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La renda de les famílies de l’Anoia és 12 punts per sota de la mitjana catalana.

ERC guanya a 23 municipis de la comarca, 
JuntsxCat a 7 i el PSC a 3, i VOX dobla els 
resultats respecte les eleccions de l’abril
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Alerta per la forta desacceleració 
de l’economia a la comarca
La recent publicació de l’Anuari Econòmic Co-
marcal del BBVA ha permès comprovar una 
perillosa reducció del Producte Interior Brut de 
l’Anoia en el darrer any, confirmant una desacce-
leració clara des de 2015. 

L’Anoia pateix una desacceleració continuada, 
més accentuada en el darrer exercici. Els especia-
listes diuen que la comarca encara no ha sortit de 
la crisi, sobretot pel “feble creixement industrial”.
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L’EDITORIAL

Desacceleració
L a comarca està patint una potent desaccele-

ració del seu Valor Afegit Brut, o, el que és 
molt similar i més entenedor per a tots, el 
seu Producte Interior Brut (PIB). La corba 

és descendent des del 2015, quan els teòrics ja havi-
en començat a parlar del final de la crisi. El més greu 
és la forta baixada des del 2017 fins a l’exercici darrer 
del 2018, fins a quedar-se 
amb un creixement escàs 
d’un punt i mig. És per 
preocupar-se.
Les dades procedeixen 
del prestigiós Anuari 
Econòmic Comarcal que 
des de fa anys publica-
va la Caixa de Catalu-
nya i que ara encapçala 
el BBVA. Els redactors 
de l’estudi atribueixen el 
descens de la riquesa a 
la comarca al “feble creixement industrial (0,6 %) 
i la moderada dinàmica terciària (1,9 %), mentre 
la construcció i el primari creixien més (3,8 % i 
2,5 %)”. Immediatament, parlen que “amb aquest 
registre, els negatius efectes de la crisi disten d’ha-
ver-se reabsorbit”. És a dir, aquí encara hi ha crisi.
Les dades suposen una puntada de peu a les crides 

a l’optimisme que es feien des de múltiples instàn-
cies -des de la patronal fins als ajuntaments més 
importants de la comarca- perquè les xifres canten 
per si mateixes i no hi ha excusa possible. L’únic 
que creix és la construcció, i això ens condueix cap 
a convertir-nos en una “comarca dormitori”, si és 
que ja no ho som.

Està clar que cal dei-
xar-se d’esprémer les  
màquines de fum i 
posar-se a treballar 
amb resultats d’èxit. 
Fa pocs dies l’alcalde 
d’Igualada insistia en 
la defensa del macro-
polígon de Can Mo-
rera com a solució a 
tots els mals. És molt 
possible que tingui 
raó, però també és 

cert que no calia esperar a veure aquestes “notes” 
per posar el crit d’alarma. Fa temps que això no 
rutlla. I no és només per no tenir sòl industrial de  
gran format. És en situacions així quan les decisi-
ons polítiques són necessàries. 
Cal que es noti d’una vegada que l’Anoia té presèn-
cia institucional de primer ordre. I ràpid. 

Les dades suposen una patada 
a les crides a l’optimisme que es 
feien des de múltiples instàncies 

-des de la patronal fins als 
ajuntaments importants-

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pedro Sánchez, president del go-
vern en funcions, després de com-
prometre’s “ací i ara a portar el 
President Puigdemont per retre 
comptes a la justícia espanyola” va 
rebre un allau de crítiques pel que 
això significava en la divisió de po-
ders i per justificar-se va dir “No 
entenc les crítiques. De qui depèn 
la fiscalia? Doncs ja està.”

L’Associació de Fiscals, va respon-
dre immediatament “La Fiscalia no 
compleix ordres del Govern central 
i lamenta el desconeixement de les 
funcions conferides al ministeri 
fiscal per part de qui fa aquestes 
manifestacions, que no s’ajusten 
a la realitat o generen en la ciuta-
dania una confusió inacceptable” i 
els Fiscals del TS van emetre una 

nota on deia “Totes les actuacions 
desenvolupades pels fiscals en la 
causa especial del procés, com la 
resta de les que realitzen diàries 
dels fiscals, s’han produït en l’àm-
bit de l’autonomia funcional del 
ministeri fiscal i amb subjecció als 
principis constitucionals de lega-
litat i imparcialitat.”

Carles Mundó, exconseller de 
Justícia, abans de les eleccions va 
dir “Ja ningú pot dissimular que 
allà que més condiciona la políti-
ca espanyola és el conflicte polític 
amb Catalunya. Per molt que es 
vulgui negar i per més ganes que 
tinguin de girar full, que hi hagi 
més de dos milions de persones 
que vulguin deixar de formar part 
d’Espanya és una enorme pedra 
enmig del camí que no desapareix 
pel fet de mirar cap una altra ban-
da.”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
ha promès que “no defraudaré ni 
faré cap pas enrere. Som la tercera 
força política d’Espanya, malgrat 
la criminalització dels mitjans de 
comunicació” i mentre l’aclama-
ven amb el crit de “a por ellos” va 

assegurar que “la de Vox és «a gesta 
política més fulgurant i ràpida de 
la democràcia espanyola. Ara te-
nim més de 50 diputats i podrem 
recórrer al Tribunal Constitucional 
(TC) totes les lleis lliberticides i 
anticonstitucionals que alguns han 
deixat passar.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern en funcions i guanyador de les 
eleccions, tot i perdre diputats, ha 
dit “ens posem en marxa per for-
mar un govern progressista, lide-
rat pel partit socialista, obrint-nos 
a tots els partits demòcrates llevat 
d’aquells que fomenten l’odi”

Pablo Iglesias, líder de Unides Po-
dem, va suggerir que “cal fer un go-
vern on cada força política tingui 
la representació que li atorguen els 
seus votants” per seguir “Si sumem 
l’experiència del PSOE amb la va-
lentia d’Unides Podem, ens podem 
convertir en una de les referències 
en polítiques socials d’Europa”

El Tsunami Democràtic ha com-
plert el seu avís “farem un onze de 
setembre de tres dies” i han tancat 
la frontera amb França.

El mur de 
Berlín i altres 
murs
Fa trenta anys va ser enderrocat el mur 
de Berlín, una infraestructura que fins 
al dia abans de la seva caiguda semblava 
que no cauria mai. Fins poc abans del col-
lapse comunista, els presidents del polit-
buró del partit únic alemany, Honecker 
i Krenz, defensaven la utilitat del mur i 
la vigència del comunisme, i asseguraven 
que aquella gàbia no s’obriria mai. Doncs 
bé, a partir de la caiguda del mur va sor-
prendre la facilitat amb la qual tota aque-
lla enganyifa del comunisme es fa desfer 
com un terròs de sucre. 
S’ha de tenir molta barra per batejar una 
d’aquelles gàbies, l’Alemanya oriental, 
com la República Democràtica Alemanya 
quan, òbviament, de democràtic aquell 
país no en tenia res. Si el balanç que ens 
ha deixat el comunisme no fos tan greu 
i inhumà semblaria una broma de mal 
gust. Un detall significatiu demostra que 
els extrems es toquen: durant la dictadu-
ra franquista a Espanya els homosexuals 
eren empresonats, però als països comu-
nistes també, encara que a alguns progres 
no els agrada que es recordi. 
Aquell mur, a diferència d’altres murs 
que s’han construït posteriorment, tenia 
una particularitat, i és que no servia per 
impedir l’entrada de la gent de fora sinó 
per impossibilitar que sortís la gent del 
país. Les autoritats de l’època no devien 
estar gens convençudes de les bondats 
del sistema comunista, quan s’impedia 
que la població abandonés aquell suposat 
paradís. Tot això avui pot semblar inver-
semblant, però aquells episodis tan des-
graciats tardaran molts anys a oblidar-se. 
Ara els murs construïts pels estats a les 
línies frontereres no hi són per impedir 
que la gent marxi sinó per dificultar l’en-
trada d’estrangers. D’aquestes vergonyo-
ses infraestructures a Europa i fora d’Eu-
ropa se n’han construït unes quantes, i 
són la prova del cotó del fracàs més ab-
solut de la política mundial. Els dirigents 
polítics del tercer món no són capaços de 
garantir a la seva població l’accés a unes 
mínimes condicions de vida, i a la gent 
només li queda l’opció d’intentar votar 
amb els peus. 
Les persones que tenen la desgràcia de 
viure en països pobres no tenen com a 
fita el comunisme que ens pretenien ven-
dre quan hi havia el mur de Berlín sinó 
el sistema lliure i democràtic dels paï-
sos que ara es protegeixen amb els nous 
murs. Tots els dirigents mundials són 
responsables d’aquesta situació, uns per 
impedir i/o no fomentar unes mínimes 
condicions de vida als països del tercer 
món, i els altres per no impedir amb els 
mitjans que disposen que aquestes situa-
cions tan injustes s’eternitzin.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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La primera idea que se m’acut des-
prés de les eleccions és que no 
hauran servit per resoldre cap 
dels problemes que té plantejats la 

nostra societat. Al contrari –i tant de bo 
m’equivoqui- faran encara més fortes les 
tensions entre ideologies i/o territoris. Ho 
estem veient aquests darrers 
dies. Lluny de veure-hi una 
sortida, l’enfrontament és en-
cara més intens. 
En la qüestió catalana hi ha un 
acord total entre PSOE i PP. Hi 
ha un bri d’esperança que Uni-
des Podem faci moderar el dis-
curs dels socialistes. L’extrema 
dreta ja ha anunciat que exer-
ciria una oposició implacable i 
Catalunya és al centre del seu 
punt de mira. Caldrà veure 
com respondrà un govern que 
es diu d’esquerres (però que es 
mostra espanyolista a ultran-
ça) quan Vox plantegi el con-
trol de l’autonomia. 
L’única possibilitat de resoldre 
el problema és un canvi d’acti-
tud en relació amb Catalunya. 
Un canvi que de moment no 
s’intueix enlloc. Al contrari, 
les posicions socialistes s’han radicalitzat 
i s’acosten a les de la dreta. La negativa al  
diàleg és un fet extremadament greu per al 
president d’un país. Fins ara l’única cosa 
que ha ofert el govern és l’amenaça de les 
porres. El moviment independentista, per 
la seva banda, continua prenent força; mal-
grat la repressió ha perdut la por i es veu 

capaç de dur a terme accions que entorpei-
xin el normal funcionament de les coses 
fins que se’ls faci cas. Aquesta és, sens dub-
te, la finalitat dels talls de comunicacions 
a la Jonquera i al País Basc. Es tracta d’una 
demostració de força per fer adonar als pa-
ïsos d’Europa que s’han de mullar, que no 

poden seguir amb la cantarella que és un 
afer intern de l’estat espanyol, sinó que està 
afectant la política europea i pot tenir con-
seqüències per a la mateixa economia. 
En un altre ordre de coses, no m’amago de 
dir que vaig tenir una gran alegria per la 
patacada monumental que ha sofert Ciu-
tadans. Un partit que va néixer per divi-

dir la societat catalana;  presentant-se com 
un partit liberal sense la rèmora de la cor-
rupció del PP, va ser la nineta dels ulls de 
l’Ibex-35 que no va estalviar diners per 
promocionar Inés Arrimadas; un partit 
que va llepar el poder fent el salt al Con-
grés dels Diputats amb la pretensió de des-

bancar el PP però va impedir 
la formació d’un govern ali-
ant-se amb el PSOE; un partit 
sense programa que va acabar 
fent el mateix discurs de Vox.
Si hem de fer balanç de l’ac-
tuació de Cs a Catalunya, di-
fícilment el resultat pot ser 
positiu. No hi ha propostes 
constructives. El seu discurs 
ha estat sempre a la contra. En 
fa una descripció ben precisa 
l’editorial d’un diari de Bar-
celona, que es pregunta: “Què 
ha aportat Albert Rivera a la 
política catalana i espanyola?” 
La resposta és contundent: 
“Un còctel de crispació, divi-
sió, arrogància, demagògia, 
autoritarisme, egocentrisme 
i manca completa d’empatia 
que l’han portat al desastre 
total”. Com diu el refrany, “el 

pecat li ha fet el forat”. 
S’acosten temps interessants per al nos-
tre país i hem d’estar preparats per a to-
tes les contingències. La independència 
no l’aconseguirem gratuïtament i això 
vol dir que, mani qui mani, haurem de 
continuar lluitant. Mani qui mani ens 
trobarà al peu del canó.  
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Més de 40 anys 
al servei de la construcció
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JOSEP M. CARRERAS Què ens queda?

 Creus que Pedro Sánchez serà capaç 
de fer govern??

 Sí 42,8%  No 57,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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LA CORAL DE SANTA MARIA

Aquest mes de novembre fa 80 anys que un grup de noies amb Ma-
ria del Rio Montfort al capdavant van crear la Coral de Santa Ma-
ria. Per molts anys!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

SOBRE ELS VOTS BUITS
Joan Pinyol

Hi ha un vot inflat, inconscient, im-
petuós, mogut més per l’odi cap a al-
tres propostes que no pas nascut de la 
més mínima convicció. El vam veure 
fa dos anys després de les eleccions al 
Parlament de Catalunya amb la victò-
ria sonada de Ciudadanos, amb més 
d’un milió de vots, molts dels quals 
provinents de l’àrea metropolitana 

de Barcelona -fins no fa gaire feu del 
vot socialista i comunista-, i acabem 
de veure com s’ha esplaiat en les dar-
reres eleccions generals espanyoles, 
amb més de tres milions de vots per a 
VOX, manllevats sobretot de Ciuda-
danos, després d’una disputa per veu-
re qui era més instransigent amb els 
anhels de llibertat de Catalunya. És un 
vot que s’infla com un bunyol de vent 
i que només eixampla una buidor ma-
nifesta de principis. Que dona relleu a 

un descontent i que no ofereix res més 
que la reprovació de polítiques que no 
s’accepten. És una moda que s’endú el 
vent com un pet pudent. Un bluf que 
té la consistència d’un badall i que 
evidencia un poca gràcia democràtica 
que hauria de posar de perfil la classe 
política sencera. Sobretot pel que ha 
suposat la darrera tendència després 
dels últims comicis. Perquè una cosa 
era fer voleiar la intransigència contra 
el procés independentista d’ara fa dos 

anys i una altra, molt més lamentable, 
és demostrar una absoluta amnèsia 
històrica i donar ales a l’extrema dre-
ta de VOX. Que celebrin amb eufòria 
els resultats de les darreres eleccions 
els feixistes que van criminalitzar les 
“trece rosas” és d’una involució molt 
trista i preocupant. La llibertat està 
ara mateix molt amenaçada i la digni-
tat de tantes víctimes del totalitarisme 
encara més condemnada a l’oblit.
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Aquests dies Xile ha aixecat la veu i ha do-
nat un senyal potent des del malestar, la 
injustícia i la desigualtat de la ciutada-
nia. Un crit imparable que emergeix de 

les entranyes d’aquest país sísmic, com el magma 
d’un volcà escampant les seves cendres incandes-
cents urbi et orbe. Això mostra que els indicadors 
macroeconòmics no generen felicitat, que no hi ha 
benestar ni igualtat, i que les oportunitats per al 
desenvolupament humà són poques i cada vegada 
menys. No és solament un tema econòmic, que ho 
és, perquè la gran majoria de la gent no arriba a 
final de mes, és també un tema de esperança, de 
projecció, de somnis… I per a això cal estar tran-
quil, serè i amb les necessitats bàsiques cobertes.
Aquesta situació ve de temps enrere, quan ens van 
presentar un model econòmic basat en un siste-
ma que estirava més el braç que la màniga sense 
veure la realitat de les persones. Només es busca 
la producció i el creixement del país. Es van esti-
rar massa els sous baixos per quaranta-cinc hores 
setmanals (sense comptar les hores extres), les di-
ferències i el maltractament. Hem estirat tant que 
no ens creiem que som esclaus i, a més, hem nor-
malitzat la repressió del diner, fer la vista grossa i 
el robatori.

Conversar un vinito és una expressió que a Xile 
significa, literalment, reunir-se per conversar pre-
nent vi, sense especificar la quantitat, en general vi 
negre, però no exclou altres i pot incloure cervesa. 
Per «conversar un vinito» és oportú un pica-pi-
ca, però se’n pot prescindir es cas d’estar cortos de 
plata, el que no pot faltar és el vi. D’aquesta mane-
ra s’arregla el món, se somia, s’intercanvien pen-
saments i percepcions, paladejant, és clar, aquest 
most dens i escalfador dels crepuscles cada vegada 
més gelats d’aquest país, gairebé desèrtic, on és es-
trany que en enfosquir-se el dia faci calor.
Un tema ineludible en conversar un vinito és el 
país, però no n’exclou d’altres i pot incloure el 
món. És oportú tenir opinió política, però pot 
ometre’s en cas de pensar diferent, el que no pot 
faltar és conversar del país i la manera de con-
duir-lo. És aquí quan les persones escolten els uns 
dels altres la desídia, el malestar, el cansament, la 
tristesa d’un món on els que manen estan conven-
çuts que els demés no veuen, no saben, no pensen, 
quan és tot el contrari. I així, amb més acadèmia o 
menys, amb més erudició o menys, però tots amb 
arguments, convicció i pensament, els habitants 
d’aquest petit país d’Amèrica expressen alt i clar: 
prou, volem tornar a ser persones i no volem que 

ens enganyin més.
Tornar a ser persones, sí. Per tenir accés a una 
educació, habitatge, salut i vellesa. Per exemple, 
fer visible una vellesa digna, quelcom tan humà 
i tan de tots. Si no és que ens n’anem abans i de 
ser així haver pogut comptar amb l’ajuda mèdica 
oportuna, perquè a Xile hi ha persones que mo-
ren per no tenir accés a la sanitat. Hi ha nens que 
no delinqueixen perquè els surt més a compte que 
anar a l’escola. Hi ha una gran quantitat d’adults 
grans que no poden deixar de treballar i és impen-
sable comprar un habitatge propi.
És necessari mirar-nos, recuperar l’estima per la 
vida i tenir projectes, simples o no,  però cal so-
miar. 

ELISABET JUANOLA
Periodista /Àmbit Maria Corral

Repressió del diner. Toc de queda

És oportú tenir opinió política, però 
pot ometre’s en cas de pensar diferent, 
el que no pot faltar conversar del país i 
la manera de conduir-lo. Els habitants 
d’aquest petit país d’Amèrica expressen 
alt i clar: prou, volem tornar a ser per-
sones i no volem que ens enganyin més.
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Aquesta setmana hem 
vist desenes de ma-
nifestacions per tot 
el territori català 

(amb l’afegitó d’Euskadi) en 
protesta per una sentència in-
digna i reclamant que el gobi-

erno de España s’assegui a negociar una sortida 
al conflicte territorial.
Als talls de l’autopista AP-7 (ens en varen des-
fer un i en vàrem refer dos) hi havia persones 
de totes les edats i nivells de vida. No només 
perquè l’independentisme és una força molt 
transversal, sinó perquè els catalans tenim un 
caràcter lluitador i obstinat. 
S’ha d’estar molt convençut per suportar du-
rant més de trenta hores el fred del Pirineu 
sota una tramuntanada que penetrava fins al 
moll de l’os. S’ha de ser molt valent per fer com 
en Lluís Llach de posar-se a cantar sense cap 
mena d’acompanyament, tres cançons del seu 
repertori. Un repertori que va néixer contra 
la repressió franquista dels anys 70 i que ara, 
cinquanta anys després –malauradament- con-
tinua tenint tota la vigència d’aquells anys de 
dictadura militar.
El més sorprenent de tot però, és que després 
que els gendarmes per un cantó i els Mossos 
per l’altre ens foragitessin del Pertús, la gent fes 
un altre tall a l’autopista i també a la N-II... i els 
mantingueren tot el dia i tota la nit.

Fa dues setmanes l’ínclit ministre del Interior 
–i exjutge- Grande Marlaska va assegurar que 
els serveis d’intel·ligència de la Policia Naci-
onal “revelarán quien está detrás del Tsunami 
Democrático” i hores d’ara encara estem espe-
rant que ens ho digui. Tenint en compte que 
els subscrits al canal de telegram del Tsunami 
ultrapassem els 407.000 membres, i els usua-
ris de l’APP del grup ultrapassen els 66.000 no 
sembla que hi hagi gaire “intel.ligència” dins 
del ministeri.
Un tal M.Rajoy va dir un dia: “Los catalanes 
hacen cosas”. Cal reconèixer que, en aquest cas,  
tenia molta raó. A través de les xarxes feia dies 
que s’anunciava públicament un tall de carre-
tera de tres dies, començant el dia 11 –l’ende-
mà de les eleccions- i no solament no ho varen 
poder impedir sinó que a més es va muntar un 
escenari, una cuina i uns vàters. A més d’as-
sistència sanitària i megafonia. Tot això enmig 
d’una autopista de peatge!
Catalunya té una gran ciutadania. Els catalans 
som lluitadors i ens lliurem a la causa del país, 
sense oblidar les obligacions laborals i famili-
ars. I quan ens desmunten una protesta, en fem 
una altra encara més gran. Un poble així no 
podria perdre mai. 
Ben segur que no perdria mai, si tingués els po-
lítics que Catalunya es mereix. 

Els catalans tenim un caràcter 
lluitador i obstinat . S’ha d’estar molt 
convençut per suportar durant més de 
trenta hores el fred dels Pirineus sota 

una tramuntanada que penetrava 
fins al moll de l’os. 

BERNAT ROCA
@crossroad1815

Quin gran poble! La trituradora catalana

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Recordo la manifestació 
contra la sentència de 
l’Estatut, l’única de les 
grans manifestacions 

dels darrers anys a la qual he as-
sistit. Sense voler vam arribar en 
metro al davant de la capçalera ja 

que aquesta era justament a la parada de Passeig 
de Gràcia on vam baixar. Hi vaig anar poc conven-
çut, perquè sóc mandrós i perquè no m’agraden les 
grans aglomeracions. En aquells moments recordo 
en Puyal dient per la ràdio que la manifa era una 
metàfora del moment, amb la gent volent avan-
çar i els polítics al bell mig sense saber quin rumb 
agafar. Hi havia el President Montilla, llavors en el 
càrrec. Un senyor el va insultar i jo el vaig fer ca-
llar. El mal que combatem sempre és dins nostre i, 
com els jedis d’Star Wars, sempre estem en lluita 
amb el costat fosc de la força. El respecte per la vida 
és el valor del qual sorgeixen tots els altres valors, 
com per exemple la justícia i la pau. Però el món és 
guerra i com deien els hindús, l’individu pot estar 
en harmonia, però entre els estats sempre hi ha en 
vigor la Matsya Nyaya, o llei dels peixos, la llei del 
més fort. Entre els hindús, hi ha una gran veneració 
pel camí individual dels il·luminats i, en canvi, la 
seva concepció política i social és descarnada i ter-
riblement maquiavèl·lica. Contradiccions de cada 
cultura. 
Aquell Estatut em va semblar una rendició bur-
gesa, una alternativa massa sensata, honrosa a la 
conquesta mediàtica i econòmica del Gran Ma-
drid en temps d’hegemonia política de l’Aznaris-
me, tot i l’inesperat triomf de Zapatero arrel dels 
atemptats de l’11M. El dia que ho va canviar TOT. 
Maragall era astut i va enredar tothom, o això es 
pensava. Volia fer creure a Catalunya que li donava 
l’estatus federal que sempre havia somiat; i alhora 
podia vendre a Madrid que Catalunya acceptava 
de bon grat, i per referèndum, l’statu quo heretat 
d’una Transició feta sota l’amenaça de les pistoles 
i la necessitat de progrés i integració a la UE. El 
llautó català que s’ensenya a tot arreu. Al final el 
van enredar a ell i ni això van acceptar aquella bona 
gent del Congreso de los Diputados. Els van portar 

el xai per degollar i en comptes de fer-ho amb cari-
nyo se’n van riure i el van tornar cap a casa humili-
at. “Le pasamos el cepillo” va dir un senyor de nom 
Alfonso. Però Montilla, que era un home molt llest, 
va avisar sobre el català emprenyat i la desafecció. 
Anys després, tot està engegat en la seva diabòlica 
maquinària i tots aquells polítics estan fora de joc: 
ZP, Rajoy, Mas, Carod... 
Kennedy va dir que les nacions ascendeixen i ca-
uen, però que les idees sobreviuen. I la llibertat és 
una idea per la qual, com va dir Madame Roland 
-la girondina feminista guillotinada durant la Re-
volució Francesa- s’han comès molts crims. I és per 
això que una cosa em turmenta encara; no serà mi-
llor esperar la llibertat que posseir-la? La tritura-
dora catalana està engegada i, com les trinxeres de 
la Gran Guerra, no deixarà ningú dempeus. Però 
durant el primer Nadal del conflicte, en un punt 
de la llarga i quilomètrica singladura de filferros, 
soldats d’ambdós bàndols van saltar les trinxeres i 
es van posar a jugar un partit de futbol i van cele-
brar junts la festivitat nadalenca, episodi immortal 
que eleva la condició humana  i del qual hi ha una 
bella pel·lícula de nom Feliç Nadal. L’endemà i els 
dies següents van depurar-ne molts i els oficials van 
ser castigats. Va guanyar el “a por ellos”. La resta 
és història. La guerra es va eternitzar fins que els 
americans van intervenir i Rússia va fer la Revolu-
ció de 1917. L’economia es va bloquejar, el Kàiser 
Guillem va abdicar i a Berlín es va proclamar la 
República. Després vingueren els nazis i les nits de 
vidres trencats...

