, per 
tal d’eliminar la generació de 
residus innecessaris. El com-
promís de l’empresa en aquest 
sentit és inequívoc i aquest 
any es repetirà l’operatiu.

La II Trail Aigua de Rigat es correrà 
en un entorn totalment natural

TRAIL I BTT / LA VEU 

Una de les cites ine-
ludibles a l’Anoia és 
la Hivernal Panna 

el Bandoler. Més de quinze 
participants de UECAnoia, 
entre btt i trail, hi van pren-
dre part tot i les condicions 
meteorològiques mentre es 
donaven les sortides: vent i 
pluja.
El circuits, perfectament 
marcats i traçats per l’orga-
nització, van convertir-se 
gràcies a les pluges noctur-
nes i del matí, en autèntiques 
pistes de fang que van en-
durir, encara més, cada una 
de les modalitats (btt50km, 
btt30km, btt10km, trail16km 
i trail8km). Els membres de 
la UECANOIA van prendre 
part en totes les modalitats 

competitives (la btt10km és 
familiar) aconseguint els se-
güents podis: Martí Boixadé 
3r classificat a btt30, Albert 
Ferrer 3r classificat a trail16, 
Georgina Gabarró 1a classi-
ficada a trail 16 (i QOM del 
tram Strava #TerritoriPan-
na2019) i Josep Maria Ca-
lafell 2n classificat a trail 8. 
Destacar també la cinquena 
posició de Bernat Planas a 
trail 16 i la també cinquena 
posició de Roger Soler a trail 
8. 
A la cursa de trail de 16km 
també hi van participar  els 
corredors del CN Igualada, 
Álvaro Fillat, que va arri-
bar amb un temps d’1 hora 
58’35”, Saví Ubals en 1 hora 
55’21” i en Pipo Pujol en 1 
hora 39’07”.

UECAnoia i CN Igualada, 
participen a la Cursa de la 
Panna de Tous



38 |  ESPORTS Divendres, 8 de novembre de 2019

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquesta era la 26a edi-
ció del Ral·li Ciutat 
de Tàrrega, prova de 

terra que puntuava pel campi-
onat català, pel Volant RACC 
i altres copes de promoció. 
Hi va participar l’equip de 
Moto Club Igualada format 
per l’igualadí Marcel Abad 
copilotat per Eduard Ferran 
de Sant Hipòlit de Voltregà 
amb Peugeot 208 1.2. Al fi-
nal van aconseguir una molt 
bona quarta posició absoluta 

i segons a júnior dins la clas-
sificació del Volant RACC.
A destacar també el copilot 
igualadí Carles Planell que 
amb el pilot lleidatà Pere Ro-
vira, aconseguiren la segona 
posició al Trofeu de Cata-
lunya de ral·li esprints amb 
Ford Focus 1.6 16V.
Aquest ral·li de la comarca 
de l’Urgell constava de dos 
trams cronometrats a la vora 
de Tàrrega, anomenats Gos-
solat de 10.52 kms i Tossal de 
12.07 km que es repetien tres 
vegades cadascun d’ells.

Destacat ral·li de 
Tàrrega de Marcel Abad 
i Eduard Ferran PATINATGE / LA VEU 

El passat cap de setmana 
el Club Patinatge Ar-
tístic Igualada va par-

ticipar al XI Trofeu de la Sal 
de Cardona, obtenint molt 
bons resultats, rubricats amb 
4 podis repartits de la següent 
manera:

-Debutants: Berta Roset 1ª
-Promoció: Nora López 2ª
-Mini: Maria Gual 1ª i Jana 
Morera 2ª

La resta de classificacions 
van ser:
-Certificat: Ainara Varela 15ª 
-Iniciació A: Alexandra Burc-
zynska 7ª, Marina Laporta 18ª

-Iniciació C Majors: Daniel 
Llorach 4rt
-Iniciació D Majors: Claudia 
Garriga 5ª
-Iniciació D Menors: Berta 
Torra 8ª, Emma Miravet 14ª
-Promoció: Joana Garriga 7ª, 
Berta Farré 8ª, Juna Orts 11ª, 
Ingrid Morales 16ª.

4 podis per al P.A. Igualada al Trofeu 
de Cardona

PATINATGE / LA VEU 

Aquest mes d’octubre es 
va celebrar a la pobla-
ció de Basel, a Suïssa, 

la competició internacional In-
terland Cup de patinatge artís-
tic, que va comptar amb la par-
ticipació de la pierenca Aina 
Munné González. La patina-
dora júnior va aconseguir una 
excel·lent desena posició en 
la qual va ser la seva primera 
competició internacional. Per 
a ella ha estat una gran experi-
ència i l’anima per a continuar 
lluitant per nous reptes.
La pierenca està obtenint uns 
grans resultats en totes les 
competicions en les quals 
participa. Del 29 de maig a 
l’1 de juny va competir en el 

Campionat d’Espanya júni-
or i sènior celebrats a Bilbao 
i organitzat per la Federació 
Espanyola de Patinatge, acon-
seguint una excel·lent vuitena 
posició. Amb aquest resultat, 
Aina Munné va obtenir la 
plaça per poder participar en 
competicions internacionals 
com la Copa Alemanya o la 
Copa d’Itàlia.
La seva entrenadora, Begoña 
Hornero, s’ha mostrat molt 
satisfeta amb els darrers re-
sultats obtinguts tant per la 
jove patinadora com per la 
resta d’esportistes del club. 
Considera que el nivell mos-
trat per l’Aina Munné enco-
ratja les altres patinadores a 
continuar treballant de cara a 
la nova temporada.

La patinadora pierenca Aina Munné participa en la seva primera 
competició internacional

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

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 
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
s’estrena a Igualada 
la tercera producció 

pròpia del Teatre de l’Auro-
ra. Es tracta de l’obra L’amic 
retrobat, una adaptació de 
la novel·la de Fred Ulhman, 
amb la dramatúrgia de Josep 
Maria Miró, la direcció de 
Joan Arqué i amb un reparti-
ment de luxe format per Jordi 
Martínez, Quim Àvila i Joan 
Amargós.
És tracta d’una obra literària 
que han llegit molts alum-
nes de secundària i per tant 
és especialment recomanada 
aquesta adaptació teatral per 
als nois i noies a més del pú-
blic adult que en vulgui gau-
dir.
L’amic retrobat relata a través 
de la veu d’un home adult, 
Hans Schwarz, fill d’una fa-
mília jueva, la pròpia història 
d’amistat de fa més de tres dè-
cades amb Konradin Von Ho-
henfels, fill d’una família aris-
tocràtica de Suàbia. Els nois 
es coneixen al Karl Alexander 
Gymnasium d’Stuttgart, l’es-
cola més famosa de Würt-
tenmber, i inicien una intensa 
relació en què comparteixen 
i conflueixen coneixement, 
idees, preocupacions i també 
contradiccions. Inicialment 
l’amistat es configura al mar-
ge de l’enfrontament polític 
del país però, mica a mica, es 

veurà enterbolida pels con-
vulsos esdeveniments i la 
pujada de tensió que es viu 
a Alemanya a partir de 1933 
amb l’ascens del nazisme i 
l’antisemitisme. Els dos nois 
no poden viure al marge de 
les circumstàncies externes 
que començaran a notar en 
les seves respectives famílies 
i que també s’inocularà en la 
seva amistat provocant la se-
paració definitiva de les seves 
vides.
El dramaturg Josep Ma-
ria Miró ha adaptat aquesta 
coneguda novel·la d’Uhlman, 
amb clares referències autobi-
ogràfiques de l’autor alemany 
resident a Anglaterra. En 

aquesta versió, el relat se cen-
tra en tres personatges: Hans 
adult, Hans jove i Konradin 
jove.
Després del seu pas per Igua-
lada, l’obra es podrà veure al 
Teatre Nacional de Catalunya 
fent temporada del 4 al 22 de 
desembre.
Durant l’acte de presentació 
de l’obra que es va fer dilluns 
a les Golfes del Teatre de l’Au-
rora, el seu director Joan Ar-
qué explicava que “aquesta 
és una novel.la que atrapa el 
lector, és una història d’amor 
i coneixença marcats per un 
context polític i social molt 
intens com és l’Europa de la 
Segona Guerra Mundial i el 

El Teatre de l’Aurora estrena la producció pròpia 
“L’amic retrobat”, amb el conegut actor Jordi Martínez
Una història d’amistat i descoberta que es veurà enterbolida pels convulsos esdeveniments que es viu a Alemanya a partir de 
1933 amb l’ascens del nazisme i l’antisemitisme.

feixisme, que sembla que no 
acabi de desaparèixer del tot 
actualment i que encara es 
manté vigent”.  Arqué també 
va explicar que el projecte 
s’ha dut a bon terme gràcies 
a tot l’equip que hi ha treba-
llat, “tant els actors -el Jordi, 
el Quim i el Joan- com tot 
l’equip de direcció que han 
treballat intensament i amb 
molta il·lusió durant aquests 
tres anys que ha durat el pro-
jecte”. 