6  |  OPINIÓ Divendres, 15 de novembre de 2019

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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ERC torna a guanyar a Igualada i l’Anoia i creix el vot 
independentista a tota la comarca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E squerra Republica-
na va tornar a obtenir 
diumenge una victòria 

clara i contundent a Iguala-
da i l’Anoia, en el marc de les 
eleccions generals, tal i com va 
succeir el passat mes d’abril. 
A més, la irrupció de la CUP 
i possiblement l’afegit del nou 
vot juvenil i, també, de nous 
independentistes, ha fet aug-
mentar el suport a la causa del 
procés sobiranista. 
Així, la formació que lidera 
l’empresonat Oriol Junque-
ras va guanyar en la majoria 
de municipis, destacant-ne la 
capital, Igualada, i la segona 
població de la comarca, Piera. 
Junts per Catalunya tenir molt 
suport a l’Alta Anoia, guanyant 
en cinc municipis, a més de 
Santa Maria de Miralles. Final-
ment, el PSC va ser la primera 
força a Montbui, Vilanova i la 
Torre de Claramunt, perdent 
Cabrera d’Anoia, on va assolir 
el primer lloc Esquerra.

Creixement indepe, i especta-
cular caiguda unionista
Les eleccions dibuixen una co-
marca literalment partida en 
dos. Així, l’independentisme 
(ERC, JuntsxCat i CUP) puja 
gairebé tres mil  vots a la co-
marca quedant-se en 30.177, 
mentre que l’unionisme (PSC, 
Podem, PP, Vox i C’s) cau cinc 
mil vots i es queda guanyant 
a la comarca “per la mínima”, 
amb 31.627. La diferència en-

Generals 10N

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  5.767  27,44    7.162  32,09   
JxCAT  4.426  21,06    4.078  18,27   
PSC  3.359  15,99    4.075  18,26   
ECP  2.035  9,68    2.381  10,67   
CUP  1.821  8,67    -  -   
PP  1.223  5,82    923  4,14   
VOX  903  4,30    563  2,52   
Cs  891  4,24    1.887  8,46   
PACMA  194  0,92    288  1,29   
Més País  162  0,77    -  -   
RCERO  30  0,14    29  0,13   
IFem  12  0,06    -  -   
PUM+J  12  0,06    -  -   
PCTC  9  0,04    14  0,06   
IZQP  6  0,03    14  0,06   
PCPC  6  0,03    5  0,02 

IGUALADA
Cens   28.940  
Vots   21.107  (72,93%)
Abstenció   7.833  (27,07%)(22,11% el 28A)
Nuls  94   
En blanc  157 

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  15.892  24,82    19.051  27,90   
PSC  12.276  19,17    15.038  22,02   
JxCAT  9.483  14,81    8.895  13,02   
ECP  8.233  12,86    9.416  13,79   
CUP  4.802  7,50    -  -   
VOX  4.155  6,49    2.291  3,35   
PP  3.691  5,77    2.671  3,91   
Cs  3.272  5,11    7.268  10,64   
PACMA  758  1,18    1.080  1,58   
Més País  697  1,09    -  -   
RCERO  89  0,14    100  0,15   
IFem  52  0,08    -  -   
PUM+J  42  0,07    -  -   
PCTE  32  0,05    49  0,07   
PCPE  27  0,04    -  -   
IZQP  24  0,04    43  0,06   

ANOIA
Cens  89.754   
Vots   64.392  (71,74%)
Abstenció  25.362  (28,26%) (22,95% el 28A)
Nuls  371  
En blanc  496 

Es mantenen les di-
ferències respecte 

l’abril, però es nota la 
irrupció de CUP i VOX 
en l’electorat anoienc, 

amb un PSC a la baixa

ERC s’imposa en 23 dels 
33 municipis, inclosa 
la capital i Piera, les 
dues poblacions més 
importants, Junts per 
Catalunya és primera 

en set, i el PSC assoleix 
la victòria en tres

tre les dues opcions polítiques, 
doncs, ha passat de 8.738 vots 
el 28 d’abril, a ser de només 
1.450 el 10 de novembre. I això 
amb una abstenció que ha fet 
mal a les forces polítiques més 
importants.

L’abstenció, important
L’abstenció, superior en cinc 
punts a les eleccions de fa set 
mesos, ha suposat un descens 
del percentatge de vot a ERC, 
PSC i, en menor mesura, a En 
Comú Podem. En canvi, Junts 
per Catalunya té tres punts 
més de votants a Igualada i un 
en el global de la comarca. 
Efectivament, el partit que 
liderava en aquests comicis 
Gabriel Rufián i la igualadina 
Carolina Telechea va perdre 
gairebé 5 punts respecte a les 
eleccions d’abril i 1.400 vots, 
quedant-se amb un 27,4% de 
sufragis a Igualada, mentre 
que a la comarca la baixada 
és de 3.100 paperetes i tres 
punts menys de suport, amb 
un 24,8%. 

Junts per Catalunya, 
més sòlida
La formació de Carles Puig-
demont i Laura Borràs pot es-

tar satisfeta perquè no només 
resisteix, sinó que augmenta 
suport. A Igualada, confirma 
la segona plaça -que a les elec-
cions d’abril va ser per només 
tres vots respecte al PSC- amb 
una pujada de gairebé tres 
punts (21%), tot i que en el 
global de la comarca és de gai-
rebé dos (14,8%), mantenint 
el tercer lloc però acostant-se 
molt al PSC.

Baixada del PSC
Els socialistes, que fa uns anys 
guanyaven amb relativa faci-
litat les eleccions generals a 
l’Anoia -o bé estaven en una 
òptima posició per aconse-
guir-ho- han vist frenada la 
seva recuperació si ens fixem 

en les xifres de les eleccions 
d’abril. Així, a la comarca el 
partit del president Sánchez 
continua essent segon, però 
amb quasi tres mil vots menys 
i tres punts de percentatge res-
tats (19,1%). A Igualada, han 
perdut 700 vots i dos punts de 
percentatge (16%). 

Jaume Asens i Pablo Iglesias 
es mantenen a la baixa a Igua-
lada, on van aconseguir poc 
més de dos mil vots, uns tres-
cents i poc menys que a l’abril 
(9,6%), mentre que en el glo-
bal de l’Anoia la reducció és de 
1.200 paperetes i un punt de 
percentatge (12,8%).
La CUP, que s’estrenava en 
unes generals, debuta amb un 
8,6% dels sufragis a Igualada, 
i un 7,5% a l’Anoia. Succeeix 
el mateix, com és lògic, amb 
Vox, que es va apropar al mi-
ler de vots a la capital (4,3%) 
i va superar els quatre mil a la 
comarca (6,5%). Els d’Abascal 
han doblat percentatge i vots a 
l’Anoia.
El desastre de Ciutadans tam-
bé es va reflectir clarament en 
el nostre territori. A Igualada, 
va perdre la meitat dels vots 
de fa set mesos, no superant 
els nou-cents (4,2%), i en el 
global de l’Anoia a prou feines 
va superar els tres mil (5,1%), 
quan fa sis mesos en tenia més 
de set mil. Com ha és sabut, 
bona part d’aquests vots es van 
diluir a Vox i també al PP, que 
experimenta una puja sensible 
però clara. El partit de Casado 
va treure a Igualada més d’un 
miler de paperetes (5,8%) i a 
la comarca gairebé 3.700, arri-
bant a un 5,7% de percentatge 
de suport, gairebé dos punts 
més que a les darreres elecci-
ons. 

Carolina Telechea continua-
rà de diputada al Congrés
D’aquesta manera Carolina Te-
lechea, que ocupava el número 
2 de la candidatura després de 
la decisió judicial -reiterada el 
passat divendres- d’inhabilitar 
Oriol Junqueras com a núme-
ro u, continuarà essent dipu-
tada al Congrés de Madrid, al 
costat de Gabriel Rufián. 

La igualadina Carolina 
Telechea continuarà 
essent diputada al 

Congrés, com a número 
2 d’ERC, al costat de 

Gabriel Rufián, en una 
legislatura històrica 

que es preveu clau per 
al procés sobiranista
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 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  42  30,88    65  47,10   
JxCAT  38  27,94  35  25,36   
CUP  27  19,85  -  -   
ECP  8  5,88  7  5,07   
VOX  8  5,88  4  2,90   
PSC  6  4,41  11  7,97   
PP  3  2,21  2  1,45   
IZQP  1  0,74  -  -   
PACMA  1  0,74  3  2,17   
Cs  -  -    4  2,90  

ARGENÇOLA
Abstenció: 22,29% 

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  15  34,09    22  48,89   
JxCAT  13  29,55  11  24,44   
PSC  4  9,09   6  13,33   
ECP  3  6,82    3  6,67   
VOX  3  6,82    1  2,22   
CUP  2  4,55    -  -   
PP  2  4,55    1  2,22   
Més País  1  2,27    -  -   
Cs  -  -    1  2,22

BELLPRAT
Abstenció: 26,67% 

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  317  27,33    412  33,94   
ECP  184  15,86    186  15,32   
JxCAT  179  15,43    138  11,37   
PSC  133  11,47    201  16,56   
CUP  122  10,52    -  -   
VOX  80  6,90    52  4,28   
PP  60  5,17    50  4,12   
Cs  35  3,02    85  7,00   
PACMA  17  1,47    18  1,48   
Més País  16  1,38    -  -   
RCERO  3  0,26    1  0,08   
IFem  2  0,17    -  -   
IZQP  1  0,09    1  0,08   
PCPC  1  0,09    1  0,08 

EL BRUC
Abstenció: 25,62% 

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  155  20,86    183  23,46   
ECP  147  19,78    141  18,08   
PSC  126  16,96    192  24,62   
VOX  90  12,11    47  6,03   
PP  55  7,40    42  5,38   
JxCAT  49  6,59    45  5,77   
Cs  45  6,06    96  12,31   
CUP  41  5,52    -  -   
Més País  15  2,02    -  -   
PACMA  10  1,35    17  2,18   
IFem  1  0,13    -  -   
PCPC  1  0,13    3  0,38   
RCERO  1  0,13    2  0,26   

CABRERA D’ANOIA
Abstenció: 33,87% 

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  535  30,57    652  34,64   
JxCAT  419  23,94    406  21,57   
PSC  259  14,80    332  17,64   
ECP  166  9,49    157  8,34   
CUP  145  8,29    -  -   
PP  81  4,63    75  3,99   
VOX  71  4,06    39  2,07   
Cs  36  2,06    115  6,11   
Més País  12  0,69    -  -   
PACMA  9  0,51    18  0,96   
PCPC  1  0,06    -  -   
RCERO  1  0,06    2  0,11   
IFem  -  -    -  -   
IZQP  -  -    1  0,05   
PCTC  -  -    1  0,05  

CALAF
Abstenció: 24,75%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  47  38,52    45  33,83   
ERC  46  37,70    61  45,86   
CUP  8  6,56    -  -   
PSC  6  4,92    10  7,52   
ECP  4  3,28    4  3,01   
PP  4  3,28    1  0,75   
Cs  2  1,64    5  3,76   
Més País  1  0,82    -  -   
PACMA  1  0,82    3  2,26   
RCERO  1  0,82    -  -   
VOX  1  0,82 

CALONGE SEG.
Abstenció 10N: 25,15%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  774  26,01    1.014  31,94   
PSC  615  20,67    723  22,77   
CUP  406  13,64    -  -   
JxCAT  388  13,04    390  12,28   
ECP  286  9,61    357  11,24   
PP  155  5,21    106  3,34   
Cs  150  5,04    333  10,49   
VOX  123  4,13    73  2,30   
Més País  29  0,97    -  -   
PACMA  24  0,81    31  0,98   
PUM+J  4  0,13    -  -   
RCERO  3  0,10    4  0,13   
IZQP  2  0,07    3  0,09   
IFem  1  0,03    -  -   

CAPELLADES
Abstenció: 28,03%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  185  43,43    212  47,96   
JxCAT  93  21,83    109  24,66   
CUP  51  11,97    -  -   
PSC  31  7,28    47  10,63   
ECP  19  4,46    22  4,98   
PP  17  3,99    10  2,26   
Cs  15  3,52    21  4,75   
VOX  8  1,88    2  0,45   
IZQP  2  0,47    -  -   
Més País  2  0,47    -  -   
PCTC  1  0,23    -  -   
RCERO  1  0,23    -  -  

CARME
Abstenció: 26,38%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  41  37,96    44  40,37   
CUP  21  19,44    -  -   
ERC  21  19,44    29  26,61   
PP  11  10,19    7  6,42   
PSC  8  7,41    8  7,34   
ECP  3  2,78    5  4,59   
Cs  1  0,93    6  5,50   
Més País  1  0,93    -  -   

CASTELLFOLLIT R.
Abstenció: 20,86%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  153  39,23    202  49,88   
JxCAT  113  28,97    95  23,46   
CUP  38  9,74    -  -   
ECP  31  7,95    36  8,89   
PSC  27  6,92    34  8,40   
Cs  6  1,54    9  2,22   
PACMA  6  1,54    6  1,48   
PP  6  1,54    3  0,74   
VOX  3  0,77    3  0,74   
Més País  2  0,51    -  -   
IFem  1  0,26    -  -   

CASTELLOLÍ
Abstenció: 16,84%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  78  37,50    98  49,00   
JxCAT  42  20,19    36  18,00   
CUP  34  16,35    -  -   
ECP  22  10,58    24  12,00   
PSC  22  10,58    19  9,50   
Cs  4  1,92    8  4,00   
PP  3  1,44    3  1,50   
VOX  3  1,44    2  1,00   

COPONS
Abstenció: 16,06%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  441  27,98    534  32,34   
PSC  230  14,59    329  19,93   
ECP  228  14,47    258  15,63   
JxCAT  194  12,31    164  9,93   
CUP  142  9,01    -  -   
VOX  103  6,54    64  3,88   
PP  94  5,96    72  4,36   
Cs  66  4,19    129  7,81   
PACMA  29  1,84    28  1,70   
Més País  26  1,65    -  -   
IFem  5  0,32    -  -   
RCERO  2  0,13    6  0,36   
PCPC  1  0,06    -  -   
PCTC  1  0,06    2  0,12   
PUM+J  1  0,06    -  -   

HOSTALETS PIER.
Abstenció: 25,35%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  167  35,23    197  39,01   
JxCAT  88  18,57    86  17,03   
CUP  66  13,92    -  -   
ECP  42  8,86    60  11,88   
PSC  37  7,81    49  9,70   
VOX  28  5,91    17  3,37   
PP  22  4,64    12  2,38   
Cs  15  3,16    43  8,51   
Més País  5  1,05    -  -   
PACMA  2  0,42    8  1,58   
IFem  1  0,21    -  -   

JORBA
Abstenció: 26,99%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  159  32,25    221  42,83   
JxCAT  141  28,60    142  27,52   
CUP  81  16,43    -  -   
ECP  37  7,51    30  5,81   
PSC  33  6,69    35  6,78   
PP  22  4,46    13  2,52   
Cs  5  1,01    17  3,29   
PACMA  5  1,01    9  1,74   
VOX  4  0,81    7  1,36   
Més País  1  0,20    -  - 

LA LLACUNA
Abstenció: 24,51%
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 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  284  38,02    383  47,46   
JxCAT  197  26,37    177  21,93   
CUP  120  16,06    -  -   
PSC  51  6,83    87  10,78   
ECP  25  3,35    41  5,08   
PP  21  2,81    11  1,36   
VOX  18  2,41    13  1,61   
Cs  14  1,87    26  3,22   
PACMA  4  0,54    2  0,25   
Més País  3  0,40    -  -  

ST. MARTÍ TOUS
Abstenció: 19,48%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  1.164  23,04    1.232  23,13   
PSC  966  19,12    1.229  23,08   
ECP  943  18,67    1.062  19,94   
VOX  500  9,90    239  4,49   
JxCAT  407  8,06    385  7,23   
Cs  346  6,85    711  13,35   
PP  289  5,72    196  3,68   
CUP  225  4,45    -  -   
Més País  79  1,56    -  -   
PACMA  75  1,48    122  2,29   
RCERO  10  0,20    13  0,24   
IFem  7  0,14    -  -   
PCTC  4  0,08    7  0,13   
PCPC  3  0,06    2  0,04   
PUM+J  2  0,04    -  -   

MASQUEFA
Abstenció: 26,11%

 2019   2016
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  39  41,49    36  36,73   
ERC  23  24,47    33  33,67   
CUP  7  7,45    -  -   
PSC  7  7,45    8  8,16   
VOX  4  4,26    1  1,02   
PP  3  3,19    5  5,10   
Cs  2  2,13    4  4,08   
ECP  2  2,13    4  4,08   
Més País  2  2,13    -  -  

MONTMANEU
Abstenció: 21,95%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  533  26,96    609  28,88   
PSC  430  21,75   515  24,42   
JxCAT  286  14,47    281  13,32   
ECP  234  11,84    250  11,85   
CUP  114  5,77    -  -   
VOX  113  5,72    47  2,23   
Cs  96  4,86    227  10,76   
PP  96  4,86    72  3,41   
PACMA  26  1,32    44  2,09   
Més País  21  1,06    -  -   
RCERO  4  0,20    3  0,14   
PCTC  2  0,10    2  0,09   
PUM+J  2  0,10    -  -   
IFem  1  0,05    -  -   

ÒDENA
AbstenciÓ: 27,06%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  36  38,30    40  42,55   
JxCAT  28  29,79    32  34,04   
CUP  15  15,96    -  -   
PSC  6  6,38    5  5,32   
ECP  5  5,32    7  7,45   
VOX  3  3,19    1  1,06   
PACMA  1  1,06    -  -   

ORPÍ
Abstenció: 19,66%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  1.876  23,59    2.076  24,51   
PSC  1.564  19,67    2.006  23,68   
ECP  1.283  16,13    1.490  17,59   
JxCAT  736  9,26    708  8,36   
VOX  723  9,09    393  4,64   
PP  532  6,69    361  4,26   
Cs  445  5,60    992  11,71   
CUP  438  5,51    -  -   
PACMA  135  1,70    178  2,10   
Més País  127  1,60    -  -   
RCERO  10  0,13    18  0,21   
PUM+J  9  0,11    -  -   
PCTC  6  0,08    6  0,07   
PCPC  5  0,06    10  0,12   
IFem  4  0,05    -  -   
IZQP  1  0,01    6  0,07  

PIERA
Abstenció: 32,34%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  312  25,43    416  31,73   
JxCAT  234  19,07    219  16,70   
PSC  230  18,74    282  21,51   
ECP  145  11,82    148  11,29   
CUP  117  9,54    -  -   
PP  53  4,32    40  3,05   
VOX  50  4,07    38  2,90   
Cs  44  3,59    84  6,41   
PACMA  20  1,63    21  1,60   
Més País  11  0,90    -  -   
RCERO  2  0,16    3  0,23   
IFem  1  0,08    -  -   
IZQP  1  0,08    1  0,08

POBLA DE CLAR.
Abstenció: 26,61%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  113  35,31    120  35,50   
ERC  96  30,00    118  34,91   
CUP  40  12,50    -  -   
PSC  29  9,06    39  11,54   
ECP  13  4,06    20  5,92   
PP  11  3,44    5  1,48   
Cs  7  2,19    16  4,73   
VOX  6  1,88    5  1,48   
PACMA  3  0,94    -  -   
Més País  1  0,31    -  -   
RCERO  1  0,31    -  -   

PRATS DE REI
Abstenció: 27,15%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  55  46,22    46  35,11   
ERC  22  18,49    44  33,59   
CUP  15  12,61    -  -   
PP  12  10,08    14  10,69   
VOX  7  5,88    5  3,82   
PSC  6  5,04    4  3,05   
ECP  1  0,84    5  3,82   
PACMA  1  0,84    -  -   
Cs  -  -    4  3,05   

PUJALT
Abstenció: 24,68%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  45  27,78    59  34,50   
JxCAT  35  21,60    35  20,47   
ECP  23  14,20    20  11,70   
CUP  22  13,58    -  -   
VOX  11  6,79    9  5,26   
PSC  8  4,94    14  8,19   
Cs  7  4,32    14  8,19   
PP  7  4,32    6  3,51   
Més País  2  1,23    -  -   
PACMA  1  0,62    5  2,92   

RUBIÓ
Abstenció: 17,77%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  95  40,77    114  47,70   
JxCAT  56  24,03    46  19,25   
CUP  22  9,44    -  -   
PSC  21  9,01    26  10,88  
ECP  13  5,58    20  8,37   
Cs  9  3,86    11  4,60   
PP  7  3,00    9  3,77   
VOX  6  2,58    3  1,26   
PACMA  3  1,29    2  0,84   
Més País  1  0,43    -  -  

ST.M. SESGUEIOLES
Abstenció: 19,86%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  44  45,83    43  40,57   
ERC  31  32,29    47  44,34   
CUP  11  11,46    -  -   
PP  5  5,21    2  1,89   
ECP  3  3,13    3  2,83   
PSC  1  1,04    4  3,77   
Cs  -  -    3  2,83   

ST.P. SALLAVINERA
Abstenció: 19,33%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
PSC  1.489  30,47    1.798  33,17   
ECP  819  16,76    921  16,99   
ERC  801  16,39    901  16,62   
VOX  474  9,70    254  4,69   
Cs  381  7,80    865  15,96   
PP  322  6,59    225  4,15   
JxCAT  248  5,08    247  4,56   
CUP  183  3,75    -  -   
PACMA  58  1,19    74  1,37   
Més País  49  1,00    -  -   
IFem  5  0,10    -  -   
PUM+J  5  0,10    -  -   
PCTC  4  0,08    7  0,13   
PCPC  3  0,06    7  0,13   
IZQP  2  0,04    1  0,02   
RCERO  2  0,04    11  0,20   

STA.M. MONTBUI
Abstenció: 31,90%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  32  39,02    34  39,53   
ERC  19  23,17    22  25,58   
ECP  10  12,20    8  9,30   
CUP  8  9,76    -  -   
PSC  7  8,54    9  10,47   
VOX  5  6,10    3  3,49   
PP  1  1,22    1  1,16   
Cs  -  -    2  2,33   

STA.M. MIRALLES
Abstenció: 20,39%



 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
PSC  1.972  30,67    2.234  32,22   
ECP  1.133  17,62    1.306  18,83   
ERC  1.043  16,22    1.088  15,69   
VOX  573  8,91    278  4,01   
Cs  499  7,76    1.160  16,73   
PP  408  6,35    296  4,27   
JxCAT  313  4,87    280  4,04   
CUP  206  3,20    -  -   
Més País  101  1,57    -  -   
PACMA  68  1,06    128  1,85   
RCERO  15  0,23    4  0,06   
IFem  9  0,14    -  -   
PCPC  5  0,08    2  0,03   
IZQP  3  0,05    7  0,10   
PCTC  2  0,03    5  0,07 

VILANOVA CAMÍ
Abstenció: 30,73%
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 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
PSC  450  22,04    533  24,24   
ERC  430  21,06    485  22,06   
ECP  292  14,30    344  15,64   
JxCAT  217  10,63    217  9,87   
VOX  197  9,65    107  4,87   
PP  127  6,22    77  3,50   
Cs  126  6,17    318  14,46   
CUP  123  6,02    -  -   
PACMA  43  2,11    49  2,23   
Més País  16  0,78    -  -   
IZQP  4  0,20    2  0,09   
IFem  1  0,05    -  -   
PCPC  1  0,05    4  0,18   
PCTC  1  0,05    -  -   
PUM+J  1  0,05    -  -

TORRE CLAR.
Abstenció: 30,31%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
ERC  205  25,95    289  34,78   
PSC  138  17,47    165  19,86   
JxCAT  128  16,20    121  14,56   
CUP  125  15,82    -  -   
ECP  63  7,97    88  10,59   
PP  34  4,30    27  3,25   
VOX  33  4,18    15  1,81   
Cs  25  3,16    66  7,94   
PACMA  21  2,66    20  2,41   
Més País  11  1,39    -  -   
PUM+J  3  0,38    -  -   
IFem  1  0,13    -  -   
RCERO  1  0,13    1  0,12  

VALLBONA D’ANOIA
Abstenció: 25,88%

 10N   28A
Partit  Vots  %    Vots  %   
JxCAT  44  44,44    44  39,64   
ERC  22  22,22    31  27,93   
ECP  11  11,11    8  7,21   
CUP  6  6,06    -  -   
PP  5  5,05    2  1,80   
PSC  5  5,05    9  8,11   
VOX  4  4,04    3  2,70   
PACMA  1  1,01    2  1,80   
PCTC  1  1,01    1  0,90   
Cs  -  -    6  5,41  

VECIANA
Abstenció: 28,26%

NOU VOLVO XC90. RECHARGED.