El Teatre de l’Aurora: espai 
de creació
A més de l’exhibició d’arts es-
cèniques, el Teatre de l’Aurora 
es dedica a la producció d’es-

pectacles principalment diri-
gits a tots els públics. L’amic 
retrobat és el tercer espectacle 
de creació pròpia del Teatre 
de l’Aurora.
Després d’estrenar dos espec-
tacles de teatre familiar, La 
casa perduda (2017) i El Com-
te Arnau (2015), la seva pri-
mera i exitosa producció, un 
espectacle per a tots els pú-
blics que ha estat molt aplau-
dit pel públic i la crítica i que 
continua representant-se ar-
reu del país. Anteriorment, 
el Teatre de l’Aurora ha par-
ticipat en la producció de 20 
espectacles, especialment de 
companyies de teatre infantil 
i familiar professionals locals.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de L’amic 
retrobat, tindran lloc diven-
dres 8 i dissabte 9 de novem-
bre a les 21 h i diumenge 10 
de novembre a les 19 h. Des-
prés de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades tenen un 
cost de 16 € i 13 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

A
M

B M

ÉS REFERÈNCIES D
EL 

M
Ó

N

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

La màgia enceta els es-
pectacles del mes de 
novembre al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu. Charlie Mag 
posa en escena Formidable el 
proper diumenge dia 13 de 
novembre, a ¼ d’1 del migdia. 
Les entrades són a 6 €, i a 5 € 
per als socis de Xarxa. Es po-
den comprar en línia a www.
teatremunicipalateneu.cat 
sense recàrrec, i el diumenge 
des d’una hora abans de l’inici 
de l’espectacle a la taquilla del 
passatge d’en Vives.

Un il·lusionista jove
Charlie Mag va néixer a Bar-
celona el 1986 i va començar 
la seva trajectòria professional 
i artística a principis del 2004, 
durant dues temporades con-
secutives, al Teatre Llantiol de 
Barcelona on es combinava la 
màgia i el mim. 
El 2007 crea l’espectacle Veu-
re per creure! Es tracta d’un 
projecte ambiciós, amb el 
qual obre nous camins incor-
porant-hi, no només màgia 
general i grans il·lusions, sinó 
també diverses disciplines ar-
tístiques. El 2009 estrena el 
seu muntatge Més enllà de la 
màgia, on aposta per un can-
vi radical en la seva imatge, 

l’escenografia, el vestuari i la 
posada en escena. Per la gran 
acceptació obtinguda, la com-
panyia va rebre el Premi del 
Públic al Millor Espectacle 
2008-09, del Grup Xarxa de 
Palau Solità i Plegamans.
Posteriorment finalitza els 
seus estudis professionals 
com actor al Col.legi del te-
atre de Barcelona i a l’escola 
d’Arts escèniques El Timbal, 
fundada pel gran mim cape-
lladí i fundador d’Els Joglars, 
Anton Font. S’especialitza, a 
la vegada, en el Coaching, la 
Intel·ligència Emocional, la 

PNL i la Teràpia Gestalt.
L’any 2010 estrena a la Mostra 
d’Igualada, Moments màgics. 
Un espectacle de mitjà format 
que li ha obert les portes al 
mercat català. Paral·lelament 
a això, Charlie Mag s’especi-
alitza en un acte d’exhibició 
de coloms i manipulació, una 
de les disciplines més difícils 
dins de la màgia, amb el qual 
s’ha obert mercat nacional i a 
l’estranger. 
Des del seu triomf al Con-
grés Màgic Nacional al 2010, 
aquest  jove artista no ha dei-
xat de tenir nombrosos èxits. 

El 2011 fou nomenat campió 
d’Europa en Màgia General a 
la FISM (Fédératon Internati-
onale des Sociétés Màgiques), 
el Campionat d’Europa de la 
Màgia a Blackpool (Anglater-
ra). L’any 2012 presenta el seu 
número al Campionat Mun-
dial de Màgia FISM a An-
glaterra, i és contractat  per 
prestigioses televisions i con-
gressos màgics d’arreu d’Eu-
ropa. L’any 2013, la televisió 
francesa el guardona amb 
un dels premis més prestigi-
osos: el Mandrake d’Or. L’any 
2017 és contractat per la gira 

“Formidable” de Charlie Mag, un matí màgic al Teatre 
Municipal l’Ateneu

màgica mundial més gran de 
tots els temps: The Illusionists 
Show.
La seva presència escènica, 
energia, posada en escena i la 
seva màgia més visual, li han 
permès estar contractat en 
prestigioses gales i congressos 
màgics arreu d’Europa on ha 
estat guardonat amb diversos 
premis. Està considerat com 
un dels il·lusionistes actuals 
més joves i amb més talent i 
projecció internacional.

Formidable
Charlie Mag ens porta un es-
pectacle de màgia i grans il·lu-
sions adreçat a tota la família. 
La màgia, les emocions i la il-
lusió s’uneixen per despertar 
els sentiments i per no dei-
xar indiferent a qui decideix 
entrar al teatre dels somnis. 
Formidable és més que un es-
pectacle de màgia, és un xou 
on intervenen diverses arts 
escèniques i el públic partici-
pa de forma activa. 
Entrar al teatre de la màgia 
és tancar les portes de la re-
alitat i obrir els ulls per viure 
un somni: és veure coses for-
midables. Objectes i persones 
que apareixen i desapareixen, 
cartes que volen... Veniu a 
submergir-vos en un univers 
ple d’il·lusions i sorpreses. 

MÚSICA / LA VEU 

Proposta singular de 
Músiques de butxaca 
per a aquest divendres 

8 de novembre, a les 11 de la 
nit, la de l’artista Daniel Lum-
breras, una de les veus més 
interessants del panorama 
barceloní. 
La música de Lumbreras és 
difícil de classificar perquè es 
desentén d’etiquetes i classifi-
cacions. Pinzellades de música 
africana, celta, brasilera o fins 
i tot dels cants sufís o de músi-
ca rai, però amb una base que 
no deixa de ser un pop folk de 
caire occidental, ric en mati-
sos i molt líric. 
És palesa la influència de mú-
sics que li van deixar pòsit com 
Ali Farka Touré, Cheikh Lô, 
Salif Keita i brasilers comm 
Milton Nascimento, així com 
artistes de l’esfera pop i rock 

com Pavement i dEUS. 
Sense un idioma concret, no-
més amb sons i fonemes. La 
veu com un instrument més 
i centrant tota l’expressivitat 
en la musicalitat del so. Aquí 
radica la universalitat de la 
seva proposta i la vocació per 

traspassar fronteres. No canta 
en cap idioma, però tothom el 
pot entendre. Només cal es-
coltar-lo, i deixar-se portar.
També ha col·laborat amb 
músics de jazz de la catego-
ria de Jordi Bonell, Carles 
Benavent, Roger Blàvia, J.M. 

Ribelles (partenaire de Kepa 
Junkera), etc.
A Igualada, Daniel Lumbreras 
presentarà ‘La Vila’, tercer disc 
que va ser produït per Pau 
Vallvé i editat en la primave-
ra de 2017. Un treball disco-
gràfic premiat per la revista 
musical MondoSonoro com a 
millor disc editat a Catalunya 
el mateix any, i definit com un 
àlbum inèdit, nou i que destil-
la una màgia realment inusu-
al. Una obra que ha permès a 
Daniel girar per tota Espanya 
i començar a tocar en festi-
vals europeus. Actualment 
està gravant un nou treball 
que tindrà a punt a principis 
d’any i que a Músiques ben 
segur ens desvetllarà en pri-
mícia algun dels nou temes. 
La millor de les experiènci-
es que podeu tenir amb la 
seva música: escoltar-la per 
primer cop sense saber amb 

Daniel Lumbreras i la bellesa imprecisa de la seva música, 
aquest divendres a les Músiques de butxaca 

exactitud què sou a punt d’es-
coltar. 
El preu de l’entrada és de 12 
€ amb gintònic inclòs i de 10 
€ pels socis de l’Ateneu, Cine-
club, Amics del Teatre de 
l’Aurora i Òmnium Cultural.
Les entrades es poden com-
prar anticipades a la web  
www.musiquesdebutxaca.
cat, a Secretaria de l’Ateneu o 
mitja hora abans del concert 
a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
de: Ajuntament d’Igualada, 
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urba-
na, Acústic,  Cafè de l’Ateneu, 
Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, Infoanoia.cat, Ano-
iaDiari, la Veu de l’Anoia i 
Fruiteria Pilar. 



FRANCISQUITA
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SARSUELA / LA VEU 

Lluís Pasqual dirigeix 
una de les sarsueles 
més populars d’Ama-

deu Vives amb Maria José 
Moreno i Celso Abelo, Doña 
Francisquita.
Comèdia lírica en tres actes, 
Llibret de Federico Romero i 
Guillermo Fernández-Shaw 
basat en La discreta enamo-
rada de Lope de Vega. 
L’obra mestra absoluta 
d’Amadeu Vives torna al 
Gran Teatre del Liceu amb 
la posada en escena de Lluís 
Pasqual, que canvia els di-
àlegs parlats per oferir una 
visió fresca de la sarsuela del 
mestre de Collbató. 
Situada en tres temps dife-
rents, els amors de Fernando, 
Aurora, Don Matías i Aurora 
“la Beltrana” es passegen en 
un context dissenyat esceno-
gràficament per Alejandro 
Andújar, en aquesta copro-

ducció entre el Liceu i el Tea-
tre de la Sarsuela de Madrid.
El repartiment està encapça-
lat per l’exitós binomi format 
per Celso Albelo i María José 
Moreno.
Una nova manera de apro-
par-se al gènere gran de la 
mà d’un equip artístic sim-
plement extraordinari.

Comèdia en tres actes. Dura-
da 3 h 5m.
Direcció musical: Oliver 
Díaz
Direcció d’escena: Lluís Pas-
qual
Repositor: Leo Castaldi
Coreografia: Nuria Castejón
Escenografia i vestuari: Ale-
jandro Andújar
Il·luminació: Pascal Merat
Disseny audiovisual: Celeste 
Carrasco
Assistència a la direcció d’es-
cena: Anna Crespo
Coproducció: Gran Teatre 
del Liceu, Teatro de la Zar-

zuela (Madrid) i l’Opéra de 
Lausanne 
Orquestra Simfònica i Cor 
del Gran Teatre del Liceu
Direcció del Cor: Conxita 
Garcia 
Companyia Laud’Ars
Direcció: Manuel Gómez 
Llorente
Concertino: Kai Gleusteen

Dia: Dimarts 12 de novem-
bre, a les 19.45 h a l’Ateneu 
Cinema.
Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  

Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i a 
la web www.ateneucinema.
cat   
La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar també a la 
web de l’Ateneu cinema. 

L’Ateneu Cinema retransmetrà en 
directe la sarsuela Doña Francisquita 
des del Gran Teatre del Liceu 
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DISSENY / LA VEU 

Sebastián Arce Gerecz i 
Adrián Haro han obtin-
gut el premi Igual’Art 

2019/20, dotat amb 2.000€ 
amb el projecte “MAGNÒ-
LIA”, que té com a centre la 
fotografia i l’audiovisual. La 
distinció és convocada per 
l’Ajuntament d’Igualada, a tra-
vés del Departament de Pro-
moció Cultural, amb l’objectiu 
d’estimular la creació artística 
en l’àmbit local i consisteix en 
un concurs de projectes d’arts 
visuals inèdits en qualsevol 
de les seves disciplines: pin-
tura, escultura, dibuix o gra-
vat, com també en fotografia, 
videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles.
El Jurat d’aquesta edició ha es-
tat format per Raquel Camac-
ho, directora de La Gaspar; 
Pere Camps, regidor de Pro-
moció Cultural, Ester Comen-
ge, llicenciada en Belles Arts; 
David Obiols, professor de la 
Gaspar; Josep Rabell, cap del 
servei de cultura; Xavier Vives, 

president de disseny=igualada, 
i Joan Sala com a secretari.
Els autors guanyadors del pro-
jecte són dos joves endinsats 
en diverses branques de la co-
municació visual i amb moltes 
ganes de crear, així com de 
fer sentir. Són moltes les mo-
tivacions que els fan treballar 
en Magnòlia. Per una part, 
la satisfacció que suposa fer 
créixer una cosa, per l’altra, la 
possibilitat de tenir una peça 
tan sòlida per mostrar a l’hora 
de moure’s pel món i per últi-
ma, fer-ho viure.
Basant-se en la dansa com a 
llenguatge, Magnòlia és una 
obra que pretén transmetre 
un determinat estat d’ànim al 
públic, tintada amb un trans-
fons psicològic. El projecte 
inclou branques audiovisuals 
i editorials, tot i que de mo-
ment s’orienta en la fotografia. 
Aquest apartat fotogràfic, sota 
la direcció de Sebastián Arce, 
estarà format per una exposi-
ció d’imatges que il·lustraran 
el procés de creixement de la 
protagonista.

Sebastián Arce Gerecz i Adrián Haro guanyen el premi 
Igual’ART 2019/20 amb el projecte ‘Magnòlia’

La mostra, que es materialit-
zarà l’any 2020 a l’espai de les 
encavallades del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, estarà conformada 
per quatre fotografies per ca-
dascuna de les sis etapes de 
creixement de la protagonista. 
Les ampliacions es realitzaran 
a mida 600x900 mm i perme-

tran a la vista del públic re-
córrer la imatge amb un espai 
suficient i ampli. Seran peces 
grans, potenciant el sentiment 
que intenten transmetre i s’edi-
taran postals perquè el públic 
pugui endur-se un record físic, 
al qual sovint lliguem records 
comuns. Comptarà també 
amb una ambientació acústica 

formada per peces musicals 
que han estat presents durant 
la seva creació.
Magnòlia ha obert un projecte 
de micromecenatge, a través 
de la plataforma Verkami, per 
contribuir al seu finançament. 
Les persones interessades hi 
poden col·laborar a través de 
vkm.is/magnolia.

MÚSICA / LA VEU 

El Departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada 

ha editat un programa que re-
cull les activitats musicals que 
es duran a terme al voltant de la 
Festa de Santa Cecília, patrona 
de la música, des de final d’octu-
bre fins a principi de desembre.
El programa inclou una progra-
mació molt variada que inclou 
48 esdeveniments musicals. 
L’agenda inclou sessions de Mú-
siques de Butxaca, retransmissi-
ons d’òpera i sarsuela a l’Ateneu, 
a més de diversos concerts, ci-
cles, festivals, presentacions de 
llibres i un club de lectura.
El programa ha estat presen-

tat aquest dimecres pel regidor 
de Promoció Cultural, Pere 
Camps, i la directora de l’Es-
cola Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada, Maria 
Queralt. Camps ha volgut des-

tacar de manera especial per la 
seva rellevància, la Interpreta-
ció Participativa de “Mil Anys” 
de Valentí Miserachs i Antoni 
Dalmau, que anirà a càrrec de 
la Jove Orquestra Simfònica 

de l’Anoia i cent cantaires de la 
ciutat, sota la direcció de Josep 
Miquel Mindan. Aquesta ac-
tivitat, que és organitzada per 
l’Ajuntament i la Comissió del 
Mil·lenari, tindrà lloc el dia 24 
de novembre a les 6 de la tarda, 
a la Basílica de Santa Maria. El 
preu de les entrades és d’entre 9 
i 15 €.
Pel que fa als concerts, cal es-
mentar el de 2 princeses barbu-
des, organitzat per la Xarxa; el 
del Quartet Altimira, en el marc 
del lliurament dels Premis Ciu-
tat d’Igualada; Cants a la Natu-
ra, a càrrec de la Capella de Mú-
sica de la Tossa, o el concert de 
Marina Torra i Miquel Villalba, 
organitzat per AUGA.
D’altra banda, també s’ha pro-

Igualada organitza 48 activitats musicals amb motiu 
de la celebració de Santa Cecília

gramat el XIV cicle de concerts 
de professorat de l’ECMMI a 
l’escola i al Teatre de l’Aurora i 
les activitats relacionades amb 
la música que tindran lloc a la 
Biblioteca Central, a més d’un 
concert de les igualadines Gem-
ma i Laia.
Cal destacar, finalment, l’apartat 
de Música per la ciutat, organit-
zat i coordinat per l’Escola Con-
servatori Municipal de Música 
d’Igualada, que inclou una sèrie 
de concerts i assaigs oberts en 
diferents espais del municipi, 
com la Residència Pare Vilase-
ca, la Biblioteca Central, la Lu-
doteca Sant Miquel, el Centre 
de Dia Montserrat, la Residèn-
cia Viu Bé i al vestíbul i altres 
sales de la mateixa escola.



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.

EL CARRER DEL BORN,
CAP A L’ANY 1915 

S’observa l’ambient de Mercat d’aquells 
anys, amb el Campanar de Sta. Maria, al 
fons.

Fotografia del tot testimonial, i d’autoria 
desconeguda.

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.

L’any 2015 la Galeria 22 abai-
xava la persiana, després de 26 
anys acollin més d’un centenar 
d’exposicions. Van ser 26 anys 
acollint a artistes tant locals 
com comarcals i aquest diven-
dres, 8 de novembre, presenta-
ran un llibre-catàleg per deixar 
constància del treball fet durant 
tots els anys que va estar oberta. 
Així doncs, es farà un petit acte 
al mateix local de la galeria, al 
carrer Sant Josep d’Igualada, on 
es farà la presentació del llibre 
i s’acabarà brindant amb una 
copa de cava.