DESCOBREIX EL NOU VOLVO XC90 A
MOTORCATPREMIUM.COM

*

El cotxe en el qual confies per protegir els teus
ara protegeix el seu futur. El Nou Volvo XC90,
amb motor T8 Twin Engine híbrid endollable,

està dissenyat per fer que els viatges curts
estiguin lliures d’emisions.

Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)

93 524 08 08C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24
08243 Manresa (Barcelona)

Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

Motorcat Premium
Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)

93 524 08 08C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24
08243 Manresa (Barcelona)

Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

 #VolvoXC90Consum mixt (l / 100 km): 2,3 - 2,4. Emissions de CO₂ (g/km): de 52 a 55.
*Quan condueixes en mode Pure Eco.
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Resultats a Igualada, per col.legis electorals

 vots percentatge
Mirella Cortés i Gés (ERC) 7.932 38,57 %
Ana Maria Surra i Spadea (ERC) 6.881 33,46 %
Robert Masih i Nahar (ERC) 5.977 29,07 %
Roger Español i Tor (JxCAT) 5.285 25,7 %
Meritxell Lluís i Vall (JxCAT) 4.478 21,78 %
Lorena Judith Iglesias i Teixidó (JxCAT) 3.750 18,24 %
Manuel Cruz Rodríguez (PSC-PSOE) 3.297 16,03 %
Elia Tortolero Orejuela (PSC-PSOE) 3.107 15,11 %
Carles Martí Jufresa (PSC-PSOE) 3.031 14,74 %
Rosa Lluch Bramon (ECP) 2.222 10,81 %
Joan Comorera Estarellas (ECP) 1.539 7,48 %
Manuel Buenaño García (PP) 1.430 6,95 %
Vanessa Maxé Navarro (ECP) 1.416 6,89 %
Elisabet Ortega Robles (PP) 1.345 6,54 %
Álvaro Benejam Peretó (PP) 1.227 5,97 %
Martín Eusebio Barra López (Cs) 970 4,72 %
Carmen de Rivera Pla (Cs) 896 4,36 %
Juan Nito Foncuberta Riba (Cs) 862 4,19 %
Jordi Aguiló Vendrell (VOX) 703 3,42 %
Alejandro Cuesta Hidalgo (PACMA) 451 2,19 %
Blanca Pérez Uño (PACMA) 349 1,7 %
Bernat Pujol Trias (PACMA) 251 1,22 %
Joaquim Quim Boix Lluch (PCPC) 151 0,73 %
Jennifer Salmerón Comino (MÁS PAÍS) 148 0,72 %
María Elva Tenorio López (I.Fem) 99 0,48 %
Octavio Piulats Riu (R. CERO-GV) 80 0,39 %
Eric Rodríguez Rodríguez (PCTC) 63 0,31 %
Antonina Rodrigo García (R. CERO-GV) 55 0,27 %
Concepción Concha García García (R. CERO-GV) 49 0,24 %
Marius Lucien Makon Nkoyock (PUM+J) 23 0,11 %
Orlin Hernán Martillo Ortega (IZQP) 21 0,1 %
Votants: 20.862 Abstenció: 27,91% Blancs: 294 Nuls: 298 

Votacions al Senat
IGUALADA PIERA

 vots percentatge
Mirella Cortés i Gés (ERC) 2.419 31,24 %
Ana Maria Surra i Spadea (ERC) 2.105 27,18 %
Robert Masih i Nahar (ERC) 1.921 24,81 %
Manuel Cruz Rodríguez (PSC-PSOE) 1.541 19,9 %
Elia Tortolero Orejuela (PSC-PSOE) 1.463 18,89 %
Carles Martí Jufresa (PSC-PSOE) 1.402 18,1 %
Rosa Lluch Bramon (ECP) 1.254 16,19 %
Joan Comorera Estarellas (ECP) 1.030 13,3 %
Roger Español i Tor (JxCAT) 949 12,25 %
Vanessa Maxé Navarro (ECP) 873 11,27 %
Meritxell Lluís i Vall (JxCAT) 710 9,17 %
Manuel Buenaño García (PP) 664 8,57 %
Elisabet Ortega Robles (PP) 631 8,15 %
Jordi Aguiló Vendrell (VOX) 615 7,94 %
Lorena Judith Iglesias i Teixidó (JxCAT) 611 7,89 %
Martín Eusebio Barra López (Cs) 577 7,45 %
Carmen de Rivera Pla (Cs) 536 6,92 %
Álvaro Benejam Peretó (PP) 530 6,84 %
Juan Nito Foncuberta Riba (Cs) 480 6,2 %
Alejandro Cuesta Hidalgo (PACMA) 269 3,47 %
Blanca Pérez Uño (PACMA) 207 2,67 %
Bernat Pujol Trias (PACMA) 149 1,92 %
Jennifer Salmerón Comino (MÁS PAÍS) 119 1,54 %
Joaquim Quim Boix Lluch (PCPC) 44 0,57 %
María Elva Tenorio López (I.Fem) 33 0,43 %
Octavio Piulats Riu (R. CERO-GV) 29 0,37 %
Eric Rodríguez Rodríguez (PCTC) 20 0,26 %
Antonina Rodrigo García (R. CERO-GV) 12 0,15 %
Concepción Concha García García (R. CERO-GV) 11 0,14 %
Marius Lucien Makon Nkoyock (PUM+J) 11 0,14 %
Orlin Hernán Martillo Ortega (IZQP) 6 0,08 % 
Votants: 7.888 Abstenció: 33,3% Blancs: 118 Nuls: 144 

Dist./Se. Vots Nuls Blancs ERC JXCAT PSC ECP CUP PP VOX Cs PACMA M.PAIS R.CERO PUM+J I.FEM PCTC IZQP PCPC
01/001 A ARXIU COMARCAL-SALA EXP. 556 0 2 105 65 61 38 28 17 12 7 8 2 0 0 0 0 0 0
01/001 B ARXIU COMARCAL-SALA EXP. 697 2 1 125 108 52 43 57 18 24 5 4 1 0 1 0 0 0 0
02/001 U BIBLIOTECA CENTRAL 669 3 2 129 139 62 52 45 30 10 19 7 4 0 0 0 0 0 0
02/002 U BIBLIOTECA CENTRAL 892 3 1 208 138 87 58 72 32 21 11 5 8 0 0 1 0 1 0
02/003 A COL.LEGI MONALCO 611 0 1 109 147 55 30 47 17 21 11 5 1 1 1 0 1 0 0
02/003 B COL.LEGI MONALCO 643 2 0 134 146 50 22 60 21 12 7 3 2 1 0 1 0 1 0
03/001 U ESCOLA ÀURIA 894 1 4 159 152 80 64 58 29 25 22 6 6 0 2 0 0 1 0
03/002 A ESCOLA ÀURIA 686 6 5 128 117 72 46 32 31 18 21 1 4 0 0 0 1 0 0
03/002 B ESCOLA ÀURIA 776 3 8 174 157 61 40 58 40 17 23 3 3 1 0 0 0 1 0
03/003 A COL.LEGI GARCIA FOSSAS 449 1 2 80 84 54 30 21 17 9 12 1 0 0 0 0 1 0 0
03/003 B COL.LEGI GARCIA FOSSAS 523 0 3 100 103 45 32 41 22 19 8 6 0 0 0 0 0 0 0
03/004 A RESIDENCIA PARE VILASECA 739 2 7 154 106 71 45 40 23 19 20 5 6 0 0 0 0 0 0
03/004 B RESIDENCIA PARE VILASECA 873 3 5 191 156 84 62 52 30 20 33 2 5 0 0 0 0 0 1
03/005 A CENTRE CIVIC 366 2 2 13 9 106 30 4 25 27 22 4 4 1 0 1 1 0 1
03/005 B CENTRE CIVIC 416 1 3 25 8 119 34 8 17 37 28 3 3 0 1 1 1 0 0
03/006 A COL.LEGI PARE R. CASTELLTORT 636 3 2 146 108 56 57 50 31 22 23 3 7 0 0 0 0 0 0
03/006 B COL.LEGI PARE R. CASTELLTORT 801 0 5 179 137 88 57 52 46 20 39 3 1 0 1 0 0 0 0
03/007 A COL.LEGI MONALCO 823 0 4 185 136 95 52 55 39 34 27 15 8 0 0 0 0 0 0
03/007 B COL.LEGI MONALCO 908 4 5 207 170 99 62 73 36 30 25 8 3 3 1 0 0 0 0
03/008 A CAP IGUALADA NORD 512 1 3 90 42 54 60 28 35 26 21 2 1 5 0 0 0 0 0
03/008 B CAP IGUALADA NORD 584 2 4 111 74 86 34 29 47 21 24 2 2 0 0 0 0 0 0
03/009 A COL.LEGI PARE R. CASTELLTORT 624 1 7 153 112 74 34 45 23 25 27 6 3 2 1 0 0 0 0
03/009 B COL.LEGI PARE R. CASTELLTORT 741 2 3 176 115 63 55 77 27 32 28 6 5 0 1 0 0 0 0
03/010 A PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 523 1 4 126 73 58 58 29 17 21 13 5 4 0 0 1 0 0 0
03/010 B PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 640 3 7 137 83 70 61 33 24 35 33 5 7 1 0 0 0 0 0
04/001 U EDIFICI 'LA TENERIA' 699 3 5 131 118 60 55 56 13 16 16 4 7 0 0 1 0 0 1
04/002 U ATENEU IGUALADI 747 3 4 167 129 48 52 58 24 16 15 7 2 3 0 0 0 0 1
04/003 U ESPAI CIVIC CENTRE 836 3 0 182 134 110 53 51 40 16 13 2 5 1 1 0 0 0 0
04/004 A ESCOLA DE MUSICA 439 2 2 114 67 41 15 36 18 14 9 6 2 1 1 0 0 0 0
04/004 B ESCOLA DE MUSICA 468 0 0 120 81 35 50 28 15 11 7 4 1 1 0 0 0 0 0
04/005 A SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 578 3 5 119 108 57 36 29 33 13 7 2 6 0 0 0 1 0 0
04/005 B SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 695 3 7 157 125 76 48 41 27 29 13 2 3 0 0 0 0 0 1
05/001 A HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 531 0 1 88 78 90 35 28 21 11 25 5 6 1 1 1 0 0 1
05/001 B HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 568 2 3 113 68 79 32 45 26 11 18 4 8 0 0 0 1 0 0
05/002 A COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 550 1 5 113 53 82 46 20 19 10 17 1 4 1 0 1 0 0 0
05/002 B COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 680 2 9 128 58 76 56 47 36 23 13 4 2 0 0 0 1 0 0
05/003 A IES JOAN MERCADER 639 3 3 121 116 73 27 41 36 20 21 1 2 2 0 1 0 0 0
05/003 B IES JOAN MERCADER 844 0 5 181 150 85 43 52 39 27 17 4 4 1 0 0 0 0 0
05/004 A P.P. CAPUTXINS 538 3 2 89 82 91 53 33 30 18 20 1 1 0 0 0 0 0 0
05/004 B P.P. CAPUTXINS 569 2 4 110 96 78 50 30 24 12 17 7 4 0 0 0 0 1 0
05/005 U CENTRE DE SALUT ANOIA 506 4 0 67 37 83 33 11 17 16 23 1 1 2 0 0 0 0 0
05/006 A CENTRE DE DIA MONTSERRAT 307 1 0 18 8 79 16 6 8 15 24 5 3 0 0 2 0 0 0
05/006 B CENTRE DE DIA MONTSERRAT 289 2 1 17 8 59 13 2 13 11 16 3 2 0 0 1 0 1 0
05/007 A CASAL CIVIC MONTSERRAT 843 4 7 175 96 118 79 46 41 27 35 7 5 0 0 0 0 0 0
05/007 B CASAL CIVIC MONTSERRAT 1.032 7 4 213 129 137 87 67 49 30 56 6 4 2 0 0 1 0 0
Total 28.940 94 157 5.767 4.426 3.359 2.035 1.821 1.223 903 891 194 162 30 12 12 9 6 6



Carolina Telechea: “No renunciarem mai a l’autodeterminació”
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

C arolina Telechea con-
tinuarà com a dipu-
tada al Congrés en la 

nova legislatura. L’exregidora 
igualadina està molt satisfeta 
dels resultats a la comarca. 
En declaracions a La Veu, ex-
plica que “l’independentisme 
ha guanyat amb contundèn-
cia i sense discussió a l’Anoia 
i a Igualada, amb una majoria 
absolutíssima dels sufragis, 
el que ens torna a consolidar 
com una comarca que apos-
ta de forma inapel·lable per 
la República i l’autodetermi-
nació de Catalunya. A més 
estem molt satisfets per la 
confiança cap Esquerra Repu-
blicana de Catalunya fruit del 
treball de totes les companyes 
i companys dels diferents po-
bles de la comarca, que s’han 

REDACCIÓ / LA VEU 

Ò mnium Anoia va 
organitzar dimecres 
al matí una jornada 

d’autoinculpacions en defensa 
dels drets i les llibertats. Es va 
convocar al jutjat d’Igualada 
tothom que vulgui inculpar-se 
pels mateixos fets que han 
condemnat els presos polítics 
pel Tribunal Suprem. Entre 
les persones s’hi trobaven fent 
cua hi havia la regidora de 
Poble Actiu a Igualada, Neus 
Carles.
La sentència emesa pel Tri-
bunal Suprem contra els pre-
sos polítics, diuen des d’Òm-
nium, “suposa l’atac més gran 
als drets fonamentals des de 
la fi del franquisme. Si mani-
festar-se, fer ús de la llibertat 

deixat la pell en aquesta cam-
panya per fer arribar el nos-
tre missatge. Hem revalidat la 
victòria a Igualada i ERC hem 
sigut la primera força a llocs 
tant significatius com Piera, 
Masquefa o Capellades. En el 
conjunt de la comarca ERC 
ha estat la primera força a 
22 dels 33 municipis, la qual 
cosa és una clara confiança 
en què les nostres posicions 
són enteses de forma majo-
ritària. L’independentisme 
guanya suport en el seu con-
junt, i en municipis  Vilano-
va del Camí, Santa Margari-
da de Montbui ERC seguim 
sent una força en creixement. 
Queda constatada la voluntat 
majoritària dels anoiencs”.

Molta feina a Madrid
En relació al seu paper en el 
grup parlamentari d’Esquer-

ra a Madrid, Telechea afirma 
que “gestionar la complexi-
tat tornarà a ser la clau de la 
legislatura que començarà a 
Madrid i que tindrem la pri-
mera prova en la investidura. 
PSOE i Unidas Podemos han 
presentat un acord de coali-
ció, però cal ser molt consci-
ent que les forces d’esquerra 
surten debilitades d’aquestes 
eleccions i que ens trobem 
davant un conflicte polític 
que només es pot resoldre des 
de la política”. 
La diputada igualadina afe-
geix que “com ha dit en Pere 
Aragonès aquests dies, cal 
constituir una mesa de diàleg 
sense condicions prèvies, on 
es reconeguin totes les parts. 
Nosaltres mai renunciarem al 
dret d’autodeterminació. No 
demanem a la resta de for-
ces que renunciïn a les seves 

posicions, i no ens podran 
demanar que renunciem als 
nostres principis. Els nostres 
electes al Congrés i al Senat 
ens hem reunit ja de forma 
informal per començar a tre-
ballar, perquè se’ns gira mol-

ta feina. El que tenim clar és 
que amb l’actitud del Pedro 
Sánchez de la campanya, amb 
amenaces com la penalització 
de referèndum, es fa molt di-
fícil facilitar res. La clau és la 
mesa de diàleg i negociació”.

Autoinculpacions al jutjat d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts al vespre, al 
voltant de les 7, un 
home de 82 anys 

d’edat va haver de ser evacuat 
amb helicòpter a l’Hospital de 
Bellvitge després de patir un 
atropellament. 
Els fets van tenir lloc al Pas-

d’expressió o votar és consi-
derat un delicte per l’Estat 
espanyol, Òmnium i la resta 
d’entitats socials, pacifistes i 
antimilitaristes que promouen 
la campanya assumeixen que 
també són autors d’aquest fals 

delicte i fan una crida a omplir 
tots els jutjats de Catalunya 
d’autoinculpacions”.
L’objectiu de la campanya és 
deixar clar que l’exercici de 
drets fonamentals no hauria
de ser delicte en democràcia.

seig Verdaguer, a l’altura del 
Casal Cívic, quan el conduc-
tor d’una moto, tot i intentar 
frenar per no envestir l’home, 
va perdre el control del vehi-
cle i va caure. L’atropellament 
es va produir quan la moto, en 
lliscar, va xocar amb l’home 
que estava travessant la calça-
da.

Evacuat en helicòpter 
per un atropellament

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

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd   1 19/3/19   11:07



El Japó és un dels principals socis comercials de #Catalunya on les 
exportacions s’han triplicat en els últims 10 anys i on el @govern
 va obrir la primera oficina d’ @accio_cat a l’exterior l’any 1988 per 
impulsar les relacions comercials. #MissióPortJapó

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El salari brut mitjà creix un 3,7% a Catalunya i supera els 
2.000 euros per primer cop des del 2015.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

És una necessitat cada cop més evident per a la sos-
tenibilitat dels recursos naturals l’obtenció de nous 

recursos o matèries primeres a partir de residus

economia i empresa Espai patrocinat per

14 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 15 de novembre de 2019

Joan Roig Targa
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

Recuperació de nutrients 
de fonts residuals 

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

“Cada organització haurà de crear 
les seves pròpies claus de l’èxit.”.

Cesc Alcaraz 
Economista. Soci-director de FeedBackGround
@cescalcal

Les exportacions per països, de gener-agost 2019: destaca 
l’increment d’exportacions al Regne Unit (8,3%) i a Suïssa (31,4%).

4 claus del management actual

De la relectura de l’article 
escrit fa uns anys per en 
Xavier Marcet que parla-
va de les 7 claus del ma-

nagement del futur, m’he permès fer 
una actualització del mateix i el vol-
dria compartir amb vosaltres:

1. Visió. 

Aquest concepte no és nou, però 
vull destacar que cal tenir present 
que degut a les constants innovaci-
ons tecnològiques, cada cop és més 
difícil planificar a mig termini i cal 
fer-ho a més curt termini. També la 
major transparència “Tot se sabrà, 
se’ns veurà tot” ens obliga a ser més 
coherent i autèntics. 

2. Adaptació al medi. 

Ja fa temps que es parla que cal ser 
àgils alhora d’afrontar els canvis en 
el mercat. El poc temps que tin-
drem per adaptar-nos fa que guanyi 
més importància la nostra capacitat 
d’implantació dels canvis. Hem de 
ser millors executants els projectes 
de canvi o millora interns.

3. Talent. 

No hi ha futur sense talent. Qualse-

vol organització que pretengui so-
breviure haurà de dedicar esforços 
humans i econòmics per aconseguir 
atraure a la seva organització el mi-
llor personal possible. Segurament 
això vol dir personal més “car”, però 
serà l’element clau que et permetrà 
adaptar-te de forma eficient i eficaç 
al nou mercat que vindrà. És una in-
versió amb un ROI molt clar i a curt 
termini. Si pots, contracta gent mi-
llor que tu!

4. El client, al centre dels nostres 
pensaments. 

La introducció de les noves tecnolo-
gies en el nostre dia a dia personal 
i empresarial fa que cada cop sigui 
més senzill oferir productes o ser-
veis personalitzats. Tots volem pro-
ductes adaptats als nostres gustos o 
colors i és per això que qui millor 
tingui aquesta perspectiva de client, 
acabarà guanyant.

No hi ha cap recepta definitiva que 
ens asseguri l’èxit i per molt que llegei-
xis articles i llibres, cada organització 
haurà de crear les seves pròpies claus 
de l’èxit. En tot cas, espero haver pogut 
aportar un granet de sorra per comen-
çar a estructurar “les teves claus”.
Ens hi posem?   

En anteriors cops ja he par-
lat d’iniciatives industrials 
encaminades a l’obtenció 
de nous recursos o matèries 

primeres a partir de residus, doncs 
és una necessitat cada cop més evi-
dent per a la sostenibilitat dels re-
cursos naturals. 

En el cas de les aigües residuals, fins 
ara les depuradores es dedicaven 
a l’eliminació dels contaminants, 
però cada cop més es plantegen 
anar cap al model de bio-refineries, 
entenent-les com a plantes de 
producció de recursos. Aquest és 
el cas d’una iniciativa industrial de 
l’enginyeria d’aigües Hidroquimia, 
en el marc del projecte 3R2020 
(convocatòria CIEN_CDTI), que 
planteja la recuperació del nitrogen, 
un dels contaminants més comuns 
i perjudicials presents en l’aigua 
residual, per a la seva valorització 
com a fertilitzant. 

El nitrogen amoniacal o amoni (N-
NH4+) és un contaminant molt comú 
en aigües subterrànies i superficials, 
que prové de matèria orgànica 
en descomposició i d’excrecions 
humanes o animals en aigües 
residuals domèstiques i agrícoles, 
principalment. L’acumulació d’amoni 
a les aigües pot afectar negativament 

tant a ecosistemes aquàtics com a la 
salut humana, provocant problemes 
d’eutrofització quan s’oxida a nitrit 
i nitrat. D’altra banda, la demanda 
mundial anual de nutrients segueix 
creixent any rere any, doncs 
l’increment de la població requereix 
de major producció agrícola. El 
nitrogen és un fertilitzant essencial 
per al creixement de les plantes, 
la demanda del qual no ha parat 
de créixer en les últimes dècades, 
propiciant el desenvolupament 
de tècniques com els contactors 
de membrana, amb l’objectiu de 
recuperar-ne el nitrogeni també 
d’altres nutrients presents en les 
aigües residuals.

Els contactors de membrana es 
demostren com a una tecnologia 
efectiva, ràpida i amb alts 
rendiments, d’on obtenim sulfat 
amoni d’elevada puresa. Funcionen 
com a un dispositiu que facilita la 
transferència de matèria entre dos 
corrents de gas/líquid o líquid/
líquid sense dispersar una fase a 
l’altra. El transport del nitrogen, un 
cop transformat de N-NH4 líquid 
a NH3 gas, s’aconsegueix gràcies a 
l’estructura de la membrana formada 
de polímers hidrofòbics porosos. Els 
porus actuen de “pont” i permeten 
que l’amoníac creui el gruix de 
la membrana perquè reaccioni i 
neutralitzi una solució d’àcid sulfúric 
que circula pel costat oposat i així 
formar sulfat d’amoni ((NH4)2SO4).