Galeria 22 presen-
ta un llibre amb el 
recull de les seves 
exposicions

Demà dissabte a les 6 de la tar-
da, el Teatre Municipal l’Ate-
neu acollirà un Festival de Jotes 
amb motiu del 25è aniversari 
de la Unión Cultural Extre-
meña Anoia. Es comptarà amb 
l’actuació del grup Salmorena 
Losareña de Losar de la Vera 
(Extremadura), el grup de Bi-
trac Dansa i el grup propi El 
sentir de una tierra. El festival 
serà també un homenatge i 
un reconeixement a Salvador 
Rius, company i mestre de ball 
i cant de l’Associació durant 
molts anys

Festival de Jotes en 
el 25è aniversari de 
la Unión Cultural 
Extremeña Anoia

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’exposició «40 anys 
Regió7: Instantànies 
de quatre dècades cab-

dals», que commemora els 40 
anys de vida d’aquest diari, es 
podrà veure a la Biblioteca 
Central d’Igualada del 12 al 
26 de novembre. La inaugura-
ció tindrà lloc el dimarts 12 a 
les 6 de la tarda i està organit-
zada pel diari, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Biblioteca.   
L’exposició presenta un re-
cull de notícies, fotografies i 
portades representatives de 
la vida de la Catalunya Cen-
tral en els darrers 40 anys. La 
mostra s’obre amb el referèn-
dum de l’1 d’octubre del 2017, 
on destaca una de les imatges 
més colpidores de la jornada, 
amb l’agressió a l’aleshores 
regidor Jordi Pesarrodona 
a l’escola Joncadella de Sant 
Joan; continua amb la presó 
de Lledoners i la manifes-

tació de la Diada a Berga, el 
2016. Amb imatges de més 
de 25 fotògrafs i redactors del 
diari, l’exposició pretén arri-
bar al públic amb un discurs 
«representatiu dels moments 
commovedors i rellevants de 
les grans històries que han 
succeït en aquest territori», 
destaquen des del diari. 
Des de la seva fundació, Re-
gió7 ha informat sobre les 
primeres eleccions demo-
cràtiques després del fran-
quisme, celebrades el 3 d’abril 
del 1979. És aquesta la notí-
cia que continua el discurs 

L’exposició «40 anys Regió7: 
instantànies de quatre dècades 
cabdals» arriba a la Biblioteca

expositiu de la mostra, que 
no oblida els quaranta anys 
d’informació econòmica, el 
sector de la viticultura, els 
grans incendis forestals i els 
desastres naturals o crims 
que han impactat en tota la 
comunitat. Els plafons que 
conformen l’exposició també 
recorren algunes de les his-
tòries de solidaritat d’aquests 
40 anys: de Flors Sirera als re-
fugiats del segle XXI; la visita 
de Joan Pau II a Montserrat 
i un recull de protestes i rei-
vindicacions del territori i el 
debat permanent sobre les 
infraestructures. L’esport i es-
deveniments culturals com la 
Patum de Berga també hi te-
nen cabuda.
Després de passar per Sol-
sona, Sant Joan, Berga, Pui-
gcerdà, Moià, Santpedor i 
Puig-reig l’exposició arriba a 
Igualada i després al desem-
bre es podrà veure a Manresa 
i el gener a Navarcles. 



De Cal Boyer a La Isabela

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A l’any 2001es portà a terme la 
rehabilitació de l’espai cir-
cumdant a l’antiga fàbrica de 

Cal Boyer, de Dalt, altrament anome-
nada “La Isabela”. Quedà un pati com-
près entre els carrers de santa Cateri-
na i Sebastià Artés.
S’enderrocà la finca número 41-45 
del carrer de santa Caterina, on una 
portalada tenia una reixa, en la qual 
es podia veure-hi unes inicials i una 
data: “J. B. 1891” Restà al descobert 
un edifici de gran interès arquitec-
tònic, que era una de les fàbriques 
tèxtils de la família Boyer. Juntament 
amb aquesta edificació,de tres plantes, 
apareix ben conservada, la xemeneia, 
de gran valor arqueològic industrial.

La rehabilitació comportà convertir 
la fàbrica en habitatges tipus “loft” i 
l’edificació de nous habitatges al car-
rer de santa Caterina. Es creà una 
nova zona comercial, amb un annex 
que té connexió amb la plaça de Cal 
Font.
La zona de La Isabela ha passat a ser 
d’ús públic. El nom li ve  del que os-
tentava la nova factoria tèxtil, que su-
plí a l’antiga fàbrica.
El renom de la fàbrica de “Cal Boyer 
de Dalt” provenia de la necessitat de 
diferenciar-lo de la de Joan Boyer. Era 
ubicada en els terrenys denominats 
“Camps del Matossas” i formava part 
de l’entremat fabril igualadí de finals 
del segle XIX. 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat diumenge dia 
27 d’octubre, a la sala 
d’exposicions del Re-

fugi de la Tossa de Montbui 
dins les activitats de la Festa 
de la Tardor, es va inaugurar 
la mostra “La Tossa i altres 
indrets de l’Anoia”, fotografi-

es dels igualadins Joan Felip i 
Joan Sala.
A l’acte, amb molta assistèn-
cia de públic, hi van partici-
par, representants de la Fun-
dació i del Consorci de la 
Tossa, l’alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui i regidors 
del mateix ajuntament, així 
com regidors de l’Ajuntament 

Inaugurada l’exposició 
“La Tossa i altres indrets de l’Anoia”

d’Igualada.
L’exposició consta d’11 foto-
grafies de la Tossa i 26 d’altres 
indrets de l’Anoia. Està orga-
nitzada per la Fundació de la 
Tossa de Montbui conjunta-
ment amb el Consorci. Es po-
drà visitar tots els diumenges 
de 10.30 a 13.30 h. fins el mes 
de febrer del 2020.

FOTO: Manel Marimon

CULTURA / LA VEU 

Josep Clotet s’estrenava 
com a professor d’AU-
GA. Ho feia parlant de 

les mentides de la ciència i cal 
dir que va agradar molt. Re-
petirà curs. 
Al vestíbul de l’Ateneu encara 
responia dubtes i preguntes 

sobre allò que havia explicat i 
el que no havia explicat. Una 
hora de classe dona pel que 
dona.
I el proper dilluns AUGA 
s’adhereix a l’homenatge a 
aquesta figura singular que 
fou Joan Brossa amb la pre-
sència de Mag Hausson amb 
una conferència-espectacle.

Les mentides de la 
ciència a l’AUGA

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica va 
tornar amb força des-
prés de l’estiu. El petit 

projecte poètic impulsat per 
l’entitat i amb la finalitat de 
disposar d’un espai poètic a 
la ciutat d’Igualada, obrint 
l’art de la poesia als poetes i al 
públic en general va agafant 
seguidors i seguidores tan de 
públic oient com de públic 
participatiu. Cada poeta, rap-
sode pot venir acompanyat 
d’un altre art: música, pintu-
ra, dansa...
Doncs el passat dissabte 19 
d’octubre va tenir lloc a l’Es-
pai Cívic Centre una nova 
sessió poètica amb poesia de 
temàtica de la NATURA. 
Van actuar 6 rapsodes ins-
crits: Maria Solà de Conesa 
i afincada a Igualada, Laura 
Garriga arterapeuta i de Vi-
lanova del Camí, Jorge Mar-
tin Navarro de Sant Sadurní 
d’Anoia, Marc Freixas d’Igua-

lada, Joel Codina estudiant 
de Belles Arts i d’Igualada i 
Valentina Botana artista de 
Barcelona i també afincada 
a Igualada. També ens van 
acompanyar durant el recital 
el músic d’Igualada Alfons 
Mula i el pintor de Gavà, 
Llorenç Dellarés. Va ser una 
tarda molt enriquidora, al fi-
nalitzar es va deixar un espai 
per a altres poetes/rapsodes 
espontanis que també van 
recitar com Jordi Pallerols, 
Francesc Albareda, Tomàs 
Berzosa, Carmen Anasagasti 
i Margarida Bernús.  
La pròxima sessió serà el dis-
sabte 16 de novembre amb 
poesia FEMINISTA, a les 
18h, però abans us esperem 
a les 17’30 h a la inauguració 
de l’ exposició del pintor Llo-
renç Dellarés “Terra i Aigua” 
a l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada.
Més informació: e-mail: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com o telf. 636 919 373.

Èxit de participació a la 
Galàxia Poètica



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una eloqüent presentació del llibre “200 anys del 
Cementiri Vell d’Igualada”, de Jordi Enrich, a l’AUGA

A  propòsit de la celebració del Dia de Tot Sants 
i del Dia dels Difunts, endemés del bicente-
nari del Cementiri Vell d’Igualada, la sessió 

de l’AUGA del passat 28 d’octubre va voler participar 
a una gran concurrència de públic d’una recordança 
de la història d’aquesta testimonial i respectuosa últi-
ma morada d’un elevat nombre de difunts i difuntes 
d’Igualada i comarca. Un record, doncs, que a mode 
d’homenatge va veure la presentació del llibre “200 
anys del Cementiri Vell d’Igualada”, una publicació 
de l’historiador,  geògraf i arqueòleg igualadí Jordi 
Enrich; en mig d’un acte que va comptar amb la pre-
sència del regidor de Cultura, Pere Camps; l’arqueò-
loga igualadina, Doctora Jordina Sales i el sociòleg 
i pensador Carles Buenafuente. Això és, i a l’entorn 
del tema de la mort, la presentació d’aquesta publi-
cació, a més de fer esment a la realitat de la mort des 
de l’òptica de com ha estat tractada secularment per 
diferents cultures i pobles, es va centrar en la com-
memoració de l’efemèride de la inauguració d’aquest 
vell cementiri, ara fa dos cents anys, i de la seva evo-
lució històrica com a equipament i recinte urbà.
De primer, es va apuntar a les raons per les quals va 
ser escollit aquest emplaçament als afores de la ciu-
tat, i que avui ocupa part de l’avinguda de Pau Casals 
i del carrer del Repòs, dins del contorn urbà del Barri 
de Montserrat. Unes amables i il·lustratives explica-
cions van descobrir la creació i la progressiva evo-
lució d’aquest lloc, àdhuc les pràctiques i tota mena 
de rituals relacionats amb la raó de ser de la seva 
existència. En aquest sentit, la recopilació de nom-
broses dades -per part de l’autor- han possibilitat la 
confecció d’aquest document d’obligada exigència i 
de gran precisió científica que, a mode de monogrà-
fic però amb un signe amablement divulgatiu explica 
no solament la història dels diversos espais funeraris 
de la ciutat sinó també bona part de la pròpia histò-
ria de la ciutat d’aquest autor; en un recorregut que 
va des un espai funerari dels segles IV al VII de la 
nostra Era, quan una primera necròpoli va veure’s 

assentada a les mateixes dependències interiors del 
perímetre del temple de Santa Maria; santuari justa-
ment ubicat a la cruïlla de camins entre Igualada i la 
Conca de d’Òdena. Seguidament, del segle XIII hi ha 
constància de l’existència d’un petit cementiri loca-
litzat al vell Hospital de Sant Bartomeu. Tanmateix, 
és al segle XVI quan es construeix un cementiri nou 

o fossar a la banda nord de l’església de Santa Maria, 
just on ara hi ha la capella del Sant Crist. Més enda-
vant, determinats contratemps van forçar la creació 
d’altres fossars al mateix nucli antic de la vila com 
és el cas del que es va configurar a l’actual Plaça del 
Bruc, davant del portal gran de l’església. Però, defi-
nitivament, a principis del segle XIX, per exigències 

higièniques i de salut pública es va resoldre de tro-
bar un nou indret distanciat del centre del municipi, 
cap els seus afores; localització que va donar peu a la 
construcció del que avui coneixem com a Cementi-
ri Vell. Recentment, és el Cementiri Nou, altrament 
anomenat Parc Cementiri, obra dels prestigiosos ar-
quitectes Enric Miralles i Carme Pinós, el que havia 
de tancar  aquest recorregut pels llargs períodes de 
l’època medieval, i de les edats moderna i contempo-
rània; episodis no exempts de les pressions socials, 
ètiques i estètiques de cada moment.

Memòria històrica del Cementiri Vell, o gran Ciu-
tat dels Morts
Arran de la promulgació, a finals del S. XVIII, de les 
disposicions sanitàries que exigien el trasllat dels ce-
mentiris a una nova ubicació als afores de les pobla-
ció; a l’any 1816 va tenir lloc el tancament definitiu 
de l’antic cementiri i la construcció d’una nova ne-
cròpolis es feia imminent. Les obres van començar 
el 1817 segons un projecte de l’arquitecte Josep Bo-
farull (1817) i es tracta d’una construcció obligada, 
de propietat municipal, que està edificada sobre una 
planta rectangular distribuïda en diversos recintes, 
amb tot un sector porxats;  i que disposa de cape-
lla i dipòsit. L’ingrés al recinte descobreix una mag-
nifica  porta, treball de Celdoni Guixà, que consta 
de dues columnes dòriques i un timpà ornamentat 
amb motius funeraris; a la part superior de la qual, 
més tard, s’hi va afegir aquest versicle: “Bienaven-
turados los que mueren en el Señor.  Año 1875”. 
Seguidament, s’avança envers la primera àrea del 
recinte on hi ha la capella, un templet de l’arquitec-
te Bonaventura Bassegoda, amb distintes peces fu-
neràries i uns quants panteons de famílies notables, 
refinadament decorats amb singulars epitafis. I, en 
un quadrat més retirat, hi ha una de les primeres 
ampliacions que va veure bastant més tard aquest 
recinte: el “Cementiri dels Pobres”, obra de l’arqui-
tecte Pau Salvat.
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TONI GUIX
Després d’unes setanta exposici-
ons individuals, unes trenta d’elles 
a la seva ciutat natal, Igualada, 
torna a exposar-hi. Un conjunt 
d’obres del més pur estil de l’autor, 
amb temes molt variats. 
Del 24 d’octubre al 10 de novem-
bre  a la Sala Municipal d’Expo-
sicions

RAMON SALA. L’ART 
DE LA NATURA
L’alumne del monogràfic d’escul-
tura Ramon Sala de l’Escola Mu-
nicipal d’Art I Disseny La Gaspar, 
presenta un recull de peces troba-
des a la natura
De l’1 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

FANTASIES EN PAPER I 
VIDRE
Antònia Roig
Amb elements tan quotidians com el 
paper, el vidre i altres materials reci-
clats, l’Antònia crea petites peces de 
fantasia per decorar persones i llars. 
Del 4 de novembre al 8 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

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

40 ANYS REGIÓ7: INS-
TANTÀNIES DEQUATRE 
DÈCADES CABDAL
Regió7 celebra el 40è aniversari amb 
una exposició itinerant que presen-
ta un recull de notícies, fotografies i 
portades representatives de les qua-
tre últimes dècades de la vida de la 
Catalunya central.. 
Del 7 al 21 de novembre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europeade 
l’Esport, aposta per aquestaenginyo-
sa exposició de jocstradicionals d’ar-
reu del món,tant per a infants com 
per aadults.. 

Del 15 d’octubre al 29 de desem-
bre al Museu de la Pell.

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

EXPOSICIONS



Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

SETMANA DE LA CIÈNCIA 
Igualada 

Com depurem l’aigua per retornar-la al 
riu? Visita a la Depuradora dels Blanquers. 
Amb motiu de la Setmana de la Ciència 
2019, el Museu us convida a un conferèn-
cia, a càrrec de Miquel Vila. Després visita-
rem la Depuradora dels Adobers.
Diumenge a les 11 del matí al Museu de 
la Pell.

TEATRE 
Igualada 

“Formidable” de Charlie Mag
Entrar al teatre de la màgia és tancar les 
portes de la realitat i obrir els ulls per viure 
un somni;és veure coses formidables!. Or-
ganitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Calaf 

“El petit elefant”, titelles. Un espectacle que 
parla de valors com la curiositat, l’afany de 
recerca, les diferències, els sentiments...
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal

CONTES 
Capellades 

“Contes 1.0”. Espectacle familiar. En Manel 
és un adolescent que està enfadat amb tot 
i amb tothom. Un dia apareix en una casa 
abandonada...
Organitza Xarxa de Capellades
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 11

CONFERÈNCIA-ESPECTACLE 
Igualada 

Mag Hausson. Joan Brossa i la màgia.
Conferència-espectacle al voltant de la re-
lació que Joan Brossava tenir amb la màgia 
i de la presència que aquesta va tenir en 
l’obra d’aquest artista. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIVENDRES 8

TEATRE 
Igualada 

S’estrena la tercera producció pròpia del 
Teatre de l’Aurora “L’amic retrobat”, una 
adaptació de la novel·la de Fred Ulhman, 
amb un repartiment de luxe format per 
Jordi Martínez, Quim Àvila i Joan Amar-
gós.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

BIBLIOLAB 
Igualada 

Origami il·luminat
Ens introduïm en l’art de la papiroflèxia 
i aprenem els diferents circuits elèctrics 
amb els quals podem il·luminar la nostra 
figura de paper
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

Daniel Lumbreras ’La Vila’
La seva música és difícil de classificar, té 
tints de música africana, celta, brasilera o 
fins i tot dels cants sufís o de la música raï, 
però amb una base de pop folk de caire oc-
cidental, rica en matisos i molt lírica.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ 
Igualada 

Presentació del llibre catàleg de les 100 ex-
posicions que es van realitzar durant els 26 
anys d’història de la Galeria 22.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Hostalets de Pierola 

Presentació del llibre “Miquel Crusafont i 
l’origen de l’home”.
Divendres a les 8 del vespre a la Galeria 
22.