Amb tecnologies com aquesta, s’està 
aconseguint que els residus generats 
es vegin com a una font de recursos 
per a nous productes, que en 
definitiva son les directrius que es 
marquen en els models anomenats 
d’economia circular.   



P #latevaveu

TALENTIA GESTIÓ  @talentiagestio

Toni Marlès   @tonimarles

Marc Castells   @marccastells

Xavier Bermúdez  @xavibermudez

Àngel Soteras Largo  @angelsoteras

meritxell   @pimpammambo

Imma González  @immagonnar

Av.PoblesecIgualada  @poblesecigd

SOMIATRUITES  @somiatruitesDO

Escola Pia Igualada  @epiaigualada

138€M, el cost de les eleccions, llençats a les escom-
braries o el que és el mateix: 3 hospitals, polítiques 
de formació per a aturats, ajudes a la immigració, 
subvencions a empreses, escoles bressol, etc....
La nostra classe política hauria d’estar a les escom-
braries...

Ahir es va parlar molt per @tv3cat dels ”mediadors” 
que @mossos van enviar a l’#AP7 quan en realitat
- si vols negociar no enviïs policia. 
- de negociar res. Van amenaçar amb càrregues si 
no fotien el camp
- Multaran als cotxes que hi havia a l’AP7.
Negociar? ... i un ou.

Volem saber que passa al món, però ens afec-
ta especialment el que passa al nostre carrer. 
Aquesta és la feina que, des de fa 40 anys, @dia-
riRegio7 ha sabut fer amb èxit i amb rigor, com 
es pot veure en aquesta exposició que avui hem 
inaugurat a la Biblioteca d’Igualada.

Aquests dies em venen al cap les paraules dels 
bombers durant l’incendi de Flix: hi tenim tots 
els recursos, si se’n declarés un altre no dona-
ríem a l’abast. Bé per l’acció simultània a la Cata-
lunya nord i el País Basc. Si multipliquem petites 
accions alhora, estan venuts.

Mira, l’estat espanyol encapçala alguna cosa... Llàsti-
ma que sigui la llista de governs que reprimeixen la 
llibertat fins i tot dels músics
#SpainSitAndTalk

Y cómo acabará la polisia? Agotá, agotá, agotá, ago-
tà, agotá y agotá  
bon dia!

Comencem la ronda entre els representants polítics 
de la ciutat per intercanviar impresions de com mi-
llorar el nostre barri, avui 
@ERC_IGUALADA

Ens ajudeu a fer que la nostra co-xef, Zhou Meng-
xin, guanyi el premi ’Cuiner 2019’ del @fgastrono-
micbcn? Encara sou a temps de votar-la! Us neces-
sitem a tots! 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#103 Anna Carretero Garcia

Bojos per la ciència, MOLTES FELICITATS!
Felicitem als 8 alumnes de 1r de #batxillerat de 
@epiaigualada preseleccionats a participar en el 
programa de @pedrerafundacio
#Bojosperlaciència. Molta sort en la fase de se-
lecció i aprofiteu aquesta extraordinària oportu-
nitat formativa

FOTO: Cesc Sales

Lo único que me gusta del acuerdo de Sánchez e 
Iglesias es el número de la suma de sus escaños, 155. 
#SánchezDimisión #FelicesSueñosPedro

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Un nen d’un any mor després de 
ser atropellat per un cotxe que feia 
marxa enrere al Bruc

Carolina Telechea (ERC), única 
diputada anoienca al Congrés

L’Agrupament Escolta J. Caresmar/
MA Salvà denuncia que se 
l’”expulsa del barri” durant el Rec.0

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Sóc nascuda a Igualada fa 58 anys, però no sempre he viscut aquí. Als 18 marxo a Barcelona 
a estudiar i a treballar en l’àmbit de l’educació. Torno després de 10 anys i fins avui. 

Actualment em dedico al món de la cultura, professió que em va escollir a mi.

Fa més de vint anys que treballo a l’Ateneu Igualadí i una de les coses que més m’agrada de 
la meva feina és ser part d’un engranatge que fa de la cultura una eina transformadora de 
la societat.

Sóc mare del Pol i companya del Cesc. Em defineixo com una exploradora de la vida. 
A través de la creativitat canalitzo les meves inquietuds vitals, sigui amb la pintura o l’es-
criptura, és des d’allà on puc expressar-me, ser i endreçar la vida. 
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xarxes Espai patrocinat per

La banda igualadina Crisix triomfa al Japó i ja 
està a punt per la gira als Estats Units

Va ser una visita breu però intensa, dos calorosos concerts 
a la ciutat de Tòquio on es van esgotar totes les entrades 
i es van quedar sense ni una samarreta ni marxandatge 
de la banda. La banda descriu el públic nipó com “un dels 
més entregats que mai hem conegut”, on es va fer evident 
l’especial connexió que té @crisixofficial amb la cultura ja-
ponesa. El repertori de la banda inclou fins i tot cançons 
que parlen sobre Bola de Drac. 

#veuanoia #Igualada #Anoia #musica #instamusica 
#premsa #premsacomarcal #premsacatalana @iquiosc

Igualada, referent de ciutat creativa 
i captadora de talents en una Cata-
lunya sobirana i independent.



Canvi climàtic 
i medi ambient
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Què en pensen els joves de 
la comarca sobre el capi-
talisme i el consumisme? 
I sobre les religions? Què 

els sembla el feminisme? Aquests 
seran alguns dels temes que, des de 
La Veu de l’Anoia, anirem a parlar 
amb els alumnes de diversos insti-
tuts de la comarca. En aquest espai 
els joves donaran la seva opinió so-
bre la temàtica que correspongui en 
cadascun del programes.
Aquest octubre arrenquem la sego-
na temporada, i en el seu primer ca-
pítol visitem la Institució Igualada. 
Amb els seus alumnes parlem sobre 
el canvi climàtic i el medi ambient 
i aquestes són algunes de les refle-
xions que han aportat. En parlem 
amb un grup format per la Marina, 
la Carla, en Pere, la Loreto, l’Ivan i 
la Maria. Aquestes són algunes de 
les seves respostes.

Considereu que teniu consciència 
mediambiental?
La Marina és la primera a prendre 
la paraula. A ella, com a la majoria 
de joves d’avui en dia, li preocupa el 
tema del medi ambient “perquè és el 
nostre futur, però no faig coses com 
la Greta Thunberg, per exemple”, ex-
plica. 
Parlant d’aquesta jove sueca, la Lore-
to creu que “és probable que hi hagi 
algú que l’ajudi des de darrere, però 

crec que és bo que algú de la seva 
edat doni sense problemes la seva 
opinió”. 
En Pere també pensa que hi ha algú 
darrere de Thunberg, “una noia de 
la seva edat veig complicat que tin-
gui la capacitat per parlar com parla, 
estic convençut que a darrere hi ha 
una preparació”. Ara bé, matisa en 
Pere, “aquesta noia té uns coneixe-
ments que molta gent no té i segur 
que ajuda a donar consciència sobre 
aquesta causa”. 
“El planeta teu és el planeta de tots”, 
diu la Carla, i afegeix “que l’hem de 
cuidar per aquells que vindran, i 
això és una cosa que podem fer tots 
amb petites accions del dia a dia”.
L’Ivan és d’aquells que sí que fa co-
ses per ajudar el medi ambient, “in-
tento tenir un cert ordre que aju-
din al medi ambient”. Ell aporta un 
nou punt de vista al tema de Greta 
Thunberg i diu que “com que sem-
pre se’ns ha parlat d’aquest tema per 
part d’adults, el fet que ho faci una 
persona menor d’edat fa que ens in-
volucrem més en el que diu”. 
“Una fotesa com pot semblar llençar 
una ampolla de plàstic al contenidor 
que toca també és ajudar al medi 
ambient”, explica la Maria.

Quines accions porteu a terme per 
col·laborar en la no degradació del 
medi ambient?

En Pere creu que tothom fa alguna 
cosa o altra. “Les grans empreses 
mateixes ara s’estan posant d’acord 
en no utilitzar tant el plàstic, fer ser-
vir més productes reutilitzables, etc. 
Tothom fa alguna cosa però encara 
ens queda molt per endavant”, sen-
tencia.
L’Ivan creu que és important la cons-
ciència col·lectiva, “quan veus molta 
gent que treballa en aquesta direcció 
a tu et poden venir més ganes d’aju-
dar en aquesta causa”. La Maria és 
de les que pensa que, “el planeta, al 
ser matèria, igual que va començar, 
s’acabarà. Una altra cosa és que amb 
les nostres accions nosaltres accele-

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“Sempre escoltem 
l’opinió d’adults, 

així que quan 
sentim parlar 
sobre el canvi 
climàtic a una 

noia de la nostra 
edat, crec que 
això fa que ens 
involucrem més 

en el tema”

Antoni DeFebrer
Presentador 

d’Els Joves tenim Veu

La Institució Igualada 
és una escola concer-
tada, situada a Jorba, i 
que acull alumnes des 
de la Llar d’Infants i 
f ins a Batxillerat. Més 
de 600 alumnes pas-
sen cada dia per les 
seves aules.

Col.labora:

Patrocina:

Institució 
Igualada
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rem aquest procés”. 

La consciència animalista
La Carla és del parer de “respectar 
el que no és nostre i és de tots, no 
s’han de maltractar els animals però 
al mateix temps crec que hi ha una 
cadena alimentària, nosaltres sem-
pre ens hem alimentat d’animals”.

Els humans, responsables o vícti-
mes del canvi climàtic?
La resposta a aquesta pregunta és 
unànime: responsables. I la Marina 
afegeix que tot i ser-ne responsables, 
“també en som víctimes”.
“Crec que hem sobrepassat els límits 
de planeta, és per això que si ara ens 
posem a fer petites accions, però 
tots, el món no canviarà en una set-
mana, però sí que en uns anys hau-
rem fet un pas endavant en la bona 
direcció”, explica la Loreta.
La Carla explica que un dia, parlant 
amb altres companys, es va adonar 
de “tota la quantitat de coses que 
fem servir i que no es poden reciclar, 
que en fem només un ús i ho llencem 
a les escombraries”.
L’Ivan afegeix que hi ha gent que 
pensa “si els altres no reciclen, per 
què ho he de fer jo? I crec que la 
mentalitat d’aquestes persones hau-
ria de ser totalment al revés i pensar, 
si ho faig jo, potser hi ha algú que 
també s’animarà a reciclar”. 
La Maria creu exagerada la frase de 
que “d’aquí a 30 anys s’acabarà el 
món per culpa del canvi climàtic”. 

La Maria també posa el focus en les 
grans empreses, “és molt important 
que elles també canviïn el xip”, i el 
Pere segueix amb “nosaltres com 
a consumidors moltes vegades ens 
adaptem al què ens ofereixen aques-
tes empreses”. 
Aquestes són algunes de les reflexi-
ons d’alumnes de diversos cursos de 
la Institució Igualada, l’antic Mont-
clar i Mestral. I aquestes han estat 
les respostes d’aquests alumnes en 
el primer capítol de la segona tem-
porada d’Els Joves tenim Veu. En el 
proper capítol tornarem a l’Institut 
Joan Mercader.

“Les grans 
empreses també 

han de fer un 
canvi de xip, 

nosaltres com 
a consumidors 

moltes vegades 
ens adaptem 
a allò que ens 

ofereixen”

“La nostra 
mentalitat hauria 
de ser: si jo faig 
aquestes petites 
accions potser 
inspiro a algú i 

també s’anima a 
reciclar”



Acaba la guerra a Igualada i comarca amb l’entrada de 
les tropes franquistes, el 22 de gener
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Entrada de les tropes franquistes a Igualada, el 22 de gener de 1939. ACAN-AFMI. Foto: Procopi Llucià

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1939 es va acabar 
la guerra civil. Òbvia-
ment, aquest és el  fet 

més destacat d’aquell any a 
Igualada i comarca, com arreu 
del país. 
Hem volgut recordar com 
va ser l’entrada de les tropes 
franquistes a la ciutat em re-
talls d’un article de l’exalcalde 
Manuel Miserachs, que va es-
criure a la Revista d’Igualada el 
setembre de 2014, just quan es 
complien 75 anys del final de 
la guerra, titulat Memòria del 
22 de gener de 1939. Records 
d’un adolescent d’aquella època.
Miserachs, mort el 2015, diu 
en les seves reflexions que “el 
primer senyal que la batalla de 
Catalunya havia començat va 
ser un dia que, venint d’Òde-
na, en passar per la carretera 
davant de la granja avícola 
ja abandonada on l’autoritat 
municipal igualadina l’havia 
instal·lat -a Can Roca de la Pe-
drissa-, se sentien a la llunya-
nia els ecos del retruny d’un 
bombardeig, segurament a la 
carretera de Ponts a Calaf. El 
front de guerra ja s’acostava a 
Igualada”.
Cal dir que, poc abans de l’en-
trada dels “nacionals”, un avió 
havia bombardejat la carretera
d’Igualada a Vilanova del Camí 
i “va endevinar el pont sobre la 
riera d’Òdena, que va quedar 

1939 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

mig destruït i ja no permetia 
el pas de vehicles”. No seria 
l’única destrossa dels avions 
italians comandats per Franco. 
“El primer bombardeig que va 
afectar directament Igualada 
va ser el dia 19 de gener. Una 
bomba va caure al carrer de la 
Creueta i va destruir un camió 
que carregava sola, segura-
ment per portar-la a França. I 
el que va ser pitjor: desgraci-
adament, va ferir mortalment 
un conegut industrial igualadí.
Aquest bombardeig va ser con-
signat al comunicat de guerra 
dels «rojos» i va aparèixer a la 
primera pàgina de l’endemà a 
La Vanguardia: destacava el 
bombardeig de la nostra ciutat 
i d’altres de Catalunya.
Un dia després, Igualada va 
patir un nou atac aeri. Unes 
bombes van caure al carrer de
Sant Agustí, destrossant part 
del seu paviment i de la façana 
de cal Sant Joan. Seguidament 
un altre artefacte va caure al 
carrer de l’Argent, sobre una 
casa anomenada cal Boteller”.
El 22 de gener, van entrar les 
tropes “nacionals”, que venien 
de la zona de Valls. La majoria 
eren soldats italians i magri-
bins, i molta gent els esperava 
a la plaça de l’Ajuntament.
“Mentre la plaça s’anava om-
plint de gent, hom va comu-
nicar que se celebrarien unes 
misses d’acció de gràcies per 
l’alliberament. I així va ser: tres 

capellans que havien restat a la 
ciutat amagats, mossèns Pau 
Morera, Amadeu Amenós i 
Manuel Calafell, tots tres be-
neficiats de Santa Maria, des 
del balcó de l’Ajuntament, re-
vestits amb els ornaments li-
túrgics, van celebrar cada un 
d’ells la missa, tota vegada que 
encara no s’havia autoritzat la 
concelebració que anys més 
tard  el Concili Vaticà establi-
ria. Eren les primeres misses 
públiques que se celebraven a 
la ciutat després de gairebé tres 
anys.
El mateix dia de l’entrada dels 
nacionals, els «alliberadors» 
van ser generosos. Al vespre, 
a la plaça de l’Ajuntament, dos 
camions militars van repartir 
queviures a la gent que hi va 
acudir. No cal dir que els que 
hi van anar en van tornar sa-
tisfets, perquè la gana -per no 
dir «la fam»- durant l’últim 
any de la dominació «roja» va 
ser atroç”.
Miserachs, que durant la post-
guerra va ser un activista de-
fensor de les llibertats i cultu-
ra catalanes, esdevenint l’any 
1979 el primer alcalde després 
de la recuperació de la demo-
cràcia, explicava a l’article que 
“l’entrada dels nacionals, no 
cal dir-ho, va donar un canvi 
total a la vida ciutadana, però 
d’una dictadura marxista es va 
passar a una altra dictadura, 
aquesta vegada feixista, que va 
durar prop de quaranta anys”.

Celebració de tres misses al balcó de l’ajuntament (22-1-1939). 
ACAN-AFMI 587

Portada del Diario de Igualada anunciant el final de la guerra.



Font: Anuari Econòmic Comarcal del BBVA

Perillosa reducció del Producte Interior Brut de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col·lectiu Hourria, 
un moviment social i 
solidari amb els joves 

que han migrat sols i que es 
troben en situació de vulne-
rabilitat, va denunciar la set-
mana passada el suïcidi d’un 
d’aquests joves a Igualada. 
Els fets van ocórrer el passat 
dimecres, quan el jove es va 
llançar pel pont de Montbui. 
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Igualada

Segons explica El Periódico, 
l’Omar hauria hagut de dei-
xar el centre perquè, segons 
un estudi ossi encarregat per 
la Fiscalia determinava que el 
jove era major d’edat i que, per 
tant, ja no havia de ser tutelat 
per la Generalitat.
Això va provocar la seva ex-
pulsió del centre de menors on 
estava, però amb l’ajuda de les 
educadores es va aconseguir 
trobar-li una família d’acollida. 

Això no va ser suficient perquè 
el jove es tragués la vida el pas-
sat dimecres, llençant-se dalta-
baix del pont de Montbui.
Des del Col·lectiu Hourria 
denuncien que “el desinterna-
ment immediat és un moment 
molt dur pels nois, que de cop 
i volta es troben sense una llar 
i que els deixa més sols tot i la 
seva vulnerabilitat i a l’enorme 
esforç que han fet per arribar 
fins al nostre país”. 

Un col·lectiu d’ajuda a joves migrants denuncia un suïcidi a Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a recent publicació de 
l’Anuari Econòmic Co-
marcal del BBVA ha 

permès comprovar una perillo-
sa reducció del Producte Interi-
or Brut de l’Anoia en el darrer 
any, confirmant una desaccele-
ració clara des de 2015. 
L’Anoia no pateix moviments 
oscil·lants en la seva producció  
com passa a comarques veïnes 
com Bages, Baix Penedès o Se-
garra, que cada any experimen-
ten pujades o baixades molt 
dràstiques, sinó una desaccele-
ració contínua, més accentuada 
en el darrer exercici. En canvi, 
el Baix Llobregat ha aconseguit 
mantenir una evolució del seu 
PIB més estable.

Feble creixement industrial
En l’estudi, s’analitza més el 
VAB (Valor Afegit Brut) que el 
PIB, si bé vindria a ser el ma-
teix. Per Joan Olivé, catedràtic 
d’economia de la UAB i director 
de l’estudi, la reducció del va-
lor a l’Anoia reflecteix “el feble 
creixement industrial (0,6 %) i 
la moderada dinàmica terciària 
(1,9 %), mentre la construcció i 
el primari creixien més (3,8 % i 
2,5 %). Amb aquest registre, els 
negatius efectes de la crisi dis-
ten d’haver-se reabsorbit. Així, 
mentre que el 2018 a Catalu-
nya el VAB generat superava en 
un 6,2 % el del 2007, a l’Anoia 

continuava un -8,5 % per sota 
del d’aquell any; aquest resul-
tat reflecteix la intensa caiguda 
de la recessió 2007-14 (-18,5 
%), que no ha pogut compen-
sar-se per la millora 2014-18 
(del 12,2 %). En aquest context 
productiu, no ha de sorprendre 
que l’afiliació a la comarca, tot 
i el prou elevat creixement del 
2018 (2,8 %), estigui força lluny 
de la del 2007: els aproximada-
ment 34.000 afiliats assolits es 
troben un -13,7 % per sota, una 
contracció acumulada que ul-
trapassa llargament la mitjana 
catalana (del -1,3 %)”. En defi-
nitiva, una anàlisi que no con-
vida gens a l’optimisme...

Marc Castells insisteix en que 
defensarà “a peu i a cavall” el 
polígon de Can Morera
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va citar aquestes dades 
dimecres per insistir en la seva 
aposta per fer possible el macro-
polígon de Can Morera a Òde-
na. “Inequívocament necessitem 
sòl industrial de gran format i, si 
no fem res per a solucionar-ho, 
arrossegarem un llast que no 
ens podem permetre com a ter-
ritori”. Respecte la postura de la 
família Singla Barceló, propie-
tària dels terrenys de bona part 
de Can Morera i promotora al 
costat del Consorci de la Zona 
Franca del projecte del polígon, 
Castells va llençar pilotes fora: 
“no vull entrar en el què diu la 

propietat”, va dir, però “defensa-
rem des de les institucions públi-
ques, a peu i a cavall, aquest sòl 
industrial de gran format i altres 
polígons de la Conca d’Òdena. 
Que ningú no dubti ens mantin-
drem ferms”.
Castells va qualificar de “cer-
tes” les intencions de diferents 
empreses en Can Morera. 
“Coneixem l’interès, que hi és, 

és absolutament cert i encara 
podríem anar més enllà. No és 
tan important comptar amb les 
instal·lacions d’un Data Center 
sinó l’efecte multiplicador de 
llocs de treball que es creen en 
el territori. Això és el més im-
portant. Els bancs del futur no 
seran només de diners, sinó de 
dades”. L’alcalde va dir que la 
postura de la Generalitat, Con-

sorci de la Zona Franca i muni-
cipis de la Conca “és clara res-
pecte aquesta necessitat i no hi 
podem renunciar”, alhora que 
garantia “l’absoluta participació 
de tothom en com volem aquest 
projecte, perquè ja ho preveu el 
propi Pla Director. S’escoltarà a 
tothom, però estaria bé que els 
que són contraris, expliquessin 
per què”.
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Gran èxit de vendes i 
públic al Made.IGD al 
Rec d’Igualada Comerç

Es posa en marxa la Taula per a la Innovació

El passat dissabte dia 9 de no-
vembre Igualada Comerç va 
dur a terme la 5a edició del 
Made.IGD, per primera vega-
da dins del circuit del Rec Sto-
res, i el públic va poder conèi-
xer de primera mà una petita 
representació del Comerç de 
proximitat. Hi van participar 
18 establiments, amb el sor-
teig de 3 vals de 100 € per gas-
tar a les botigues adherides a 
Igualada Comerç i Servisimo. 
La valoració ha sigut molt sa-
tisfactòria.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns-Igualada Oberta), 
ha denunciat que la Ge-

neralitat porta gastats 100.000 
euros en el pagament del llo-
guer de l’antic edifici Cíclope 
del passeig Verdaguer sense 
que hi hagi cap equipament en 
funcionament. Des del març 
de l’any passat, el Departament 
d’Afers Socials, a través del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), està pagant 4.719 euros 
cada mes pel lloguer d’aquest 
edifici buit.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, demana 
explicacions al conseller d’Afers 
Socials Chakir El Homrani i 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Adoberia Bella ha aco-
llit aquest dimecres la 
presentació pública de 

la Taula per a la Innovació, un 
nou espai de col·laboració per-
manent entre diferents agents 
públics i privats de la ciutat que 
neix amb l’objectiu de sistema-
titzar el treball entre l’Ajunta-
ment i diferents agents locals 
per fer front conjuntament a 
reptes de ciutat que requereixen 
d’innivació en el seu enfoca-
ment.
La presentació ha anat a càrrec 
de l’alcalde, Marc Castells, i el 
director general d’Innovació 
i Economia de la Generalitat, 
Daniel Marco, que han estat 
acompanyats de Jordi Solà, 
president de TIC Anoia i la re-
gidora Patricia Illa.
Marc Castells ha expressat el 

Enric Morist, premi 
solidari de la ONCE

L’igualadí Enric Morist, co-
ordinador de Creu Roja Ca-
talunya, ha estat  guardonat 
amb un dels Premis Solidaris 
ONCE Cataluny. Els premiats 
destaquen per la seva sensibi-
litat social, la seva llarga tra-
jectòria i la seva dedicació en 
pro dels drets socials dels més 
desafavorits.  L’acte de lliura-
ment es farà el proper dijous 
28 de novembre.

compromís de l’Ajuntament 
amb el treball en xarxa i mul-
tisectorial per fer front als di-
ferents reptes de la ciutat i ha 
destacat que la Taula per la In-
novació “estrena una nova ma-
nera de treballar, inspirada en 
el model de col·laboració de la 
quàdruple hèlix, que combina 
els esforços de la ciutadania, el 
món educatiu, les empreses i 
l’administració”. L’alcalde ha re-
marcat que és el plantejament 
ideal per fer reeixir projectes 
transversals de ciutat.
De la seva banda, Daniel Mar-
co ha expressat el suport del 
Departament de Polítiques Di-
gitals a aquesta iniciativa local 
i ha anunciat que Igualada ha 
obtingut el distintiu Soc Smart, 
que acredita que un munici-
pi té determinades propietats 
o característiques que satisfan 
els requeriments per ser un 

municipi innovador i referent 
en l’àmbit de les ciutats intel·li-
gents. En aquest sentit, Marco 
ha posat la ciutat d’Igualada i 
la comarca de l’Anoia com a 
“exemple de territoris que apos-
ten per la innovació social i tec-
nològica per millorar la qualitat 
de vida dels seus habitants i, per 
tant, vertebradors de la nació 
digital avançada que impulsa el 

Govern de Catalunya”.
La Taula és una iniciativa im-
pulsada des de la nova Àrea 
d’Innovació de l’Ajuntament 
d’Igualada amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. La pre-
sentació oficial ha donat pas al 
programa de la primera sessió 
de treball, que ha servit per de-
finir els objectius, el pla de tre-
ball i la metodologia general. 