CINEMA 
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “¿Podrás perdo-
narme algún día?” Narra la història real 
de Lee Israel, una respectada biògrafa i es-
criptora de bestsellers, que està sense feina 
per no ser capaç de mantenir-se al dia amb 
els gustos moderns
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
petita de la Lliga.

DISSABTE 9

BIBLIOLAB 
Igualada 

Crea un invent de Leonardo amb Lego 
WeDo
Aquest 2019 fa 500 anys de la mort de Leo-
nardo Da Vinci, gran inventor i artista del
Renaixement. Per això li volem fer un tri-
but amb aquest taller

Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

TEATRE 
Igualada 

S’estrena la tercera producció pròpia del 
Teatre de l’Aurora “L’amic retrobat”, una 
adaptació de la novel·la de Fred Ulhman, 
amb un repartiment de luxe format per 
Jordi Martínez, Quim Àvila i Joan Amar-
gós.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la 
lectura d’un text filosòfic, en aquesta oca-
sió “Alicia al pais de les meravelles” de 
Lewis Carroll.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA I DANSA 
Igualada 

Festival de jotes extremenyes pera la cele-
bració del 25è aniversari de la Unión Cul-
tural Extremeña Anoia i per homenatjat en 
Salvador Rius, ballarí i professor del grup.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El grup Génesis Teatro de Peña Fragatina 
presenta l’obra “El malentès”, una adapta-
ció lliure de l’obra de Dario Fo. Una comè-
dia ambientada a la Itàlia dels anys 60, amb 
embolics amorosos, enganys.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA FAMILIAR 
Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula de cinema famili-
ar “Toy Story 4”, en versió en català.
Dissabte a 1/4 de 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

TEATRE 
Calaf 

‘Els músics de Bremen’. L’obra està inclosa 
al cicle Tardor de Teatre 2019 i és un es-
pectacle inclusiu que forma part del pro-
jecte de teatre social de Femarec i la Com-
panyia Pot Teatre. Xarxa Infantil.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino.

DIUMENGE 10

TEATRE 
Igualada 

S’estrena la tercera producció pròpia del 
Teatre de l’Aurora “L’amic retrobat”, una 
adaptació de la novel·la de Fred Ulh-
man, amb un repartiment de luxe format 
per Jordi Martínez, Quim Àvila i Joan 
Amargós.

DIMARTS 12

SARSUELA 
Igualada 

“Doña Francisquita’
Retransmissió en directe des del Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona..
Dimarts a 3/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

CLUB AVENTURER 
Piera 

Trobada dels nens que hi participen per 
comentar i descobrir els enigmes plante-
jats a propòsit de la lectura Sóc un animal 
de Lluis Llort i Salvador Macip..
Dimarts, a 1/4 de 6 de la tarda, a la Bi-
blioteca.

DIMECRES 13

HORA DEL CONTE 
Piera 

Hora del conte per a nadons. A-animal. 
Guiats per la Gisela Llimona aprendrem 
els sons dels animals, cantarem alguna 
cançó  on els protagonistes són ells i viat-
jarem amb els més petits pel món de les 
bèsties
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

LLEGIR TEATRE 
Piera 

Primera trobada de la temporada del club 
per presentar les novetats, calendari i les 
obres que es treballaran.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 14

CLUB DEL LLIBRE 
Igualada 

Trobada de Marta Orriols amb els partici-
pants del clubs de lectura de les bibliote-
ques de l’Anoia per parlar dels seus llibres:
“Anatomia de les distàncies curtes”  (2016),
i “Aprendre a parlar amb les plantes” (Pre-
mi Òmnium 2018).
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Què és la força i com ens pot influir en la 
nostra diabetis” a càrrec de Guillem Jabar-
do, fisioterapeuta.
Dijous a les 7 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

LITERATURA 
Òdena 

“Teresa Pàmies, una cronista inoblidable”. 
Centenari del naixement de Teresa Pami-
es. Amb Calidoscopi cultura
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

AGENDA
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Spidermans alternatius
Estrena • Spiderman: un nou univers

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Sony Picures i Marvel, en les se-
ves divisions dedicades al cinema 
d’animació, han decidit donar-li 

un nou format i una nova estètica al ja 
clàssic personatge del superheroi Spi-
derman. Contràriament al que alguns 
en principi van pensar, Spiderman: Un 
nou univers és una magnífica pel·lí-
cula d’animació.  De moment ha estat 
nominada al Globus d’Or, en l’apartat 
millor film d’animació, mentre que el 
Cercle de Crítics de Nova York li han 
donat el premi a la Millor pel·lícula 
animada de l’any 2018.
La pel·lícula ens presenta un univers 
paral·lel on Peter Parker ha mort, 
mentre que un jove de secundària 
anomenat Milers Morales és el nou 
Spiderman. No obstant això, quan el lí-

der mafiós Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) 
construeix el “Super Col·lisionador” 
porta a una versió alternativa de Pe-
ter Parker que tractarà de ensenyar-li 
a Miles com ser un millor Spiderman. 
Però no serà l’únic Spider en entrar a 
aquest univers, ja que també apareixen 
quatre versions alternatives del mateix 
personatge, que intentaran tornar al 
seu univers abans que tota la realitat es 
col·lapsi.
Visualment impactant, estèticament 
notable i narrativament vertiginosa, 
aquesta nova i molt inventiva pel·lícula 
de la nissaga Spider Man donarà mol-
tes alegries, tan als seus creadors com 
als espectadors que paguin entrada.  
Aquest proper dissabte es podrà veure 
al cinema de Tous, on s’estrenarà a la 
comarca en versió doblada al català.

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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Un milió d’espectadors
A Igualada •  Mientras dure la guerra

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

La pel·lícula espanyola Mien-
tras dure la guerra, d’Alejandro 
Amenábar, ha superat el milió 

d’espectadors des de la seva estrena el 
passat 27 de setembre, que han deixat 
a taquilla més de 9 milions d’euros de 
recaptació. Aquesta pel·lícula torna 
a programar-se aquest cap de setma-
na als cinemes Mont-Àgora de Santa 
Margarida de Montbui i ara es podrà 
tornar a veure a al Ateneu Cinema 
d’Igualada.
El seu argument arrenca el més de ju-
liol de 1936, just a l’inici de la Guerra 
Civil Espanyola. Però aquesta no és 
una pel·lícula de guerra, sinó una crò-
nica històrica en la que tres persona-
litats esdevenen fonamentals: l’escrip-
tor i intel·lectual Miguel de Unamuno 
(Karra Elejalde), el general catòlic i re-
voltat  Francisco Franco (Santi Prego) 
i el també general i fundador de la Le-
gión Española, Millán Astray (Eduard 
Fernández).
El director Alejandro Amenábar con-
centra la trama en el conflicte perso-
nal i ideològic de Miguel de Unamu-
no. Aquest va canviar la seva posició 
política al final de la seva vida, encara 

que abans  va donar suport al cop dels 
militars insurrectes pel seu desconten-
tament amb el govern de la Segona Re-
pública. Unamuno va pronunciar lla-
vors  el famós discurs en la Universitat 
de Salamanca, en el qual va dir allò de 
“vencereu, però no convencereu “.

Vintage
El Racó del Cineclub •  El cuento de las comadrejas

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El dijous 14 de novembre, el 
Cineclub presenta, a l’Ateneu 
Cinema, la producció argentina 

del 2019 El cuento de las comadrejas, 
en sessió única a les 20 h.
En una mansió, conviuen quatre velles 
glòries del cinema, una diva (Graciela 
Borges, gran dama del cinema argen-
tí dels anys seixanta), un exdirector, 
un exguionista i un exactor. L’arribada 
d’una parella jove significarà una ame-
naça per al seu particular microcos-
mos.

Campanella, celebrat director de títols 
com El hijo de la novia (2001) o El secre-
to de sus ojos (2009) adapta el film del 
1976 Los muchachos de antes no usaban 
arsénico, títol que ja remetia pel seu hu-
mor negre i la càustica mirada sobre la 
tercera edat a clàssics com Arsénico por 
compasión o El quinteto de la muerte 
(tot plegat sense oblidar El crepúsculo 
de los dioses). I ofereix una comèdia de 
diàlegs brillants servits per un elenc 
extraordinari en què l’espanyola Clara 
Lago acompanya alguns dels millors 
veterans del cinema argentí



ROCKETMAN
Regne Unit. Biopic musical. De Dexter Fletcher. Amb Ta-
ron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas 
Howard.    
La pel.lícula, en clau musical, es centra en la vida i obra del 
music i cantant pop britànic Elton John. Nascut i criat en un 
suburbi de Londres. Va enregistrar el seu primer disc com a 
cantant solista a l’ any 1969, convertint-se en un dels artistes 
musicals més populars de tots els temps

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.