Som-hi diu que la Generalitat s’ha gastat 100.000€ 
en lloguer sense ocupar la futura seu del SOC

l’acusa de fer una “pèssima ges-
tió” en aquest assumpte. Cua-
dras es pregunta “què hauríem 
pogut fer a Igualada i a l’Anoia si 
els 100.000 euros que el SOC ha 
destinat a pagar el lloguer d’un 
edifici buit s’haguéssin destinat 
a polítiques actives d’ocupació? 
Quanta gent se n’hagués pogut 
beneficiar? És una falta de res-
pecte absoluta a tota la gent que 
té dificultats per a trobar una 
feina al nostre territori i per 
això ho denunciem”.
Jordi Cuadras considera que 
“llençar els diners d’aquesta 
manera és una mostra més de 
que Catalunya té un govern 
que no governa i demana que 
el Departament d’Afers Socials 
doni les explicacions oportunes 

al respecte. És inadmissible que 
estiguem en una de les ciutats 
i comarques amb més per-
sones sense feina i que en un 
any i mig, el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya hagi destinat 
100.000 euros a pagar el lloguer 
d’un edifici buit”.
Som-hi demana al govern de la 
Generalitat que desbloquegi la 
posada en marxa de les noves 

oficines del SOC a la ciutat, que 
estaven previstes de traslladar 
durant l’any 2018 de l’actual ubi-
cació a Vilanova del Camí fins a 
l’edifici del passeig Verdaguer 
on abans hi havia Mobles la Fà-
brica. Cuadras afegeix que “les 
noves oficines són necessàries 
per millorar el servei d’atenció a 
les persones que busquen feina 
i pels treballadors”. 
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La primera trobada, 
que s’ha fet a Igualada, 
va comptar amb la par-

ticipació de l’Ajunta-
ment, Consell Comar-
cal, sindicats, patronal 

i entitats

Primer debat dels treballs de la Vegueria del Penedès
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte es va 
celebrar al Centre d’En-
titats el primer dels 

quatre que es faran en les capi-
tals de comarca per preparar el 
Congrés “La Gestió del Territo-
ri  de  la Vegueria del Penedès 
al servei de les persones” que 
s’ha de celebrar el proper mes 
de febrer al Castell de Caste-
llet. A la reunió hi acudiren 
representants de l’Ajuntament 
d’Igualada, Consell Comarcal 
de l’Anoia, UEA, FEGP, CCOO, 
UGT, així com diverses entitats 
i persones interessades. 
La benvinguda institucional va 
estar a càrrec de Marisa Vila, 
regidora d’Ensenyament de 
l’ajuntament igualadí. A con-
tinuació va prendre la paraula 
Felix Simon, President de l’As-
sociació Pro Vegueria del Pe-
nedès, que va explicar l’objectiu 
del Congrés i la importància de 
la participació per tal que les 
conclusions a les que s’arribi si-
guin el reflex de les necessitats i 
anhels de la societat. Va expli-
car també que les comissions 
han elaborat uns documents de 
base que ara es porten a aquests 
debats i que, una vegada reco-
llits tots els suggeriments que 
es facin en aquestes reunions, 
es treballaran per validar da-
des i preparar la ponència que 
s’haurà de portar al Congrés. 
Una vegada aquest l’aprovi, està 
previst fer un document resum 
que es presentarà a tots els càr-
recs electes i se’n farà una pre-
sentació pública a cada capital 
de comarca.

Empresa i Coneixement
A continuació es va iniciar el 
debat “Empresa i Coneixe-
ment”, que conduí Pere Prat 
on es varen tractar temes rela-
cionats amb l’Agenda 2030 que 

propicia l’ONU, centrats en el 
Objectius de Sostenibilitat 6-7-
8 i 9, tot i que en la majoria dels 
restants també hi ha molts te-
mes que podrien vincular-se al 
territori. Els objectius que més 
s’han treballat són la gestió de 
l’aigua, l’energia assequible, el 
creixement econòmic, les in-
fraestructures i la industrialit-
zació inclusiva dins de l’àmbit 
de la Vegueria i tenint present 
que l’objectiu és una economia 
social i solidària. 
Es va explicar que l’empresa és 
l’organització que aplega recur-
sos humans i econòmics per 
realitzar projectes compartits. 
Crea lligams amb els stakehol-
ders (territori, proveïdors i d’al-
tres) i genera un teixit adequat 
perquè les persones puguin 
realitzar-se o assolir nivells de 
benestar. Per aconseguir-ho 
ha de ser sostenible, respec-
tuosa amb el medi ambient i 
fonamentada en valors ètics i 
socials. I per desenvolupar-se 
necessita idees, un entorn favo-
rable, iniciatives, coneixements 
i estructures.

Canvis de paradigma social
Un dels temes estrella va ser 
la globalització i l’impacte que 
ha tingut sobre l’economia i 
els canvis de paradigma soci-
al. La conclusió va ser que és 
un corrent inevitable, però que 
ha de vincular-se a la millora i 
creixement de tots els països i 
no a l’enriquiment d’unes po-
ques persones, empobrint les 

classes mitjanes de territoris 
com els nostres. Estem davant 
d’una nova revolució que por-
ta grans desafiaments com la 
Innovació vinculada al 4.0, la 
Internacionalització, el cicle 
de l’aigua, l’economia circular, 
l’energia, etc. 
Es va posar molt èmfasi a les 
conseqüències i servituds que 
comporten els serveis a les co-
nurbacions veïnes. S’han de 
tractar amb cura, per no ser 
només el pati del darrera de 
Barcelona, Tarragona i els seus 
ports. En aquest aspecte es va 
posar una atenció especial a 
evitar una logística embogida 
que prioritza la importació i 
distribució de productes arri-
bats de l’estranger que només 
afavoreixen les grans concen-
tracions de capital i que con-
verteixen en erms les activitats 
i iniciatives locals. En el que 
sigui possible s’han de poten-
ciar les activitats de proximitat 
que generin una diferenciació 
i personalització de les activi-
tats empresarials. També es va 
parlar extensament de la im-
portància de disposar del pla 
urbanístic de l’àmbit del Pene-
dès que tracti els aspectes de 
mobilitat, polígons industrials i 

tots els serveis de futur (energi-
es renovables, abocadors, cicle 
de l’aigua)
El Coneixement avui és uni-
versal i cal aprofitar-lo correc-
tament, ja que la competència 
per tothom està en saber aprofi-
tar-la. Es va debatre com poder 
enriquir l’activitat econòmica 
amb la formació (amb menció 
específica a la FP dual, que s’ha 
de potenciar i fer més adequa-
da) així com les diferents Uni-
versitats i la col·laboració amb 
la investigació i en programes 
d’empresa.

Infraestructures 
Sobre vies de comunicació i 
estructures es va enllaçar amb 
la comissió específica que di-
rigeix Jordi Cuyàs i es va par-
lar de les carreteres i línies de 
ferrocarril i els servei de ports. 
S’ha de concebre una estructu-
ra de comunicacions físiques 
i virtuals, com les telecomu-
nicacions, que donin servei a 
la mobilitat interna i també 
amb les vegueries veïnes, que 
no són el nostre enemic, sinó 
territoris que com nosaltres 
cerquem la complementari-
etat i una connexió amb el 
món únic en el que vivim.

Així Ramón Tomàs va fer una 
presentació de com es poden 
tractar els residus, mirant de 
ser més eficients i menys cos-
tosos. Va explicar iniciatives 
que es fan en altres llocs del 
planeta que eviten que siguin 
els ciutadans qui facin el triatge 
a les cases, en condicions gens 
adequades i fent una feina per 
la que no sols no paguen, sinó 
que els costa cada vegada més 
diners en impostos. El seu mis-
satge va ser “fem-ho diferent, 
però fem-ho molt millor.” 
Daniel Gutiérrez va explicar les 
línies mestres del model de Tu-
risme que s’està treballant i va 
encoratjar els assistents a que 
anessin a Vilanova i la Geltrú 
el dia del debat. Joan Tarrada 
va fer una exposició de les qua-
litats que hi ha en el territori, 
tant pel que fa a les activitats 
que s’estan desenvolupant, com 
per les infraestructures museís-
tiques i culturals. Va explicar 
projectes de fàcil implementa-
ció com l’accés d’alumnes de les 
escoles a museus o la millora 
d’espais que s’han deixat degra-
dar en els darrers anys i va ani-
mar a participar al debat que es 
farà al centre Cívic l’estació del 
Vendrell demà dissabte dia 16.  
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Empreses de l’Anoia coneixen les 
novetats en millores ambientals

REDACCIÓ / LA VEU 

E l  passat 30 d’octubre 
va finalitzar el termini 
per a la presentació de 

candidatures a la Presidència i 
a la Junta Directiva de la UEA. 
Dins el període establert no-
més s’ha presentat una única 
candidatura encapçalada per  
l’actual president, Joan Domè-
nech Ventura que ha aportat 
una llista formada per 14 can-
didats que formaran part de la 
nova Junta de l’entitat pel pro-
per període 2019-2023.
El proper dia 28 de novembre 
se celebrarà una assemblea ex-
traordinària per proclamar el 
nou president i junta directiva 
i on també es presentarà el seu 
programa d’actuació pels pro-
pers 4 anys.
L’assemblea tindrà lloc a la seu 
de la UEA a les 18.30 hores.
La candidatura que formarà la 
junta de la UEA pels pròxims 

ACN / LA VEU 

E l jutjat d’instrucció nú-
mero 3 de Reus envia 
a judici l’antiga cúpula 

de Plataforma per Catalunya 
(PxC) per una campanya con-
tra els immigrants que la for-
mació ultradretana va llançar 
amb motiu de les municipals 
del 2011. En una interlocutò-
ria de final d’octubre, el jutge 
dicta l’obertura de judici oral 
contra Josep Anglada i dotze 
exdirigents més de l’extint par-
tit, entre ells l’exsecretari gene-
ral de la formació i regidor a 
Igualada Robert Hernando, 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n una sessió molt par-
ticipativa, la Unió Em-
presarial de l’Anoia ha 

realitzat una nova jornada re-
lacionada en l’economia circu-
lar. Una vintena d’empreses de 
la comarca de diversos sectors 
com el paper, el medi ambient, 
l’enginyeria, el químic, el tèx-
til, l’embalatge i el disseny han 
assistit en aquesta nova ses-
sió formativa que tenia com 
a objectiu principal debatre i 
exposar quina és la millor op-
ció ambiental per a les seves 
empreses.
Moltes empreses tenen moltes 
qüestions i dubtes relacionats 
amb la cadena de valor de la 
seva estratègia d’empresa, dels 
productes i serveis i de l’im-
pacte que generen a nivell me-
diambiental. En aquest sentit, 
per tal de debatre i resoldre’ls, 
la jornada ha comptat amb la 

ponència del Pere Fullana, dr. 
enginyer industrial, expert 
en producte i medi ambien-
tal i actualment, Director de 
la Càtedra UNESCO de cicle 
de vida i canvi climàtic ES-
CI-UPF.
Sota el títol “Ecodisseny i 
cicle de vida des de l’òptica 
empresarial”, els i les assis-
tents han pogut conèixer de 
primera mà els conceptes de 
producte, medi ambient, l’ava-
luació i millora, la comunica-

ció ambiental del producte, 
l’anàlisi del cicle de vida com 
a eina d’avaluació ambiental i 
estratègies d’ecodisseny per a 
la millora ambiental.
Aquesta jornada ha estat em-
marcada dins la segona fase 
del projecte “Anoia Circular”, 
anomenada “Connexions en 
Economia Circular”, impul-
sat per la Unió Empresarial 
de l’Anoia i amb el suport de 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya.

L’exregidor igualadí de PxC Robert Hernando serà jutjat per 
una campanya del 2011 contra els immigrants

pel suposat delicte de “discri-
minació i provocació a l’odi”. 
La vista es farà en els propers 
mesos als jutjats penals de la 
capital del Baix Camp, atès 
que és en aquesta ciutat on 
l’associació musulmana Wa-
tani va presentar la denúncia. 
El Codi Penal preveu penes 
d’entre un i tres anys de presó i 
una multa de sis a dotze mesos 
per a aquest delicte.
La propaganda incloïa un xec 
simulat a nom de Mohamed 
Alcabir Samir amb l’import 
de 4.000 euros, al revers del 
qual es deia que el Parlament 
ha repartit 4.000 MEUR entre 

els immigrants el 2009 i 2010, 
i que cada català destina 600 
euros dels seus impostos per-
què cada immigrant rebi 4.000 
euros.
A més, els pamflets cridaven 
a l’eliminació de les places de 
col·legis i llars d’infants de la 
ciutat reservades per a immi-
grants i, igualment, es mani-
festava que “set de cada nou 
nous llocs de treball són per 
als immigrants”, que són “mà 
d’obra que genera competèn-
cia deslleial amb pèrdua de 
drets laborals i salarials a la 
baixa” o que “als immigrants 
se’ls paga el lloguer del pis, 

subsidis sense haver cotitzat, 
rebuts de l’aigua i la llum, be-
ques escolars, cotxets de bebè 
i avals per a la farmàcia o el 
supermercat”.
També s’hi feien afirmacions 
com que “el comerç immi-

grant acaba amb el teixit co-
mercial”, que “els immigrants 
incompleixen els horaris, tre-
ballen sense cotitzar, exempts 
d’impostos” o, en un altre punt 
del programa, es vinculava la 
immigració amb les màfies.  

Joan Domènech repetirà 
de president de la UEA

4 anys està formada per:
Joan Domènech (Boxcom)
Xavier Bustos (Com. Godó)
Joan Mateu (Macasa)
Xavier Badia (Curtits Badia)
Montse Duch (Mevirsa)
Carles Carol (E. Gastronomia)
Míriam Pujol (Constr. Calaf) 
Joan Tristany (Tristany Trull)
Domingo Sanchez (Dorsan)
Josep Parera (Inst. Parera)
Marta Calzada (F. Rambles)
Aida Torrens (Petromiralles)
Antonio Egea (Tex 51)
Xavier Seuba (Meritem)
Xavier Carles (Grup Carles)

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

OFERTA
DOBLE 
SUSPENSIÓ 
A PARTIR DE 
50€/MES

E-BIKE
A PARTIR DE 
100€/MES

 Promoció regal aniversari 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.0 va tancar dis-
sabte al vespre la seva 
21a edició, que va do-

nar el tret de sortida el dime-
cres dia 6 de novembre. Una 
edició especial, ja que se ce-
lebrava el 10è aniversari del 
festival de pop-up stores igua-
ladí. Amb el concert de JoKB 
a les 20:30 h, les botigues efí-
meres de moda instal·lades 
en els carrers i antigues ado-
beries del barri del Rec enca-
raven l’última hora de venda 
d’un Rec.0 molt participat. 
Encara pendents de les dades 
definitives, l’organització del 
festival apunta que el Rec.020 
“ha batut rècord de visitants”, 
especialment en la jornada de 
dimecres, la més participada 
de la història del Rec, segons 
els organitzadors.
En aquest sentit, des de l’or-
ganització no només es valora 
la gran afluència de persones 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, Iguala-
da Comerç torna a 
portar a Igualada la 

“Gran Festa del Vi”. La ciutat 
de nou es vestirà de festa per 
celebrar la seva 8a edició que 
es durà a terme demà dissabte 
16 de novembre a la Rambla 
Sant Isidre,  de 13 a 23 hores.
En aquest espai podrem de-
gustar  una àmplia varietat 
d’espectaculars vins i caves, 
acompanyats dels millors tas-
tets que ens oferiran els nos-
tres gurmets.
Aquest any i després de l’èxit 
aclaparador de l’any passat, el 
públic assistent a la “Gran Fes-

que van omplir les més de 80 
pop-up stores de marques i 
dissenyadors que ocupaven 
el circuit del Rec.0, sinó tam-
bé la bona acollida de l’oferta 
cultural que es proposava per 
celebrar el 10è aniversari; des 
dels concerts, amb Joan Co-
lomo, Beth, Senyor Oca, les 
Rec Battle, les sessions de Dj o 
jazz, fins a les visites guiades a 
adoberies, com l’antiga adobe-
ria Cal Salat, l’adoberia en ac-
tiu Curtits Badia o l’adoberia 
museïtzada Cal Granotes. To-
tes elles, segons apunta l’orga-
nització, van haver d’ampliar 
els torns de visites per poder 
absorbir la gran afluència de 
públic.
Moda i cultura han convis-
cut al llarg dels quatre dies de 
Rec.0 amb una oferta gastro-
nòmica que en aquesta edició 
ha fet una aposta per la cuina 
de proximitat, a més de les 
propostes culinàries dels food 
trcuks, amb plats d’arreu del 

món. En aquest sentit, dis-
sabte al migdia va tenir lloc 
el Recmeeting “Consum km 
0”, una taula rodona amb Ri-
card Espelt, Laia Tresserra i 
Roc Barnils. Els Recmeeting 
a càrrec de l’expert en trans-
formació digital, Genís Roca, 
i el pensador estratègic i con-
sultor David Reina, van tenir 
també una bona acollida com 
a activitats complementà-
ries al shopping radical del 
Rec.020. 
La propera edició del Rec.0 
tindrà lloc la primera quinze-
na de maig de 2020, tot i que 
encara falta confirmar-ne els 
dies. Durant els darrers deu 
anys, Rec.0 Experimental Sto-
res, ha transformat dos cops 
l’any les velles fàbriques del 
barri del Rec en desús en pop-
up stores de moda i disseny. 
Una transformació efímera de 
tan sols quatre dies, però que 
ha permès mostrar tot el po-
tencial del barri. 

Acord de La Veu 
amb TIC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Veu de l’Anoia i TIC 
Anoia han signat un 
acord de col·laboració 

per a la producció i promoció 
conjunta de continguts que fo-
mentin la transformació digi-
tal de la indústria i la societat, 
i per donar visibilitat a l’eco-
sistema TIC de la comarca 

format per entitats, empreses, 
professionals, escoles i univer-
sitats. A més, els associats a 
TIC Anoia tindran condicions 
especials en la contractació 
d’espais en les publicacions de 
La Veu.
Van signar l’acord Pia Prat, 
directora general de Publica-
cions Anoia SL, i Jordi Solà, 
president de TIC Anoia. 

ta del Vi” podrà tornar a gau-
dir de l’actuació en directe del 
músic Albert Gàmez, aquest 
any amplien la seva actuació, 
de les 20 a les 23 h. Tres hores 
d’actuació en directe que no us 

podeu perdre. Es tracta d’una 
oportunitat única de passar 
una bona estona en la nostra 
ciutat gaudint tranquil·lament 
del bon ambient, la bona mú-
sica i el bon menjar.

Demà, torna la Festa del Vi

Cafè Digital de TIC 
Anoia amb la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 3 de desem-
bre, a les 9 del matí a 
l’Adoberia Bella, TIC 

Anoia ha organitzat una tro-
bada per apropar les noves 
tecnologies al col·lectiu de la 
gent gran. 
L’objectiu principal d’aquest 
cafè digital és apropar aspec-
tes d’investigació actuals en el 
disseny i desenvolupament de 
Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC) per a gent 
gran (65 anys o més) a profes-
sionals, estudiants, i membres 
de la societat en general. 
En aquesta sessió es presenta-

ran les relacions entre la gent 
gran amb les TIC, les diferents 
visions que tenen coma usuà-
ria de les TIC i s’abordaran les 
tendències tecnològiques ac-
tuals com per exemple e-salut 
o AI i finalment es donaran 
recomanacions sobre disseny, 
accessibilitat i eines per im-
plementar les TIC pensant en 
aquest creixent col·lectiu.
La xerrada, sota el títol “TIC 
i envelliment”, anirà a càrrec 
de Sergio Sayago, investiga-
dor del campus universitari 
UdL-Igualada amb més de 
10 anys d’experiència a nivell 
internacional en TIC i enve-
lliment. 

Administradors de finques

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

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

* Mediació

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

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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L’atenció als malalts per fragilitat òssia 
a l’Anoia rep un prestigiós premi 
REDACCIÓ / LA VEU 

L a FLS Anoia, coneguda 
com la Unitat de Frac-
tura Osteoporòtica de 

l’Anoia, ha estat guardonada 
amb el prestigiós Premi “Best 
In Class” -“BIC”- que con-
cedeix Gaceta Médica y la 
Cátedra d’Innovació i Gestió 
Sanitària de la Universitat Rey 
Juan Carlos.  La FLS Anoia ha-
via concorregut en la XIV dels 
Premis BIC (edició 2019) dins 
l’apartat de Millor Especialitat 
Mèdica, en concret en el de 
Fractura per Fragilitat. 
És el primer any que els BIC 
reconeixen la qualitat en aten-
ció al pacient a les Unitats de 
Fractura per Fragilitat òssia. 
Els guanyadors d’aquest any, 
la FLS Anoia, del Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), la 
Fundació Sanitària Sant Josep 
(FSSJ) i l’Institut Català de la 
Salut a l’Anoia (ICS), amb En-
ric Duaso, Director de Servei 
Àrea Sociosanitària del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia, com 
a coordinador, han demostrat 
tenir amplitud de mires. “Tant 
de bo aquest premi pugui aju-
dar-explica Duaso- al fet que 
l’Administració incentivi i 
implementi la “Fracture Liai-
son Services –FLS-” o Unitats 
de Coordinació de Fractures 
Osteoporòtiques, pel territori 
nacional. Són unitats de cost 
efectives pel que l’esforç ha 
d’anar encaminat a la seva im-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal ha 
organitzat la segona 
edició de la  Taula per 

al foment de l’Economia So-
cial i Solidària per a promou-
re aquest tipus d’economia al 
territori. Des que l’ens comar-
cal va començar a treballar en 
aquesta línia fa dos anys, s’han 
creat 9 projectes lligats al sector 
serveis i en aquests moments 
n’hi ha 6 en gestació.
L’Economia Social i Solidà-
ria és el conjunt d’iniciatives 
socioeconòmiques, formals o 
informals, individuals o col-
lectives, que prioritzen la satis-
facció de les necessitats de les 
persones per sobre del lucre. 
També es caracteritzen perquè 
actuen orientades per valors 
com l’equitat, la solidaritat, la 
sostenibilitat, la participació, 
la inclusió i el compromís amb 
la comunitat, i també, són pro-
motores de canvi social. Les 
cooperatives són un exemple 
d’aquest tipus d’economia. El 
Consell impulsa formació per 
als tècnics dels Ajuntaments i 
fa difusió de temes d’economia 
social.
La segona Taula per al foment 
de l’Economia Social i Soli-
dària de l’Anoia l’ha inaugu-
rat el vicepresident primer de 
Promoció Econòmica i Infra-
estructures del Consell Co-
marcal, Jordi Cuadras, qui ha 

plementació”.
Els guanyadors han rebut 
aquest premi amb una enorme 
satisfacció donat que és el mà-
xim reconeixement a què es 
pot aspirar en el treball basat 
a donar la millor atenció als 
nostres pacients amb fractura 
osteoporòtica. Amb l’aspiració 
màxima de qualitat, un dels 
objectius principals de la FLS 
Anoia és el fet de mantenir 
actualitzada l’àrea de conei-
xement, i l’aplicació d’aquesta, 
en l’atenció de la població amb 
fragilitat òssia a la qual atenen. 

17 professionals a l’Anoia
La Comissió FLS Anoia està 
formada per 17 professionals 
de diferents disciplines, bus-
cant la integració dels tres ni-
vells assistencials.
La FLS Anoia ja va ser recone-
guda el 2017 amb la distinció 
d’or de la campanya Capture 

the Fracture de la “Internati-
onal Osteoporosis Fundation”, 
sent, en l’àmbit espanyol, la 
que va obtenir major puntu-
ació. 
A nivell local, la FLS Anoia, 
segons dades del Servei Català 
de la Salut, és la segona regió 
sanitària de Catalunya amb 
major adherència al tracta-
ment antiosteoporòtic a l’any 
d’haver patit una fractura de 
maluc, amb un 69% d’adhe-
rència quan l’objectiu marcat 
pel Servei Català de la Salut és 
del 30%.
El repartiment de premis va 
ser el passat 29 d’Octubre a 
Santiago de Compostela. El 
guardó va estar entregat als 
representants de les tres enti-
tats integrades a la FLS Anoia: 
Dr. Enric Duaso (CSA), la Sra. 
Maria Teresa Salgado (FSSJ) i 
la Dra. Maria José Garcia (ICS 
Anoia). 

El Consell promou 
l’economia social i solidària

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’institut Joan Mercader 
ha estat escollit entre els 
60 centres formadors 

de Catalunya (concretament 
és un dels quatre instituts del 
Servei Territorial a la Catalu-
nya Central) del nou Màster 
Universitari de Formació del 
Professorat d’Educació secun-
dària obligatòria i batxillerat, 
Formació professional i Ense-
nyament d’idiomes (MUFPS). 
El nou MUFPS comporta un 
canvi de model que pretén 
donar valor als centres forma-
dors, així com professionalitzar 
i reconèixer la tasca d’acompa-
nyament dels mentors de cen-
tre i dels tutors de les universi-
tats. Igualment, posa en relleu 
l’estreta col·laboració amb la 
universitat i el treball en equip 

del professorat d’acord amb el 
seu projecte educatiu de cen-
tre. Segons la Direcció General 
d’Innovació, Recerca i Cultura 
digital, “el programa s’emmar-
ca en el plantejament del nou 
model de pràctiques educati-
ves universitàries en centres 
formadors i emergeix d’un 
concepte de centre formador 
com a espai d’aprenentatge, 
on els estudiants poden veure 
i practicar totes les dimensions 
de l’acció educativa.”

Aquest programa complemen-
ta els altres projectes d’inno-
vació que ja estan en funcio-
nament a l’institut.  Avancem: 
Ensenyament i Aprenentat-
ge integrat de les llengües; 
STEAMcat, d’impuls de vo-
cacions científiques i tecno-
lògiques,  i araART. El centre, 
doncs, està immers en un pro-
cés de creixement i transfor-
mació, i la inclusió a aquest 
nou programa representa un 
altre estímul.

L’institut Joan Mercader serà centre 
formador de professors de secundària 

explicat que “el Consell ofereix 
suport als municipis per acom-
panyar projectes que es creïn 
en aquest àmbit econòmic. És 
una forma de crear ocupació 
al territori i de fer-ho amb un 
objectiu marcadament soci-
al. Des del Consell treballem 
per ser una comarca amb una 
economia plural on l’economia 
social i solidària hi tingui el 
seu espai i on tothom qui vul-
gui impulsar projectes lligats a 
aquest àmbit trobi totes les fa-
cilitats per a fer-ho”.
A la primera part de la jorna-
da, l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central, entitat amb 
qui el Consell col·labora de fa 
temps, va exposar les accions 
que poden impulsar les admi-
nistracions locals. La coordi-
nadora de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Manlleu, 
Betlem Parés, va parlar a la se-
gona part de l’experiència de 
constitució de la Xarxa de mu-
nicipis per l’Economia Social, 
que es va impulsar des del seu  
ajuntament.
L’objectiu és identificar i inten-
sificar una estratègia territorial 
i compartida, posant a dispo-
sició un espai de coordinació 
de les noves economies a la 
comarca, establint un  espai 
de referència al territori per 
a l’aprenentatge, la reflexió 
compartida, la cooperació i la 
transformació social. 

Dimarts, xerrada sobre 
addicció i dependència
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Psicòlo-
gues i Psicòlegs de l’Ano-
ia  organitza pel proper 

dimarts dia 19, a les 7 de la tar-
da, una conferència a  càrrec 
de Jacinto Cabello sota el títol 
Saps què és una dependència? 
Quins tipus de dependència hi 
ha? Saps què és una addicció? 
Coneixes algú que té o creus que 
podria tenir una addicció? Vols 
ajudar-lo? Com podries aju-
dar-lo? Què no hauries de fer? 
Saps què és una codependència? 

En el món de les addiccions hi 
ha molts mites i falses creences, 
també moltes preguntes. La 
dependència pot ser un camí 
molt llarg. Si necessites una 
mica de llum, si vols algunes 
respostes, vine a la xerrada. El 
ponent treballa actualment per 
al Departament de Justícia de 
la Generalitat, on és mediador 
entre menors que han comès 
una ofensa i les seves víctimes. 
Durant molts anys ha treballat 
amb addictes i les seves famí-
lies al Centre penitenciari de 
Can Brians.  
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Demà dissabte 
s’inaugura la nova 
imatge de la Plaça 
dels Porcs

María Estrella Campos 
celebra 100 anys

Demà dissabte 16 de novem-
bre, a 2/4 de 12 del matí, tindrà 
lloc l’acte inaugural de la re-
novació de la plaça dels Porcs, 
oficialment dita “plaça d’Es-
panya”. L’alcalde Marc Castells 
assistirà a l’acte, que comptarà 
amb una visita dels espais i l’ex-
plicació de les millores, amb un 
refrigeri per a tothom. 

REDACCIÓ / LA VEU 

M aría Estrella Cam-
pos Morales, atesa 
a la Residència Pare 

Vilaseca d’Igualada i nascu-
da a Puebla de Sancho Pérez, 
província de Badajoz, va com-
plir 100 anys el diumenge 10 
de novembre.
Per celebrar el centenari ha re-
but la visita de Carlota Carner, 
Quarta Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, Regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Institu-
cionals, Jordi Ferrer, Gerent 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i Maria Àn-
gels Riba, Directora Tècnica 
del CSSI, que li han traslladat 
la seva felicitació. L’acte s’ha 

Visita de les relíquies de 
Santa Bernadette a les 
Carmelites Descalces i 
la Llar del Sant Crist
Avui divendres 15 de novem-
bre a les 9 del vespre arriba-
ran les relíquies de Santa Ber-
nardette Subirous, la vident 
de Lurdes, al monestir de les 
Carmelites descalces d’Igua-
lada-Jorba on tindrà lloc una 
vetlla de pregària. L’endemà 
dissabte, les relíquies estaran 
presents a les misses de les 8 
del matí a les Carmelites i de 
les 10 del matí a la Llar del Sant 
Crist, on podran ser venerades.

Trobada de pregària entre ca-
tòlics i musulmans.
Càritas Arxiprestal organitza 
una trobada de pregària per la 
misericòrdia, amb motiu de la 
jornada mundial pels pobres. 
Serà aquest divendres, dia 15, a 
les 7 de la tarda a l’auditori del 
Museu de la Pell d’Igualada. Hi 
haurà la participació de catò-
lics i de musulmans.

Ousman Umar explica 
avui el seu “viatge al 
país dels blancs”
Avui divendres 15 de novembre 
a les 8 a l’Ateneu, la igualadina 
Èlia Palomas, conversarà amb 
l’exjugador de bàsquet i volun-
tari de l’ONG Open Arms, Jor-
di Villacampa, i amb l’Ousman 
Umar, fundador de l’ONG Nas-
co Feeding Minds, en un acte 
organitzat per Anoiadiari.
L’Ousman va marxar del seu 
poble natal quan tenia 9 anys. 
Va arribar a Europa en pastera 
després de viure tot un calvari. 
Un cop a Barcelona, va tenir 
la sort de conèixer una família 
que va decidir ajudar-lo: el van 
acollir i això li va permetre 
accedir legalment a una feina 
i a l’educació. De ser pràctica-
ment un analfabet, en 10 anys 
ha arribat a la universitat. Ac-
tualment estudia el màster de 
Direcció de Cooperació Inter-
nacional d’ESADE.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament 
ha presentat #PINS, el 

punt d’informació i dinamit-
zació juvenil als centres de 
secundària, creat amb la fina-
litat d’apropar la informació 
als joves i donar-los a conèixer 
de primera mà els recursos 
que ofereix el Departament de 
Joventut. Aquest punt d’infor-
mació també és una bona eina 
per fer una diagnosi fiable de 
les necessitats i les inquietuds 
del jovent d’Igualada, que 
canvien ràpidament i que, per 
tant, requereixen una revisió 
constant.
La regidora Marisa Vila tam-
bé ha presentat el projecte Jo-
ves Corresponsals, adreçat a 
alumnes de 3r i 4t d’ESO que 
estudien en els centres de se-
cundària d’Igualada i que té 
l’objectiu de fomentar la seva 
implicació en aquells àmbits 
que els afecten directament 
i ser una via de comunicació 
que permeti al departament 

REDACCIÓ / LA VEU 

S ant Benet de Bages va 
ser l’escenari divendres 
25 d’octubre del 8è Con-

grés Nacional de la Gent Gran, 
un espai de trobada que se 
celebra cada 4 anys per tal de 
debatre i arribar a consensos 
sobre les necessitats de les per-
sones grans. La jornada, que 
enguany portava per títol “Te-
nim veu, decidim”, va ser inau-
gurada pel conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir 
el Homrani i va comptar amb 
prop de 400 assistents. Per part 
de l’Anoia hi va participar una 
delegació de 7 membres del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia (CGGA), encapçalat 
pel representant al Consell 
de la Gent Gran de Cata-
lunya, Enric Esquer, seguit 
d’Enric Senserrich, Paquita 
Peña, Josep M. Figueras, Jor-
di Gifré, Joan Ribera i la se-
cretària, Carla Casas.

dut a terme a la Residència 
Pare Vilaseca, on viu actual-
ment, i l’homenatjada ha estat 
acompanyada per la seva ger-
mana, el seu fill i altres famili-
ars, companys de residència i 
personal del centre. 
L’Ajuntament ha obsequiat la 
María Estrella amb un llibre 
de fotografies de les principals 
tradicions d’Igualada, i el CSSI 
amb un ram de flors i un con-
junt de productes d’higiene 
personal. Properament rebrà 
també la medalla que la Ge-
neralitat de Catalunya atorga 
a les persones que compleixen 
100 anys. Tots els assistents 
ho han celebrat amb un pastís 
commemoratiu dels 100 anys 
i amb un tast de cava. Enho-
rabona Maria Estrella!

Obren punts informatius 
municipals als instituts

Anoiencs al Congrés 
Nacional de Gent Gran

detectar les necessitats i inqui-
etuds dels joves de la ciutat. 
Els joves seleccionats fan di-
fusió entre els seus companys 
de les activitats i recursos al 
seu abast i poden dinamitzar 
personalment algun projecte 
de participació, tant dins com 
fora del seu institut. Cada di-
lluns es realitza una reunió a 
La Kaserna per desenvolupar 
totes aquestes tasques.
Els corresponsals rebran 4 ac-
tuacions de formació que els 
han d’ajudar a fer la seva tasca 
i que estan relacionades amb 
la comunicació oral i en xar-
xes, la resolució de conflictes, 
la diversitat i una altra que ells 
mateixos poden escollir.
Per formar part dels corres-
ponsals els joves interessats 
s’han d’inscriure (el termini 
va començar dilluns i finalitza 
el 17 de novembre). Poste-
riorment, el 5 de desembre, 
es comunicarà quins són els 
18 joves escollits per formar 
part del projecte, que es co-
mençarà a desenvolupar el 
dia 9 del mes que ve.

Durant tot el dia, els assis-
tents van debatre i reflexionar 
entorn de les dues ponències 
sobre “El present de les perso-
nes grans: drets i deures” i “Les 
persones grans del futur: polí-
tiques d’adaptació de la societat 
a l’envelliment”. 
Amb la participació en el Con-
grés culmina una feina de 5 
anys, des de l’últim Congrés el 
2015, del que se’n va derivar les 
línies de treball i que el CGGA 
ha treballat en el territori i de 
forma conjunta amb les co-
marques veïnes com l’Alt Pe-
nedès, Garraf o Baix Llobregat. 
Durant l’últim any, el CGGA 
ha intensificat la feina a la nos-
tra comarca a fi de poder ex-
plicar les ponències i recollir 
les aportacions des de la reali-
tat del nostre territori. Des de 
l’Oficina de la Gent Gran Acti-
va de la Generalitat de Catalu-
nya s’ha felicitat la tasca realit-
zada per part del CGGA i s’ha 
encoratjat a seguir treballant.

Actes als Centres Oberts

REDACCIÓ / LA VEU 

L es setmanes del 28 d’oc-
tubre al 8 de novembre 
els nens i les nenes dels 

Centres Oberts Montserrat i 
Centre de l’Ajuntament han 
realitzat diverses activitats re-
lacionades amb la celebració 
de la Castanyada.
Els dies 30 i 31 d’octubre es va 
realitzar l’activitat de Tarda en 
Família, en què mares i pares 
van participar amb els seus 
fills en un taller de fer i guar-

nir panellets, que després van 
menjar tots plegats. Els dies 5 
i 6 de novembre es va realitzar 
un Passatge del Terror ines-
perat pels infants, ja que van 
ser les mares i les educadores 
dels centres les que es van en-
carregar de la seva elaboració. 
L’ambientació del passatge es 
va dur a terme en diferents 
sessions del grup de mares del 
Centre Obert.
Els Centres Oberts són serveis 
d’atenció diürna destinats a 
infants i adolescents. 



Facebook presenta demà 
a Igualada una sessió 
adreçada a les dones
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REDACCIÓ / LA VEU 

A prendre a treure profit 
comercial a una pla-
taforma digital és un 

repte per als empresaris i em-
prenedors, però son les dones 
precisament les que, a més de 
vendre, aconsegueixen crear 
una comunitat entorn dels seus 
projectes empresarials.
El projecte #SheMeansbusiness 
és un format de formació creat 
per Facebook, que es presenta 
a grans ciutats europees i del 
món amb la fi d’ensenyar, mi-
llorar i compartir les millors 
tècniques i eines d’aquesta pla-
taforma de cara als negocis. 
Aquesta formació té una du-
rada de 4 hores i es realitza els 
dissabtes al matí, per millorar 
l’assistència femenina, i aquest 
proper dissabte 16 de novem-

bre es durà a terme a la seu de 
Ceina a Igualada. 
Cal tenir en compte que aques-
ta formació toca temes com 
ara la implementació de la 
missatgeria instantània com 
Whatsapp als negocis, i com 
aconseguir captar més clients 
per mitjà de les noves eines 
d’Instagram.
Les inscripcions es fan des de 
la mateixa plataforma del pro-
jectehttps://shemeansbusiness.
es/, a la secció d’Esdeveni-
ments/Inscripcions. L’únic que 
cal fer és clicar a la ciutat que 
millor s’ajusti a les necessitats 
logístiques de les interessades.
La sessió d’Igualada és una 
gran oportunitat per tota la 
zona de Catalunya, doncs és 
una de les poquíssimes ciutats 
que no són capital de província 
que ha estat seleccionada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament d’Ense-
nyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha re-

but aquest curs 999 sol·licituds 
d’ajuts per a llibres, material, 
escolarització i menjadors, 
a les quals ha destinat una 
quantitat total de 185.095€, 
que inclou una aportació or-
dinària de 178.150€ i una altra 
d’extraordinària de 6.945€. Les 
sol·licituds s’han dividit entre 
els 5 tipus d’ajuts convocats:
-Ajuts escolarització escoles 
bressol: 61 sol·licituds
-Ajuts menjador escoles bres-
sol: 50 sol·licituds
-Ajuts menjador infantil i pri-
mària: 217 sol·licituds
-Ajuts llibres primària i se-
cundària: 428 sol·licituds
-Ajuts material infantil: 243 
sol·licituds
La regidora d’Ensenyament, 
Universitats i Joventut, Ma-
risa Vila, valora molt positi-
vament tant la xifra de sol·li-
cituds rebudes, que arriba al 
miler, com la partida pressu-
postària que hi dedica l’Ajun-
tament, ja que “l’aportació 
ordinària prevista s’adequa 
pràcticament a les sol·licituds 
presentades per les famílies 
igualadines i hem fet un es-

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més torna la 
Festa de la Ratafia, 
que arriba a la 15a 

edició amb activitats per a totes 
les edats i gustos, una cita ine-
ludible per als amants d’aques-
ta tradicional beguda catalana 
elaborada amb un punt de se-
cretisme i un toc de nous ver-
des. Una jornada de gastrono-
mia, festa i tradició per a petits 
i grans demà 16 de novembre 
amb contes per als infants i di-
nar ratafiaire al Local de Xau-
xa, i el concurs de ratafies, una 
xerrada i un concert de fi de 
festa al Casal Popular d’Iguala-
da, el Foment.  
Tothom que vulgui participar 
en el concurs ha de presentar 
les ratafies al Casal Popular fins 
avui divendres 15 de novem-
bre, on s’exposaran juntament 
amb els premis del concurs. En 
trobareu les bases a anoiarata-
fia.blogspot.com. 
El tret de sortida tindrà lloc 

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del dia 
mundial de la diabetis 
que aquest any té com 

a tema “Diabetis i Família” des 
de l’Adc delegació de l’Anoia 
han organitzat una Jornada 
on tota la família pot venir a 
gaudir de les activitats prepa-
rades per aquest dia tan espe-
cial per totes aquelles persones 
que conviuen amb la diabetis 
i els seus familiars. Serà demà 
dissabte de 10h a 14h a la Sala 
d’actes de la Biblioteca Central 

forç complementari per co-
brir-les del tot”.
#moreEnglish, suport a l’an-
glès oral a les aules
D’altra banda, la regidora 
també ha presentat aquest di-
mecres el projecte de suport 
a l’anglès oral a les escoles 
#moreEnglish, impulsat per 
l’Ajuntament amb l’objec-
tiu que l’alumnat tingui més 
oportunitat per practicar la 
conversa en aquesta llengua.
La iniciativa, que s’ha posat 
en marxa aquesta setmana i 
s’allargarà fins al 29 de maig, 
posa a disposició de les esco-
les que hi participen una per-
sona de suport durant 5 hores 
a la setmana concentrades en 
un dia. Cada centre pot plani-

ficar, segons la programació 
anual o segons les necessitats, 
la implementació d’aquest su-
port de conversa als diferents 
nivells. #moreEnglish s’ha 
posat iniciat a les cinc esco-
les públiques ( Dolors Martí, 
Emili Vallès, Gabriel Caste-
llà, Garcia Fossas i Ramon 
Castelltort) i properament 
s’ampliarà, també, al Col·legi 
Jesús Maria i al Col·legi Mare 
de Déu del Diví Pastor.
Marisa Vila ha destacat que, 
més enllà de les inversions en 
millora i manteniment de les 
infraestructures escolars, des 
de l’Ajuntament també in-
vertim en iniciatives de caire 
pedagògic, que són igualment 
importants”.

Torna la Festa de la Ratafia al Casal 
Popular d’Igualada

L’Ajuntament destinarà 185.000€ a 
ajuts escolars per material i menjadors

Igualada commemora 
dema el Dia Mundial de 
la Diabetis

d’Igualada. Comptarà amb una 
xerrada, a les 10, de Carles Re-
gordosa, sobre Les noves tec-
nologies i com ens ajuden en el 
nostre dia a dia. Després, a les 
11, Esther Maldonado parlarà 
de Com hem d’interpretar les 
etiquetes tot comptant les raci-
ons. A les 12.15 es farà una tau-
la rodona moderada per Gem-
ma Cuadras, sobre Com viuen 
la diabetis els nostres familiars. 
També us encoratgen a omplir 
les xarxes socials amb el llaç 
blau per commemorar aquest 
dia.

a les 12 del migdia, amb un 
Contacontes infantil i un ta-
ller de tardor adreçat als més 
petits.
Seguirà a les 13 h el vermut po-
pular, per anar obrint la gana 
per al dinar ratafiaire de les 14 
h. Hi haurà botifarra o peus de 
ministre a la brasa amb puré 
de patata, compota de poma i 
salsa de ratafia o paella vegeta-
riana, i postres. Els tiquets per 
al dinar (10 €) es poden adqui-

rir al Casal Popular.
A les 19 h hi ha programada 
la xerrada “Les begudes de la 
terra, una altra manera de des-
cobrir país”, a càrrec de Jaume 
Piquer (Jimi). A les 20 h, l’en-
trega de Premis del XV Con-
curs de Ratafies de l’Anoia, 
seguida del tast popular de les 
ratafies casolanes.
El final de festa el posarà a la 
mitjanit el concert del conjunt 
Jam Jamaica & Paul Carter.
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comarca

ANOIA / LA VEU 

L’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) va 
presentar, el passat 25 

d’octubre a Manresa, el ba-
lanç de la gestió dels residus 
municipals de l’any 2018 en 
l’àmbit de les comarques cen-
trals: Anoia, Bages, Berguedà, 
Moianès, Osona i Solsonès. La 
conclusió general per part de 
l’agència és que el porta a por-
ta i les àrees d’aportació tanca-
des van contribuir a augmen-
tar la recollida selectiva en el 
conjunt d’aquest territori en 
més d’un 13% respecte l’any 
2017. De fet, la mitjana de la 
recollida selectiva va ser d’un 
50% del total de residus. 
Aquest bon resultat s’explica 
fonamentalment pel canvi cap 
a models individualitzats de 
recollida, com el servei porta 
a porta o les àrees d’aportació 
tancades, que es van adoptar 
l’any passat en nombrosos mu-
nicipis del Berguedà i l’Anoia.
De la mà del Consell Comar-
cal de l’Anoia, un bon nombre 

de municipis anoiencs van fer, 
entre maig i juliol de 2018, la 
transició cap a un model de 
recollida selectiva. Van ser, 
en total, 17 poblacions que, 
malgrat aplegar només el 16% 
dels habitants, van liderar i 
protagonitzar la substancial 
millora del conjunt de la co-
marca: en 11 municipis es va 
implantar la recollida porta a 
porta i, ens uns altres 6, àrees 
tancades d’aportació. Tant en 
un cas com en l’altre els mu-
nicipis que han incorporat 
aquests models han obtingut 
resultats de recollida molt ele-
vats, molt per sobre de la mit-
jana de la comarca. L’Anoia, en 
conjunt, ha assolit un 39,32% 
de recollida selectiva, gairebé 
6 punts més que l’any prece-
dent (33,48%). I, en concret, 
els municipis que ja compten 
amb porta a porta arriben al 
75% de recollida selectiva i, 
aquells que recullen en àrees 
tancades, superen el 60%.
Des del Consell Comarcal de 
l’Anoia, el vicepresident i res-
ponsable de l’àrea de Sosteni-

L’adopció dels models de porta a porta i d’àrees tancades 
en 17 municipis porta l’Anoia a millorar els seus índexs 
de recollida selectiva en 6 punts durant el 2018
El Consell Comarcal es mostra molt satisfet per 
l’evolució i continua treballant per estendre els 
models individualitzats de recollida a més munici-
pis i per conscienciar la població de la importància 
d’adoptar bons hàbits

bilitat i Territori, Santi Broch, 
apunta que “encara hi ha mol-
ta feina per fer, especialment 
pel que fa a la conscienciació 
de la ciutadania al voltant de 
la importància d’adoptar bons 
costums pel que fa a la reco-
llida de residus”. Tot i això, es 
mostra satisfet dels avenços 
i apunta que “la implantació 
dels nous models de recollida 
es va completar a mitjans de 
l’any passat, de manera que 
aquest balanç només ha con-
templat mig any amb el nou 
sistema en funcionament; els 

números de l’any 2019 segur 
que seran encara més posi-
tius”. 
De fet, aquest any 2019 cinc 
ajuntaments més de la co-
marca han adoptat també les 
àrees tancades i ja són, doncs, 
22 els municipis anoiencs que 
compten amb una o altra mo-
dalitat de recollida selectiva.
La voluntat i compromís del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
és seguir avançant en la ges-
tió individualitzada dels resi-
dus domèstics, donant suport 
i recolzament a la resta de 

municipis anoiencs per a que, 
poc a poc, es vagin sumant 
a nous models de recollida 
que garanteixin uns bons re-
sultats de recollida selectiva, 
en el camí d’assolir les fites i 
objectius europeus que fixen 
uns valors del 50% de recolli-
da selectiva per al 2020, 55% 
per al 2025, i 65% per al 2035. 
Els resultats obtinguts en els 
municipis que ja han implan-
tat el porta a porta o la reco-
llida en àrees tancades ja han 
superat amb escreix aquests 
objectius.