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Argentina.  Comèdia negre. De Juan José Campanella. 
Amb Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, 
Clara Lago 
Quatre personatges;  Una popular estrella de l’època daura-
da del cinema, un actor en l’ocàs de la seva vida, un escriptor 
frustrat i un vell director.  Ells fan l’impossible per conservar 
el món que han creat en una vella mansió davant l’arribada 
de dos joves, per a ells amenaçador

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

SPIDERMAN. UN NUVEO UNIVERSO 
Estats Units. Animació. De Bob Persichetti, Peter Ramsey, 
Rodney Rothman.
En un univers paral·lel on Peter Parker ha mort, un jove de 
secundària anomenat Milers Morales és el nou Spiderman.  
Però no serà l’únic Spider Man en entrar a aquest univers. 
Quatre versions alternatives del superheroi apareixeran i 
buscaran tornar al seu univers abans que tota la realitat es 
col·lapsi..

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 

TERMINATOR: DESTINO OSCURO 
Dv: 20.30
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dll: 17:00
Dc: 20:45
Dj: 17:30(VOSE)
MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Dv: 18:00
Ds: 19:30
Dll: 19:30
LA FAMILIA ADDAMS 
Ds: 17:15
Dg: 17.15
Dc: 18:30

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS 
(Cineclub) 
Dj: 20:00

1/JOKER
Dv i Ds Dll a Dj: 17:15/19:45/22:15
Dg: 12:15/14.45/17:15/19:45/22:15

2/DETECTIVE CONAN: EL PUÑO DE 
ZAFIRO AZUL 
Dv: 18.00
Ds: 16:00
Dg: 12:45/16:00
2/LOS RODRIGUEZ Y EL MAS ALLA 
Dv: 20:15
Ds i Dg: 18.10
2/EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLAN-
CA 
Dv: 22:45
Ds i Dg: 20:35
Dll Dc i Dj: 20:30
2/ZOMBIELAND. MATA Y REMATA 
Ds a Dj: 22:45
2/ERASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD 
Dm: 19:40

3/ TERMINATOR: DESTINO OSCURO  
Dv Dll a Dj: 18:40/21:20 
Ds: 15:55/18:40/21:20
Dg: 13:15/15:55/18:40/21:20

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

5/ LA FAMILIA ADDAMS
Dv: 17:55/19:55
Ds: 16:15/18:15/20.10
Dg: 12:00/14:00/16:15/18:15
Dll a Dj: 17.55
5/ MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dv: 20:00
Ds: 22:25
Dg: 20:10/22:25
Dll Dm i Dj: 20:00/22:45
Dc: 22:45
5/ SHAKIRA: EL DORADO  WORLD
Dc: 20:00

6/ ESTAFADORAS DE WALL STREET
Dv Dll a Dj: 18:00/20.15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 12:30/15:45/18:00/20:15/22:30

7/ LA OVEJA SHAUN. LA PELICULA 
Dv i Ds: 16:30
7/ PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ES-
TAR JUNTOS 
Dv a Dj: 18:30/21:10
7/ ABOMINABLE 
Ds i Dg: 12:10/14:15

8/LA FAMILIA ADDAMS 
Dv Ds Dll a Dj: 17:00
Dg: 13:00/15:00/17:00
8/DOCTOR SUEÑO 
Dv  a Dj: 18:55/21:55

SPIDER-MAN, un nou univers   
Ds: 18:15
GREEN BOOK   
Ds: 20:00
ROCKETMAN (sessió extraordinària)   
Ds: 23:00

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN

MALEFICA: MAESTRA DEL MAL   
Dg: 17:00

TERMINATOR: DESTINO OSCURO   
Dg: 19.15

SALA PETITA

MIENTRAS DURE LA GUERRA   
Dg: 17:15

JOKER   
Dg: 19:30



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 1. Color del son quan el sol es pon (i somies amb el Barça, suposo) 
(tres mots) / 2. Reconstrueixi el crim del pati. És a l’aixa com a la pera el perol /3. La part 
més dura de dos. Vals a ritme nord-americà. Límits de tolerància / 4. Joguina de la nena de 
Mataró. Avís de trompeta quan la viola es floreix / 5. En Quimet, en Jacintet i tres més to-
cant. Teoria sobre les ties alterades / 6. La meitat d’un. Cultivades sense tocar terra. L’altra 
meitat / 7. Fellona, iracunda. Com que està mal barrat devia ser cosa de l’Agustí, l’exiliat / 
8. Les seves. Ampolla de whisky al prestatge de proa / 9. Arbust de color de conrall quan 
era petit. Enemics de Daixonses i Dallonses / 10. El vestit en queda amarat a la vall del riu 
vermell. El prefix preferit dels milanesos / 11. Enmig del verd. Alcalde amb ínfules. De la 
roca a la tassa / 12. Creï els déus de Roma. Unitat mínima d’expressió infantil / 13. Ni assa-
jat ni assedegat: travessat per un conreu. No prova, com el còctel d’anís.

VERTICALS: 1. Experimenten dilatacions per efecte d’inhalacions. Es cargolava a la vista 
de la Mireia / 2. Que fa mal, com les d’Izquierda Unida. Natros els conservem en fotos i els 
anglesos en discos / 3. L’H tal com sona. Abundosos en neus. Surten dels cafès per entrar 
a l’escola / 4. Tribus en reserves asfaltades. Quina malícia que li fa, quan maten el gos! / 5. 
Vocalitzen en vídeo. Subreptíciament dibuixada per ser teixida. Punt de fusió de fluids / 
6. Observacions de les millors habitacions. Peix que no cau a la xarxa ans a l’atxa / 7. Cap 
de l’executiu. Tret de sobre com un ou, per sota. Introducció a la literatura / 8. Clàssica 
arma de barber. Peus de la mètrica grega, agafats pels dits / 9. No es pot estar quieta més 
de seixanta segons. Que imbècil, ha fet malbé el cine! / 10. A hores d’ara qui no té el seu 
té la seva. Té dificultats per anar de ventre al carrer d’en Josep Pla. Logaritme neperià / 11. 
Rellotge que en Tintín duia de color blau. Assistentes de bicicleta / 12. Vela declinable. Així 
ha de pujar la paret, quan baixa.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

                       2                        
3                      
4                       
5                       
6                     

7                    
8                     
9                     

10                        
11                      
12                        
13                       



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
696 233 803

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Crema Essau de llenties, porro i ceba

Elaboració:
Pelem i piquem la ceba. Rentem bé el porro (només la 
part blanca) assegurant que no queden restes de terra i 
piquem. Escalfem l’oli en una cassola i tirem la ceba i el 

porro a foc mitjà durant 10 minuts.

Afegim les llenties, el pebre vermell, el brou de verdures 
i una mica de sal. 

Ho coem a foc suau durant 15 minuts. Triturem i, si 
volem que la crema quedi més fina, ho passem per un 

xinès o colador. 
Ajustem el punt de sal si fos necessari i servim.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 4 persones
Llenties cuites en conserva 200 g
Porro 1
Ceba 1
Oli d’oliva verge extra 30 ml
Pebre vermell dolç 1/2 culleradeta
Sal
Brou de verdures 400 ml

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 SORTIDOR DE CERVESA ESPINA DE FERRO LAGER



Novembre
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; Deodat I, papa .

9: Festa del Santcrist de Balaguer; Teodor. 
10: Lleó el Gran, papa; Andreu Avel·lí; Tiberi; Teopista.

11: Martí de Tours; Menna.  
12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla.

13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Nicolau  
14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Igualada, novembre de 2019

Esteve Corbella Morera
Tercer aniversari del traspàs de:

Que ens va deixar el 6 de novembre de 2016
Els que hem tingut la sort d’haver compartit la 

vida amb tu, sempre et recordarem: 
La teva esposa, fills i nets.

Igualada, novembre  de 2019

Miquel Vives Badia
7è. aniversari de:

Vidu d’Elisa Corona Martí

Morí cristianament el 14 de novembre del 2012, 
a l’edat de 91 anys. 

Els teus fills, familiars i amics et tindrem 
sempre present en el nostre record i estima.

Ramon Maria Fitó i Besora

La corporació de l’Ajuntament de Calonge de Segarra 
vol manifestar la seva profunda tristesa 

per la mort de qui fou alcalde d’aquest municipi entre els anys 1987 i 2007, i 
regidor del 2007 al 2011.

Vint-i-quatre anys dedicat al servei públic dels calongins i calongines.

Calonge de Segarra, 4 de novembre del 2019

ESGLÉSIA / LA VEU 

El dia 6 de novembre va 
tenir lloc a Barcelona 
l’Assemblea ordinà-

ria de Càritas Catalunya que 
va aplegar a la majoria dels 
equips directius de les 10 Cà-
ritas de les Diòcesis amb seu a 
Catalunya. Una reunió que va 
ser presidida pel bisbe delegat 
per a Càritas de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, 
el Cardenal Joan Josep Ome-
lla, així com pel President de 
Càritas Catalunya, Sr. Fran-
cesc Roig.
Abans de l’inici de l’Assem-
blea va tenir lloc la reunió del 
Patronat del CECAS -Funda-
ció Centre Català de Solidari-
tat- on es va informar de les 
diferents activitats que duu a 
terme el CECAS, així com el 
Pla d’equipaments de la fun-
dació per oferir un millor 
acompanyament als usuaris 
dels seus plans d’ajuda a les 
drogodependències.
Tot seguit va iniciar-se l’As-
semblea on en primer lloc es 
va donar la benvinguda als 
nous càrrecs de les diferents 
Càritas que s’han incorporat 
darrerament. També es va fer 
el comiat del director de Cà-
ritas Diocesana de Terrassa, 
el Sr. Salvador Obiols al qui 
se li va reconèixer la tasca 
feta en aquests darrers anys. 