JORBA / LA VEU 

Aquest mes de novem-
bre, els Serveis Soci-
als s’han traslladat a 

l’edifici de l’Ajuntament de 
Jorba. Concretament estan 
ubicats a la primera planta i 
l’accés és pel carrer del Cas-
tell, 2.  
El canvi d’ubicació respon 
a una millora d’atenció al 
ciutadà i d’espai per les tre-
balladores socials. Les noves 
instal·lacions consten de dos 
despatxos, un lavabo i una 
sala d’espera fet que perme-
trà que el personal de les 

diferents àrees disposi cada 
un d’un espai per a desen-
volupar el seus respectius 
treballs. D’aquesta manera 
l’atenció ciutadana esdevin-
drà encara més eficaç. 
L’àmbit d’actuació de l’equip 
tècnic de Serveis Socials és 
molt ampli i divers, des d’ 
actuacions que contribu-
eixen a la prevenció de les 
problemàtiques socials fins 
a la reinserció i integració 
de les persones en situació 
de risc social o exclusió
En els darrers anys, els ser-
veis bàsics d’atenció soci-
al han patit un augment de 

demandes d’atenció a les 
necessitats socials. L’Àrea de 
Serveis Socials del consisto-
ri, amb el suport del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, va 
atendre un total de 208 per-
sones de Jorba durant l’any 
passat. 
Els tècnics d’aquest servei 
van fer un total de 359 ac-
tuacions, entre informa-
ció i orientació, prevenció 
i inserció laboral i atenció 
domiciliària. Els àmbits 
d’intervenció van ser princi-
palment per temes de salut i 
drogodependència, així com 
necessitats econòmiques.

Nova ubicació dels serveis socials municipals de Jorba



COMARCA  |  29Divendres, 15 de novembre de 2019

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha aprovat el Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible 

(PMUS) 2019-2024, dins dels 
treballs tècnics impulsats per la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena. El docu-
ment ha de ser una eina bàsi-
ca per al consistori odenenc a 
l’hora de planificar de forma 
integrada una mobilitat urba-
na sostenible. 
Entre els objectius del PMUS 
hi ha la reducció del trànsit al 
centre del municipi amb diver-
ses estratègies, fomentar l’ús 
de transports més sostenibles, 
guanyar espai públic per a les 
persones, disminuir la conta-
minació atmosfèrica i acústica, 
reduir l’accidentalitat, garantir 
una distribució de mercaderies 
àgil i ordenada, adaptar l’oferta 
d’aparcament a la demanda de 
rotació i de residents o garantir 
una bona accessibilitat millo-
rant els itineraris. 
Els reptes del pla són poten-
ciar i facilitar que la mobilitat 
a peu sigui prioritària al nucli 
urbà, garantir la continuïtat 
dels itineraris a peu entre el 
Barri de Sant Pere i Igualada/
Vilanova del Camí a través de 
la C-244 i l’N-IIa; potenciar 
les connexions interurbanes 
en bicicleta amb els municipis 
veïns; millorar els itineraris a 
peu a les parades d’autobús, 

millorar la seguretat i potenci-
ar la mobilitat sostenible en la 
transformació de l’avinguda de 
Manresa; millorar les condici-
ons d’accessibilitat al Barri de 
Sant Pere; i discriminar positi-
vament els vehicles motoritzats 
menys contaminants.
Aquests objectius i reptes par-
teixen dels dèficits que s’han 
detectat en la fase de diagnosi 
del PMUS, partint del fet que 
la trama urbana d’Òdena està 
dividida en tres grans zones: 
Òdena centre, Sant Pere i l’Es-
pelt, i que el barri de Sant Pere 
forma un continu urbà amb 
Igualada i Vilanova del Camí. 
També s’ha observat que la 
connectivitat a peu entre Òde-
na  i Igualada no és viable actu-
alment; que l’accessibilitat per 
a vianants a la trama urbana 
del municipi està limitada, per 
exemple pel pendent d’alguns 
carrers; que no hi ha cap oferta 

Òdena aprova el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible per als propers cinc anys

viària específica per a bicicletes 
al municipi, malgrat que exis-
teix una xarxa de camins en 
bon estat que pot ser utilitzada 
per a la connexió interurbana; 
que no circulen ciclistes pel 
municipi en dies feiners; que 
l’avinguda de Manresa té un 
disseny més propi d’una via 
interurbana que d’una traves-
sera; o que la major part de les 
vies del nucli urbà són de doble 
sentit.
El PMUS també compta amb 
propostes en l’àmbit de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, que inclouen homo-
geneïtzar els tipus de places 
d’aparcament a la calçada; un 
sistema de control de les zo-
nes de càrrega i descàrrega a 
través d’una aplicació mòbil; o 
projectes com la Via Blava de 
l’Anoia, que inclourà la Riera 
d’Òdena, o el Pla de senders 
turístics de l’Anoia.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha encarregat al Servei 
de Control de Mos-

quits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat un estudi 
sobre els mosquits al muni-
cipi, amb el finançament del 
Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona. Al 
llarg d’aquesta setmana el 
personal tècnic farà visites de 
camp, tant a les zones urba-
nes com periurbanes, rurals i 
naturals, per tal de valorar la 
presència de mosquits tigre, 
els seus focus de cria i llocs 
que reuneixin les condicions 
per ser-ho.
Amb aquest informe el con-
sistori Odenenc tindrà una 
eina per actuar contra els 

mosquits en l’àmbit públic, 
com a carrers i a equipa-
ments. El document contin-
drà les mesures aplicables 
als diferents punts detectats, 
des de l‘òptica del control 
integrat, que inclou les mo-
dificacions físiques del medi, 
les accions culturals, la lluita 
biològica i el control químic; 
buscant la màxima eficàcia 
amb un efecte mínim sobre el 
medi ambient.
L’Ajuntament també recorda 
que és molt important que 
tots els veïns i veïnes tinguin 
cura de no tenir aigua acu-
mulada a casa, perquè els 
mosquits requereixen aigua 
estancada durant més d’una 
setmana que sigui accessible, 
per a criar-hi les seves larves 
i completar el seu cicle vital.

S’encarrega un estudi 
per minimitzar la 
presència de mosquits 
tigre a Òdena

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 14 de desembre de 2019         Hora Sortida:  15.45h

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

Diumenge,  dia 12 de gener de 2020         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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquest diumenge 17 de 
novembre a les 11h 
Xarxa La Pobla dona 

el tret de sortida a la seva 
programació de teatre estable 
amb Més que màgia del Mag 
Stigman. L’espectacle es durà 
a terme a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal a partir de les 11 del 
mati. 
Des de la seva creació, ara tot 
just fa un any, Xarxa La Pobla 
ha organitzat ja diversos es-
pectacles, entre ells Batibull de 

Festa Major amb Deparranda 
i el Meu amic Brutus de la 
Companyia Princep Totilau. 
Ara estrena el seu  primer es-
pectacle de programació esta-
ble de teatre familiar amb pa-
gament d’entrada, amb el Mag 
Stigman
Com a inauguració, i abans 
d’iniciar l’espectacle que està 
programat per a les 12h, a les 
11h està prevista la realització 
d’un taller creatiu per a tots 
els nens i nenes que assistei-
xin. Durant l’espectacle també 
s’esperen altres sorpreses en-

tre elles sortejos i regals molt 
especials. El preu de l’entrada 
serà per a petits i grans de 5 
euros, per als menors de 2 
anys, però, serà gratuïta.
Un espectacle de màgia, no 
convencional, on es combina-
ran coreografies, malabars, ac-
tes d’escapisme i participació 
per part  del públic que, en tot 
moment, en seran els protago-
nistes principals. Una propos-
ta per a petits i grans que, de 
ben segur, serà molt animada 
per aquest diumenge al mati. 
No us ho podeu perdre. 

Xarxa La Pobla inicia temporada amb “Més que màgia” 
del Mag Stigman

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt organit-
za diverses propostes 

amb motiu del Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, el 
25 de novembre, en coordi-
nació amb la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. Entre 
les activitats programades hi 
ha una recollida de sabates 
usades de nena i de dona, que 
després es pintaran de color 
vermell.
Les sabates es recolliran entre 
l’11 i el 22 de novembre en els 
punts següents: l’escola Maria 
Borés, l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i el Cau Jove. Una ses-
sió de contes per a la igualtat, 
a càrrec de Mosaics Llibres, 
serà una altra de les propostes 
que es duran a terme, el dijous 
21 de novembre a la 6 de la 
tarda a la Biblioteca Munici-
pal mossèn Cinto Verdaguer. 
S’explicaran diferents relats, 
adaptats als infants, contra les 
violències masclistes.
El divendres 22 de novembre, 
al Cau Jove de les 5 a les 7 de 

la tarda, es pintarà un mural 
contra la violència a les do-
nes. L’objectiu d’aquesta acció 
és prevenir i conscienciar de 
la violència de gènere entre 
els més joves. 
La plaça de l’Ajuntament 
acollirà, el dissabte 23 de 
novembre de les 11 del matí 
a la 1 del migdia, la pintada 
de color vermell de les saba-
tes recollides. La iniciativa de 
les sabates vermelles, simbò-
licament tacades de sang, és 
per recordar les víctimes de 
violència de gènere. L’artis-
ta Elina Chauvet, de Ciudad 
Juárez (Mèxic), és la creadora 
de l’obra “Zapatos rojos” que 
simbolitza les dones desapa-
regudes o víctimes de la vi-
olència masclista. Una idea 
que es va gestar el 2009 i que 
ha travessat l’oceà fins a arri-
bar a casa nostra.
I les propostes amb motiu del 
25N es tancaran el dilluns 25 
de novembre amb la lectu-
ra del manifest del Dia per a 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones, que es farà 
a partir de les 6 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament. 

Activitats amb motiu del 
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones

JORBA / LA VEU 

Jorba viurà aquest diu-
menge el Correllengua, la 
mobilització per la llengua 

i la cultura que impulsa la Co-
ordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana (CAL). 
Aquesta festivitat cultural, que 
arriba a la seva 23a edició, en-
guany és dedicada a la figura 
del poeta i escriptor Pere Cal-
ders, de qui aquest 2019 es 
commemora el 25è aniversari 

del seu traspàs.
L’Ajuntament de Jorba, per 
sumar-se a la celebració del 
Correllengua ha organitzat 
per aquest diumenge la xer-
rada “L’endemà passat de Pere 
Calders” a càrrec de l’escriptor 
Joan Pinyol. Pinyol és l’autor 
del llibre “Avi, et trauré d’aquí” 
que explica la batalla d’un 
home per a treure el seu avi re-
publicà, mort pels franquistes, 
del Valle de los Caídos.
L’acte, obert a tothom, tindrà 

Jorba celebra aquest diumenge el 
Correllengua amb una xerrada 
dedicada a Pere Calders

lloc diumenge, 17 de novem-
bre a les 12 h del migdia a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
de Jorba.
El passat 9 d’octubre en sessió 
ordinària de ple de l’Ajunta-
ment, es va aprovar per una-
nimitat donar suport al Corre-
llengua 2019 com a instrument 
reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització 
en l’ús social de la llengua ar-
reu dels territoris de parla cata-
lana i a favor de la seva unitat.

JORBA / LA VEU 

L ’associació Latiovisu-
al Cultura ha preparat 
una trobada, el vespre 

de dissabte, al Centre Agrí-
cola de Sant Genís. Dues 
arts, la dels viticultors del 
Celler de Can Vich i la de la 
formació musical Guingueta 

Havaneres, ens oferiran una 
degustació de vins al compàs 
de la música, per a delit de 
tots els sentits
La formació d’havaneres La 
Guingueta, està composta 
per Jordi Giralt, Salva Mi-
llera, Diego Paqué i Pere 
Regordosa. Ens oferiran un 
repertori d’havaneres i cançó 

La Guingueta Havaneres i el Celler 
de Can Vich agermanen música i vins 
a Sant Genís

de taverna combinant ma-
gistralment els instruments, 
les guitarres, els baixos, els 
acordions, la percussió, amb 
les seves quatre veus ben di-
ferenciades.
Degustarem vins de l’Alt Pe-
nedès elaborats amb dedica-
ció i cura artesana al Celler 
de Can Vich.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

Maestro: N'Faba 
Vidente médium con poderes naturales 

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

 impotencia,resultados positivos con garantía.

Consulta en Igualada 
Tel: 631 55 46 41
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El 14 de setembre de 
1969 es van inaugurar 
les Escoles Graduades 

Mixtes Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt. Per tant, 
ha fet 50 anys. Amb motiu 
d’aquest aniversari, l’esco-
la i l’AMPA, juntament amb 
l’Ajuntament, organitzen, 
durant aquest mes de no-
vembre, diverses activitats, 
algunes obertes a tot el poble 
i d’altres en l’àmbit escolar.
Entre les propostes progra-
mades cal destacar la mostra 
que es podrà visitar a la Sala 
Municipal d’Exposicions del 
17 al 30 de novembre. La 
inauguració tindrà lloc el 
diumenge 17 de novembre a 
2/4 de 2 del migdia. Amb el 
títol “El passat i el present de 
l’escola Maria Borés. 50è ani-
versari (1969-2019)”, es re-
colliran fotografies i records 
d’aquestes cinc dècades. La 
col·lecció estarà oberta de 

dimarts a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre.
Un altre dels actes a ressal-
tar és un sopar, que es farà 
el divendres 22 de novem-
bre, a 2/4 de 10 del vespre a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
L’àpat el servirà el restaurant 
Singular i caldrà haver com-
prat el tiquet amb antelació. 
Serà un sopar a peu dret en 
què els i les assistents podran 
compartir records d’infan-
tesa al col·legi i retrobar-se 
amb companys i companyes 
i professors i professores. 
Aquest mateix dia, de les 3 
a les 5 de la tarda, el col·legi 

obrirà les portes a les famí-
lies i als poblatans i a les po-
blatanes per gaudir de jocs, 
un espectacle i un berenar 
al pati. També hi haurà un 
pastís d’aniversari i un par-
lament per part de l’alcalde, 
Antoni Mabras, com a cloen-
da de la Setmana de l’Eix, que 
es farà a partir del dilluns 18 
de novembre i que es dedica-
rà al 50è aniversari del cen-
tre educatiu. Durant aquesta 
setmana, l’alumnat partici-
parà en diferents activitats, 
com la confecció d’una auca, 
conèixer qui era la Maria Bo-
rés, jocs, una visita a la Sala 
Municipal d’Exposicions 

L’escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt 
commemora el 50è aniversari

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia participa, 
aquest curs escolar 

2019-2020, en el Programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola amb una nova incorpo-
ració: l’Escola Maria Borés 
de la Pobla de Claramunt. 
L’objectiu és fomentar la cul-
tura emprenedora entre els 
alumnes de 5è de primària 
per desenvolupar valors, hà-
bits i habilitats que capacitin 
les persones per impulsar 
projectes professionals i vi-
tals.
El programa que es desen-
volupa a la nostra comarca 
des de 2016,  compta amb 6 
escoles participants al pro-

jecte. Així, a més de l’escola 
Maria Borés de la Pobla de 
Claramunt, ja formaven part 
de la iniciativa l’Escola Alta 
Segarra de Calaf, l’Escola les 
Passeres de Castellolí, l’Esco-
la Castell d’Òdena, d’Òdena), 
l’Escola Les Flandes a Piera i 
l’Escola Joan Maragall de Vi-
lanova del Camí.
El vicepresident segon del 
Consell Comarcal, Santi 
Broch, destaca que “l’am-
pliació del programa, ara a 
la Pobla de Claramunt, és 
una molt bona notícia per 
a donar a conèixer l’empre-
nedoria entre els més petits 
de la comarca. El programa 
ofereix tot de continguts so-
bre la cultura emprenedora i 
altres competències bàsiques 

que esperem que, si els fan 
despertar el cuc emprenedor, 
puguin aplicar quan siguin 
adults i així desenvolupar 
projectes empresarials al ter-
ritori, a més del que aquest 
curs facin amb els seus com-
panys i companyes de classe”.
En el marc del programa els 
alumnes, amb l’acompanya-
ment dels seus tutors creen, 
gestionen i tanquen una coo-
perativa. Això comporta di-
verses tasques com la consti-
tució, l’elecció del producte, 
la producció, la imatge cor-
porativa, venda del producte 
en un mercat i donació d’una 
part dels beneficis a un pro-
jecte social elegit pels mem-
bres de la cooperativa. A ca-
dascuna de les dues escoles 

de l’Anoia hi ha dues classes 
de 5è, de manera que cada 
centre crea dues cooperati-
ves.
El programa vincula els cen-
tres educatius amb el terri-
tori i els sistemes produc-
tius, i reforça l’adquisició de 
capacitats clau per tal que 
serveixin a les persones al 
llarg de la seva vida, en el seu 
desenvolupament personal 
i professional. S’aposta pel 
cooperativisme com a filo-
sofia empresarial, per ser un 
model de gestió democràtica 
i en el qual la responsabilitat 
social és un criteri rector de 
l’activitat econòmica.
Aquest programa és promo-
gut per la Diputació de Bar-
celona, liderat pel Consell 

El Consell Comarcal acosta la cultura emprenedora a 
l’escola de la Pobla de Claramunt

El programa “Cultura 
emprenedora” ja comp-
ta amb la participació 
de les escoles d’Òdena, 

Calaf, Castellolí, Piera i 
Vilanova del Camí

Comarcal de l’Anoia i amb 
la col·laboració dels tèc-
nics municipals de Promo-
ció Econòmica i d’Educació 
dels ajuntaments d’Òdena, 
Calaf, Castellolí, Piera, Vila-
nova del Camí i la Pobla de 
Claramunt, i s’ha pogut dur 
a terme gràcies a la partici-
pació i implicació de totes les 
escoles. 

per veure la mostra dels 50 
anys o la decoració del pastís 
d’aniversari. 
A més de totes aquestes pro-
postes, el dimarts 26 de no-
vembre a la tarda visitarà 
l’escola la directora dels Ser-
veis Territorials d’Educació a 
la Catalunya Central, Dolors 
Collell.
Els actes de celebració dels 
50 anys ja es van iniciar el 
diumenge 10 de novembre 
amb la pintada d’un mural, 
una activitat que es va im-
pulsar des de l’AMPA. Hi van 
participar una vuitantena de 
nens i nenes, acompanyats 
de les famílies. El mural el 

va dissenyar el poblatà Cesc 
Mestre i té dues parts: en 
una paret es pot llegir “1969-
2019. 50 anys ajudant a aixe-
car el vol” i a les grades hi ha 
una mà que enlaira uns estels 
de diferents colors. A més de 
pintar el mural, al gimnàs, es 
van fer diferents tallers, com 
un de xapes o un de slime. 

Cinquanta anys d’història
Fa més de 50 anys, l’escola 
estava situada a l’actual edi-
fici de l’Ajuntament. Quan 
va créixer la població en edat 
escolar, les administracions 
local i provincial van deci-
dir construir un nou edifici 
de cinc aules en un solar on, 
actualment, hi ha el centre 
educatiu, que es va inaugurar 
el 14 de setembre de 1969. Se 
li va posar el nom d’Esco-
les Graduades Mixtes Maria 
Borés. Eren mixtes perquè 
es van agrupar nens i nenes 
en una mateixa aula, quan 
abans havien estat separats. 
El nom de Maria Borés és en 
record de la mestra de par-
vulari que va exercir des de 
1933 fins a la seva mort, el 
1969. En coincidir l’any de 
la inauguració del nou equi-
pament escolar amb el de la 
seva mort i com a reconeixe-
ment a la seva tasca pedagò-
gica se li va posar el seu nom 
al centre. 

Amb motiu d’aquest 
aniversari, l’escola i 
l’AMPA, juntament 

amb l’Ajuntament, or-
ganitzen, durant aquest 
mes de novembre, diver-

ses activitats
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MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc a la Sala Auditori 
Mont-Àgora la quar-

ta edició de la Gala de l’Esport. 
Les més de 400 persones que 
van omplir l’equipament poli-
valent van poder veure durant 
més de 100 minuts una gala 
en la qual la gran familia de 
l’esport montbuienc va retre 
homenatge als seus millors es-
portistes, i també a les entitats 
més destacades.
El moment àlgid de la Gala va 
ser el reconeixement als tres 
millors esportistes de Mont-
bui, guardons que van ser per 
al jove campió de “muay-thay” 
Walid Ikken a la categoria de 
millor esportista escolar. La 
millor esportista de les entitats 
de Montbui va ser Judit Llobet, 
de l’Hoquei Club Montbui, i la 
guanyadora a la categoria de 
millor esportista montbuienca 
que competeix en entitat forà-
nia va ser la campiona del món 
de Skyrunning Sheila Avilés. 
També cal destacar el primer 
lliurament del premi “Fair 
Play” de l’esport montbuienc, 
una de les novetats d’aquesta 
edició, i que va ser per l’ex-
presidenta del Club Handbol 
Montbui Juana Cano, que va 
ser reconeguda per la seva 
tasca de dinamització de l’es-
port i per haver promogut des 
d’aquesta entitat l’esport en va-
lors.
També va ser especial i emotiu 
l’homenatge pòstum a Ciriaco 
Grados Acosta, persona que 
va col·laborar des de diferents 
càrrecs i funcions amb el Club 
de Futbol Montbui. Van reco-
llir aquesta menció els seus fa-
miliars més propers.
Tant l’Alcalde montbuienc Je-
sús Miguel Juárez com la regi-
dora d’Esports Isabel Guerrero 
van fer el lliurament d’aquests 
guardons principals.
Durant la gala també es va re-
conèixer als finalistes escolars, 
que van recollir el correspo-
nent trofeu de mans de la re-
gidora d’Acció Social, Igualtat, 
Educació, Solidaritat, Infància 
i Salut Pública Coral Vázquez. 
Van ser reconeguts en aquesta 
categoria per l’AMPA Escola 
Antoni Gaudí Guillem Ari-
za i Eira Caballé; per l’AMPA 
García Lorca Xavi Alonso; Joel 
Fontana i Jan Miras van ser els 
finalistes per l’AMPA Escola 
Montbou.
També es va reconèixer als 
finalistes de les entitats de 
Montbui, que van rebre el cor-

responent guardó de mans de 
la regidora d’Esports Isabel 
Guerrero. Van ser reconeguts 
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 Bara-
ldés (Club Handbol Montbui); 
Josep Pons (Club d’Escacs 
Montbui); Irene Elvira i Natà-
lia Poch (Club Esportiu Mont-
bui); Irene Díaz (Hoquei Club 
Montbui); Pablo Ordóñez i 
Adrián Hernández (Club Pe-
tanca Montbui); Genís Forns 
i Martí Escofet (Moto Club 
Montbui); Guillem Roig i 
Oriol Quintana (Club Futbol 
Montbui).
Pel que fa a la categoria d’es-
portistes d’entitat forània, els 
finalistes van rebre la corres-
ponent de mans del regidor 
de Promoció Econòmica, 
Comerç, Turisme, Ocupació 
i Seguretat Ciutadana Jordi 
Bòria. Van ser finalistes en 
aquesta categoria 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). 