El Sr. Obiols va tenir paraules 
d’agraïment i de suport a la 
tasca que fa Càritas arreu del 
territori català.
L’ordre del dia va continuar 
amb una informació de les 
activitats portades a terme 
per les diferents Comissions 
de treball en què s’organitza 
Càritas Catalunya, i que van 
tractar àmbits com l’acció 
social, l’acollida, la comuni-
cació, les migracions, l’eco-
nomia, el voluntariat i altres. 
Cada coordinador va infor-
mar de tot el ventall de feina 
feta, així com dels projectes 
que s’havien d’endegar prope-
rament.
També a iniciativa de l’As-
semblea es va veure bé fer una 
reunió de coordinació dels 
delegats episcopals per po-

Assemblea ordinària de Càritas 
Catalunya

der aprofundir en el seu pa-
per dins l’Assemblea i també 
dins les Càritas Diocesanes. 
Properament tindrà lloc una 
trobada per poder aprofundir 
sobre aquesta tasca dels dele-
gats. També es va facilitar als 
membres de l’Assemblea un 
esborrany de treball per pre-
parar un “Reglament de Rè-
gim intern de Càritas Catalu-
nya”, un text que la Comissió 
Permanent ha elaborat i que 
ara es treballarà en els àmbits 
de les Diocesanes.
També es va presentar la 
Campanya de sensibilització 
d’aquest proper Nadal i que 
tindrà per lema “Tots tenim 
un àngel. Especialment per 
Nadal”. Finalment es donaren 
unes darreres informacions 
per part de Presidència.
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÚSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 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

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

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

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

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

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
696 233 803 -  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:

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 8:  BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 9:   CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 10:  

BAUSILI Born, 23 
9-22h

PILAR A. Mestre Montaner, 26
22-9h

DILLUNS 11: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 12: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 13:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIJOUS 14: MR SINGLA
Pujadas, 47



Sheila Avilés /  
Corredora de Trail

Soc la Sheila Avilés, tinc 26 anys i soc de Santa Margarida de Montbui. Aquest 
2019 m’he proclamat, per segona vegada, campiona de les Sèries Mundials 
d’Skyrunning. Vaig començar a practicar l’atletisme al Club Atlètic Igualada i 
des de fa 6 anys que competeixo en curses de muntanya. 

Aquest passat octubre et vas proclamar campiona 
per segona vegada de les Sèries Mundials d’Sky-
running. Com ho estàs vivint?

Estic molt contenta amb com ha anat tota la temporada i ara 
ja estic una mica més relaxada després d’haver aconseguit 
tots els objectius que ens havíem proposat. Això sí, encara 
estic entrenant per l’última competició que tinc aquesta tem-
porada, el proper cap de setmana al Mundial de Villa La An-
gostura, a l’Argentina.  

Després d’aquest mundial ja acabes la temporada de trail 
running?

Sí, després d’aquesta cursa ja descansaré i fins al gener no 
començo a fer pretemporada i a competir. Enlloc de fer esquí, 
com fan altres companyes de trail, a mi m’agrada fer cros per 
entrenar la velocitat. Així, quan arriba la temporada d’estiu 
puc fer transferència de la velocitat treballada durant l’hivern 
a la meva disciplina d’estiu. 

Què són les sèries mundials d’Skyrunning?

És un campionat amb 16 proves en total i en què es premia 
la regularitat. No totes les proves puntuen igual, però. Per 
exemple, l’última prova puntua molt més que les altres. Per 
classificar-te per a la final cal quedar entre els cinc primers 
en qualsevol d’aquestes 15 proves. A l’hora d’establir les pun-
tuacions del campionat, s’agafen els quatre millors resultats 
més la puntuació de la final. Així, per exemple, jo arribava 
en primera posició a l’última cursa aquest any, però com que 
puntua tant, encara se’m podia escapar el campionat. Final-
ment, en aquesta última prova vaig quedar segona, però qui 
va quedar primera no era una rival directa i vaig poder dedi-

car la gran part de la cursa a controlar a aquelles que compe-
tien contra mi.

Aquest 2019 també has aconseguit la medalla de bronze in-
dividual del Campionat del Món i la medalla de plata amb 
la selecció espanyola...

Ha estat un gran any, sí. Un dels objectius era revalidar el títol 
de les Sèries Mundials aconseguit el 2017 i l’altra era poder 
aconseguir podi al Campionat del Món, així que estic súper 
contenta. Això sí, sé que encara puc millorar molt i estic mo-
tivada per fer-ho. Aquesta temporada ha estat boníssima però 
no em conformo.

Tens algun objectiu marcat de cara a la propera tempora-
da?

Jo em centro molt en la meva millora, ja que les coses ex-
ternes no les puc controlar. De cara a l’any que ve potser no 
segueixo cap circuit en concret i potser faig curses una mica 
més mediàtiques, com la cursa del Montblanc, per exemple. 
També voldria millorar la tercera posició que he aconseguit 
aquest any al Campionat del Món, aquest és un bon repte 
també. 

Actualment les curses en què competeixes estan al voltant 
dels 30 quilòmetres. Et planteges augmentar la distància en 
algun moment de la teva carrera?

A la llarga m’agradaria augmentar la distància, sí. Ara mateix, 
però, el meu repte és intentar córrer el més ràpid possible. A 
la llarga crec que seria una bona corredora d’ultras, perquè 
psicològicament soc molt forta i aquesta és una de les carac-
terístiques més importants en aquest tipus de curses. L’any 
que ve potser em tiro a la piscina en alguna ultra, però no és 

la meva idea començar ja a competir regularment en distàn-
cies llargues. Curses de 3, 4 o 5 hores és suficient, és on em 
sento còmode.

Què és més important, la fortalesa física o la psicològica?

Crec s’han de tenir de les dues coses, però sí que marca molt 
la diferència tenir una bona mentalitat. Al final, saber patir 
molt et permet seguir lluitant encara que les cames et fallin i 
pots acabar aconseguint coses que amb pensaments negatius 
et farien perdre una cursa. 

Tens la Viquipèdia en anglès i francès però en català i cas-
tellà no la tens. És un símptoma que les curses de munta-
nya encara són més reconegudes a fora que aquí?

La veritat és que a nivell internacional, dins del nostre món, 
se’m reconeix bastant. Però crec que la gent d’aquí també se-
gueix molt les competicions de trail. Aquí, cada cop hi ha més 
gent que s’està iniciant en el món de les curses de muntanya.

Com va començar la teva afició per l’atletisme?

Com molta gent aquí a la comarca vaig començar a compe-
tir al Club Atlètic Igualada. Era una atleta bastant polivalent 
a totes les proves. Fa sis anys vaig començar a fer curses de 
muntanya, abans no coneixia massa tot aquest món.

Quan vaig provar el trail running va ser com trobar la meva 
passió i em vaig adonar que tenia moltes habilitats per com-
petir-hi i que se’m podia arribar a donar bé. Al CAI he tingut 
una molt bona base per competir com ho estic fent en el món 
de les curses de muntanya.

Els partits i les casernes estan neguitosos per les eleccions de diumenge. Alguns socialistes estan disgustats amb les declaracions del primer 
secretari. Els agrada sentir que “Som els  que podem derrotar a la dreta i a l’independentisme”, però no tant els seus “vives” inflamats a 
mossos, policia nacional i guàrdia civil. N’hi ha que van canviar de partit aterrant a l’esquerra catalanista. Els que continuen busquen 
l’escalf dels barris perifèrics. N’hi ha que abans votaven a convergents i republicans i ara valoren la radicalitat cupaire. Aquelles polítiques 
inclusives i generalistes han anat perdent força, davant la confrontació per altres fidelitats i compromisos. Així molts joves reivindiquen  
altres vies per haver perdut la confiança en els mamuts de la política. Els resultats potser no canviïn gran cosa, perquè ha quedat clar que 
l’estat està disposat a utilitzar totes les eines que disposa per aconseguir els seus objectius i que la llei més utilitzada serà la de l’embut. De 
moment hi ha molta més gent a la garjola i més agents al Principat. I el rei també va venir a dir la seva. Ningú sap si és per això que cada 
dia hi ha més ceballuts.

“Aquesta temporada ha estat 
boníssima, però no em conformo” 

  Marc Vergés @marcverges8
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Espai patrocinat per:

Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.

NOU COROLLA HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

 938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.