Cal destacar que durant la 
Gala es van lliurar també una 
vintena de mencions a entitats 
i persones, en reconeixement 
als seus mèrits esportius i a la 
promoció de l’esport en el mu-
nicipi, lliurats per la regidora 
d’Hisenda i Recursos Humans 
Jésica Arroyo i per la de Cul-
tura, Festes i Gent Gran Sara 
Bergantiño.
La gala va ser presentada per 
Yannick Ramis i per Maria 
Berenguer i va tenir les actu-
acions de les nenes i noies del 
Club Esportiu Montbui. Tam-
bé hi va actuar el grup de Ball 
Mont-Aqua, col·laborant-hi 
activament amb sengles balls 
i coreografies de fit combat i 
zumba, a càrrec del grup que 
dirigeix Iveth Camus.

Montbui va celebrar exitosament la Gala de l’Esport

L’Alcalde montbuienc Jesús 
Miguel Juárez, en un breu 
parlament, va remarcar que 
“darrere de cada lluita, de cada 
triomf, de cada superació, està 
l’esforç de l’individu i de totes 
aquelles persones que l’envol-
ten”. El batlle de Montbui va 
agrair la tasca de totes les per-
sones que d’una o altra manera 
treballen per fer un municipi 
millor en l’àmbit esportiu, i va 
apuntar que “tots som impor-
tants i necessaris, i essent 
solidaris arribarem junts a 
aconseguir tots els reptes 
que ens marquem. Gràcies a 
totes les persones que deci-
diu lliurement oferir el vos-
tre temps a la generosa tasca 
altruista d’actuar pensant 
en els altres, sigui en l’àmbit 

social, educatiu, esportiu o 
cívic”. També cal destacar el 
discurs de l’esportista mont-
buienca més internacional 
de l’actualitat, Sheila Avilés, 
guanyadora de la catego-
ria forània, qui va assenya-
lar que “Montbui és el meu 
municipi i és un honor per 
a mí rebre el reconeixement 
de les persones més prope-
res, i també intentar ser un 
exemple pels joves del meu 
municipi”. 
Cal remarcar que durant la 
Gala de l’Esport va començar 
es van poder veure diferents 
projeccions sobre els equipa-
ments esportius de Montbui, 
les entitats de l’esport escolar 
montbuienc i les entitats de 
l’esport federat, entre d’altres.

CONCA D’ÒDENA / LA VEU 

L’Alcalde de Montbui 
Jesús Miguel Juárez, 
l’Alcaldessa de Vi-

lanova del Camí Noemí 
Trucharte i la d’Òdena Ma-
ria Sayavera es van reunir 
en una trobada de treball 

celebrada a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí on 
van posar sobre alguns dels 
projectes col·laboratius i 
voluntat de diàleg entre les 
parts.
L’objecte és poder anar re-
alitzant aquesta trobades 
per posar en comú aquells 

projectes que poden tenir 
una major repercussió per 
als diferents municipis de 
la conurbació.
Per part montbuienca hi va 
assistir també el regidor de 
Serveis Municipals, Medi 
Ambient, Urbanisme i Ha-
bitatge Adrià Castelltort.

Reunió de col·laboració entre els 
alcaldes de Montbui, Vilanova del 
Camí i Òdena

Finalistes de les entitats montbuienques Finalistes escolars

Sheila Avilés, millor esportista d’entitat forània Homenatge pòstum a Ciriaco Grados
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Aquest proper dilluns 
a partir de les 7 de la 
tarda tindrà lloc a la 

Sala d’Actes del CCC La Vi-
nícola una reunió explicativa 
amb les entitats de Montbui 
que vulguin col·laborar amb 
el Projecte de Prescripció 
Social. Aquest projecte està 
impulsat conjuntament per 
l’Ajuntament de Montbui (a 
través de la regidoria d’Acció 
Social, Igualtat, Educació, So-
lidaritat, Infància i  Salut Pú-
blica), el Centre d’Atenció Pri-
mària de Montbui i l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, 
i té com a objectiu millorar el 
benestar de les persones del 
municipi.
La prescripció social és una 
eina perquè els professionals 
sanitaris puguin prescriu-
re o recomanar les activitats 
que les diferents associacions 
i entitats del municipi por-
tin a terme a aquelles perso-
nes amb aïllament social o 
amb risc de patir-lo, i també 

a aquelles persones que pre-
sentin des de malestar fins a 
símptomes lleus o moderats 
de depressió o ansietat. L’ob-
jectiu de la prescripció soci-
al és que aquestes persones 
puguin relacionar-se amb 
d’altres, i prevenir o atenuar 
aquestes malalties. A finals de 
2018 ja es va realitzar una pri-
mera trobada amb una dese-
na d’entitats montbuienques, 
algunes de les quals ja hi col-
laboren amb aquest projecte.
L’objectiu de la trobada és 
augmentar el nombre d’en-
titats col·laboradores amb el 
projecte, i anar determinant 
un catàleg d’activitats suscep-
tibles de poder ser realitzades.
Els programes de prescripció 
social es basen en l’evidència 
que la participació regular en 
activitats comunitàries ajuda 
els pacients a desenvolupar 
recursos socials i psicològics, 
promociona un reforç positiu 
i ajuda a mantenir un estil de 
vida actiu i saludable i resi-
lent contra els trastorns com 
la depressió.  

Reunió amb les entitats 
sobre el projecte de 
prescripció social MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra organitza una sèrie 
de tallers dins el projec-

te “Bibliolab” oberts a tothom 
amb l’objectiu de continuar 
creant espais per compartir 
amb els usuaris les ganes de 
crear, explorar, descobrir i in-
novar en els àmbits (científic, 
artístic...)
Ja es poden fer les inscripci-
ons dels tallers gratuïts Bi-
blioLabs que la Biblioteca 
Mont-Àgora ha organitzat 
per a aquest trimestre. Els 
tallers BiblioLabs són anuals 
i estan promoguts per la Di-
putació de Barcelona amb la 
intenció de continuar creant 
espais per compartir amb els 
usuaris les ganes de crear, ex-
plotar, descobrir i innovar en 
els àmbits científic, artístic, 
tecnològic... Aquesta és la 
segona edició que la biblio-
teca montbuienca hi partici-
pa i aquesta vegada els tallers 
són d’àmbit tecnològic, a di-
ferencia dels tallers artístics 
que es van dur a terme l’any 
passat.
El primer taller, adreçat a 
nens a partir de 5 anys, tin-
drà lloc aquest proper dis-
sabte 16 de novembre a les 
11 del matí i consistirà en 
viure una aventura amb el 
robot Bee-Bot. El taller serà 
conduït per Edukem-nos.
El dissabte 14 de desembre, a 
les 11, tots els nens d’entre 6 
i 10 anys i que tinguin curi-
ositat per saber com un bolí-
graf imprimeix en 3D es po-
den inscriure al taller “Pintar 
amb plàstic?”, conduït per 
Tangencial
I l’últim taller BiblioLab està 
orientat a la impressió 3D on, 
a través de diferents mèto-
des i propostes, els assistents 

aprendran maneres de dis-
senyar i prototipar els seus 
propis models i a aprendre a 
utilitzar una impressora 3D. 
Aquest està adreçat a adults i 
joves a partir de 10 anys i es 
durà a terme el divendres 24 
de gener a les 17,30 h.
Les places per aquests tallers 
són limitades i per això cal 
inscriure’s a la biblioteca. Per 
a més informació podeu tru-
car a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra 938052666

Celebrada una sessió de 
“L’hora del conte en anglès”
Dissabte passat va tenir lloc 
a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra una sessió de “L’hora del 
conte en anglès”. Es va dur 
a terme la narració “Around 
the world”, a càrrec de Kids 
& Us Igualada. 

Venda de llibres solidaris 

Tallers bibliolabs tecnològics a la 
biblioteca Mont-Àgora

amb “La Marató” de TV3
Del dia 11 de novembre i fins 
el 14 de desembre tindrà lloc 
a la Biblioteca Mont-Àgora 
una venda de llibres solidaris 
amb “La Marató” de TV3. Els 
diners recaptats es destina-
ran íntegrament a la 28ª edi-
ció de “La Marató” de TV3, 
la qual es farà el dia 15 de de-
sembre, i anirà dedicada a les 
malalties minoritàries.

Nova exposició al #sec-
torLector de la Biblioteca 
Mont-Àgora 
Fins el 14 de desembre es pot 
veure a l’espai #sectorLector 
de la Biblioteca Mont-Àgo-
ra l’exposició “Art i cinema: 
quan la passió pel cinema 
i l’art es fonen”. Es tracta 
d’una oportunitat única per 
veure les escultures, dibui-
xos i il·lustracions de l’artis-
ta Juanjo Macías.

MONTBUI / LA VEU 

Durant les darreres 
setmanes s’estan re-
alitzant els treballs 

de poda als arbres de carrers, 
parcs i jardins públics del 
municipi. Els treballs, que en-
guany s’han avançat respecte 
a anteriors temporades, van a 
càrrec de l’empresa Roset. 
Els treballs de poda i cura 
dels arbres es realitzen prin-
cipalment durant els me-

sos de tardor i hivern i te-
nen com a objectiu reduir 
la trencadissa de branques 
i troncs, i, a la vegada, afa-
vorir el desenvolupament 
dels arbres i minimitzar els 
efectes de possibles plagues. 
Paral·lelament a aquests tre-
balls des de l’Ajuntament de 
Montbui es fa un seguiment 
i diagnosi de tot l’arbrat del 
municipi, per poder valo-
rar les diferents necessitats 
d’intervenció.

Continua a bon ritme la campanya de poda
VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El CAP Vilanova del 
Camí ha dut a terme re-
centment un simulacre 

d’emergència per incendi en el 
qual s’ha evacuat una setantena 
de persones, entre professio-
nals i usuaris, per comprovar la 
resposta del centre davant una 
possible situació d’emergència.
L’exercici de simulacre forma 
part de les activitats que es de-
senvolupen per a la implanta-
ció del Pla d’autoprotecció, per 

tal d’avaluar-ne l’operativitat i 
l’eficàcia en cas
que s’hagi d’activar.
Uns dies abans del simulacre, 
el CAP va reciclar la formació 
dels professionals del centre 
amb els continguts següents: 
què és i per a què serveix un 
pla d’autoprotecció i com cal 
actuar en cas d’emergència. 
D’altra banda, seguin la nor-
mativa, es realitzarà un simu-
lacre anual per tal de garan-
tir la millor resposta en cas 
d’una emergència real.

Simulacre al CAP Vilano-
va per garantir una bona 
resposta en cas d’incendi
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El passat dimarts 12 de 
novembre, la secció 
local d’Esquerra Re-

publicana de Catalunya de 
Vilanova del Camí va cele-
brar una assemblea per tal de 
renovar la seva presidència i 
els càrrecs de l’executiva; així 
com també fer una valoració 
dels primers mesos de la le-
gislatura.
Des de l’any passat David 
Roig ja ocupava la presidèn-
cia de la secció local, i la mi-
litància li ha tornat a fer con-
fiança de forma unànime, per 
continuar sent-ne el presi-
dent, juntament amb la resta 
de membres de l’executiva.
La nova executiva està en-
capçalada per David Roig a 
la presidència; Ester Camac-
ho, secretària d’organització i 
secretària de la Dona; Ramon 
Conesa, secretari de finan-

ces; Glòria Vilà, secretària de 
política municipal i secretà-
ria d’imatge i comunicació i 
Montse Valentí com a secre-
tària de l’executiva.
En quant al balanç dels pri-
mers mesos de la legislatura, 
el grup els ha valorat molt po-
sitivament i s’ha encoratjat als 
regidors presents a seguir tre-
ballant pel poble amb la ma-
teixa dedicació, entusiasme i 
compromís que fins ara.

David Roig, escollit de nou, 
president de la Secció Local 
d’ERC Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La sessió plenària va co-
mençar amb la lectura 
del Manifest del 25N 

Dia Internacional per la l’eli-
minació de la violència en-
vers les dones, a càrrec de la 
regidora d’Igualtat, Laura Pa-
vón. Fa uns dies l’Ajuntament 
vilanoví obria l’agenda d’ac-
tes a la Conca d’Òdena amb 
un taller sobre el masclisme 
i de cara al 25N ha preparat 
un acte de sensibilització al 
carrer.
Segons el manifest del 2019 
del 25N “les violències con-
tra les dones persisteixen any 
rere any, en una societat pa-
triarcal que es resisteix a per-
dre un statu quo que situa les 
dones en una posició de desi-
gualtat”. A més, s’ha posat en 
evidència que el problema no 
són els espais públics, els lo-
cals d’oci o les festes populars, 
perquè aquestes violències 
masclistes també es pateixen 
als llocs de feina o a la llar.
Avui, doncs, com recull el 
manifest del 25N, “es fa im-
prescindible seguir treballant 
conjuntament i coordina-
dament amb la implicació 
de totes les administracions 

i agents socials per l’erradi-
cació de totes les violències 
masclistes”.
El manifest també reconeix 
“la lluita constant i incansable 
dels moviments feministes” 
-que ja és “imparable”-, i afir-
ma que “s’ha trencat el silenci 
i les violències contra les do-
nes, tradicionalment invisi-
bilitzades” per denunciar un 
sistema patriarcal que opri-
meix, silencia i mata. “Les 
dones hem posat nom també 
a unes violències sexuals fins 
ara naturalitzades i minimit-
zades”, i hem emmarcat les 
agressions sexuals en una ex-
pressió col·lectiva d’aquesta 
estructura patriarcal. 
Encesa d’espelmes, poemes, 
música i una mostra d’apode-
rament en el marc del 25N
Entorn del 25 de novembre a 
la comarca es tornen a orga-
nitzar diferents actes que con-
formaran l’agenda de la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena, (MICOD). 
A Vilanova del Camí la regi-
doria d’Igualtat se sumarà al 
programa de sensibilització el 
mateix dilluns 25 N amb un 
acte a la plaça del Mercat. 
En primer lloc es farà una 
encesa d’espelmes liles en 

memòria de les víctimes de 
violència masclista, i a con-
tinuació, una lectura de poe-
mes, amb actuació musical en 
directe, a càrrec del vilanoví 
Carlos Gómez.
L’acte començarà a les 6 de la 
tarda. En cas de pluja, es tras-
lladaria al centre polivalent 
de Can Papasseit.
D’altra banda, a partir del 25N 
també es podrà veure una 
exposició, a Can Muscons. 
S’anomena “Cendres” i és un 
projecte fotogràfic resultat 
del procés d’apoderament de 
6 noies, després d’haver patit 
violència masclista. La mos-
tra s’inaugurarà a les 19:30 h.
A través d’aquesta exposició 
itinerant que ja s’ha pogut 
veure a la capital de l’Anoia i a 
Jorba, les joves creen un dià-
leg que vol ajudar les víctimes 
a superar aquestes situacions 
i a renéixer encara més fortes, 
i a la vegada sensibilitzar la 
societat entorn aquest tema. 
L’acte l’organitzen conjunta-
ment les regidories d’Igual-
tat i Joventut de Vilanova 
del Camí, de la mà de l’Àrea 
d’Igualtat de la MICOD.
El projecte també es pot se-
guir a Instagram @projecte-
cendres

Igualtat comparteix en Ple el manifest 
del 25N i ha organitzat nous actes de 
sensibilització 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament i l’associa-
ció de comerciants del 
Mercat de Sant Hilari 

s’han donat la mà per a pro-
moure entre la ciutadania un 
consum més sostenible. Per 
això, des del divendres, premi-
en la clientela amb una carma-
nyola per compres superiors a 
25 €.
“La voluntat de l’Ajuntament, 
explica Carlota Silva regido-
ra de Promoció Econòmica, 
és acostumar a la gent a anar 

al mercat o al súper amb la 
carmanyola per reduir els en-
vasos de plàstic i les safates 
de poliestirè”. “L’objectiu de la 
campanya és reduir els residus 
i promoure el consum sosteni-
ble entre la ciutadania”, afegeix 
l’Alcaldessa Noemí Trucharte.
El primer dia de la campanya, 
l’alcaldessa i els regidors Car-
lota Silva i Xavi Sala han com-
partit amb els comerciants i 
els clients del Mercat l’estrena 
de la campanya que s’allargarà 
fins que s’exhaureixin les exis-
tències.

L’Ajuntament i el Mercat 
regalen una carmanyola 
per sumar-se al consum 
sostenible 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els escolars vilanovins i 
de l’Anoia en general, 
estan convocats aquest 

diumenge, 17 de novembre, a 
participar del Cros Joan Ma-
ragall. La matinal es farà, com 
ve sent habitual, a la zona de 
Can Titó i el Parc Fluvial. 
L’AMPA Joan Maragall ja ho 
té tot a punt per la prova, que 
arriba a la 35a edició, nova-
ment organitzada de la mà 
d’Esports Vilanova i del Con-
sell Esportiu de l’Anoia.
La 35a edició del Cros Joan 
Maragall convoca als primers 
participants cap a tres quarts 
de deu del matí, per recollir 
els dorsals de la primera cur-
sa -cal assenyalar que s’han 
de recollir mitja hora abans 
de cada cursa. Als escolars 
del Joan Maragall que s’hagin 
preinscrit, se’ls facilitarà el 

divendres a la mateixa escola.
Les inscripcions anticipades 
es poden fer també al web 
www.ceanoia.cat fins dijous 
14 de novembre a les 14 h.
Les sortides per categories co-
mençaran a les 10:15 h, amb 
distàncies adaptades a cada 
edat. La primera a participar 
serà la dels alevins que faran 
1.600 metres. Li seguiran 
els benjamins (1.000 mts), 
prebenjamins (850 mts), pàr-
vuls (370 mts)… i per últim 
els infantils i cadets (1.600). 
Com sempre, però, l’última 
serà la cursa d’adults, a les 
12:30 h que convida a córrer a 
pares i mares, un quilòmetre.
Tot seguit es farà el lliurament 
de premis que tornarà a lliu-
rar medalles als tres primers 
classificats de cada categoria, 
al primer de l’Escola Joan 
Maragall (en categoria aleví, 
benjamí i prebenjamí) i a tots 

els pàrvuls (P3, P4 i P5).
Tots els participants seran 
obsequiats amb una bossa de 
caldo Aneto i una mica d’es-
morzar, a base de pa, fruita, 
aigua i xocolata.
Un any més, des de l’AMPA 
Joan Maragall fan una crida a 
la participació dels escolars i 
els animen a gaudir d’aques-
ta matinal en família. També 
fan una crida al civisme i a 
fer ús dels contenidors que es 
traslladaran al riu per deixar 
l’entorn net. D’altra banda, de 
l’AMPA Joan Maragall donen 
les gràcies a Esports Vilano-
va del Camí, per oferir-los el 
suport necessari per a l’orga-
nització d’aquesta cursa, així 
com  als patrocinadors i col-
laboradors; establiments i co-
merços vilanovins que també 
els ajuden a fer difusió de l’es-
deveniment i contribueixen a 
les despeses del cros.

Diumenge, el 35è Cros Joan Maragall 
obre el calendari comarcal
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CAPELLADES / LA VEU 

La Taula de Dones i 
l’Ajuntament de Cape-
llades estan organitzant 

els actes del 25N.
Aquest és el Dia internacio-
nal contra les violències mas-
clistes i per això s’organitza 
un acte de sensibilització per 
denunciar el degoteig cons-
tant i imparables d’assassinats 
per violència masclista.
A Capellades l’activitat co-
mençarà primer amb una 
Marxa de Torxes que sortirà 
de la plaça Àngel Guimerà, 
passant pel carrer Major fins 
la plaça Catalunya.
Allà, a dos quarts de 9, co-
mençarà l’acte de denúncia i 
sensibilització de la jornada. 

L’objectiu, tal com destaca la 
regidora d’Habitatge i Equi-
tat, Adela Morera, “és de-
nunciar les 90 dones que han 
estat assassinades per violèn-
cia masclista. En aquest trist 
llistat hi ha dones de totes les 
edats, de tots els punts geo-
gràfics de l’estat espanyol i de 
diferents sectors de la socie-
tat. Per això volem visibilitzar 
que qualsevol dona pot ser 
víctima de violència masclis-
ta”.
Per dur a terme aquest acte de 
sensibilització cal la col·labo-
ració de 90 dones, de qualse-
vol edat. Les interessades po-
den posar-se en contacte amb 
l a Taula de Dones o enviar 
un correu a cape.comunica-
cio@capellades.cat

La Taula de Dones ja 
està preparant els actes 
del 25N

CAPELLADES / LA VEU 

Després de l’èxit, de 
públic, i de crítica,  
que va tenir l’estre-

na de “El Nom” a càrrec del 
Grup Teatral de Capellades 
amb projecte Actiu Teatre 
Jove, el passat mes d’agost, el 
muntatge torna a l’escenari 
de La Lliga. Per a tots aquells 
que eren a la platja o a la 
muntanya, pels que treballa-
ven, pels que estaven malalts, 
pels despistats, per qui pensa-
va que no calia i que després 
els va saber greu, pels que es 
van quedar sense entrades. 
Pel públic  de Capellades i de 
tota la comarca...
Per a tots vosaltres i perquè 
ens agrada fer teatre ens re-
trobem el dissabte 16 de no-
vembre a les 20.30h al Teatre 
La Lliga.  
Allà han quedat per sopar, a 
casa de l’ Isabel i el Pere, el 
Vicenç, l’Anna i el Claudi. El 
menú: un bufet marroquí, 
amb postres inclosos, que ha 

preparat la “cuca” amb tot el 
carinyo... Fa dies que no es 
troben i hi ha ganes de pas-
sar-ho bé!!!
El preu de l’entrada és més 
que assequible: 8€ l’entrada 
general i 6€ pels menors de 
25 anys i socis/es de La Lliga. 
El muntatge ha rebut el su-
port de l’Ajuntament de Ca-
pellades, des de la Regidoria 
de Joventut, en merèixer la 
subvenció destinada al jovent 

de Capellades. Cal subratllar 
que el projecte ACTIU TEA-
TRE JOVE ha estat gestionat 
pels membres més joves del 
Grup Teatral de Capellades. 
Hi han col·laborat altres joves 
dels municipi en els apartats 
més tècnics: fotografia, en-
registrament en vídeo, so-
norització, disseny cartell i 
publicitat en les xarxes... Per 
tot plegat no us el podeu per-
dre!!!

El Grup Teatral de Capellades torna 
amb “El nom”

CARME / LA VEU 

Aquest cap de setmana, 
Carme ha celebrat la 
seva Festa Major d’hi-

vern coincidint amb la festi-
vitat de Sant Martí, patró del 
poble.
Han estat uns dies amb força 
activitat al municipi, on hi ha 
hagut força participació de la 
gent i implicació per part de 
les entitats. 
Els actes han estat diversos i 
adreçats a diferents franges 
d’edat i sensibilitats, tot i que, 
una vegada més, s’ha posat de 
manifest una participació in-
tergeneracional.
La Festa s’iniciava dissabte al 
vespre al Teatre, amb un sopar 
popular organitzat per la Co-
lla de Diables de Carme i que 
va comptar amb la col·labora-
ció del Bar Enric.           Al 
sopar van assistir més de 130 
persones i va servir per iniciar, 
cap a la mitjanit, una matina-
da de música electrònica amb 
varis Dj’s locals.
Diumenge al migdia es va fer al 
Casal un espectacle de titelles 
infantil, Gnoma,           a càrrec 
de la companyia Pea Green 
Boat. Aquesta representació, 
emmarcada en el     I Cicle de 

Teatre Familiar de Carme va 
delectar a petits i grans, amb 
una gran interpretació i una 
cuidada escenografia. 
A la tarda va tenir lloc, nova-
ment al local del Teatre, un 
ball amenitzat per en            Joan 
Vilandeny. El músic va fer 
moure l’esquelet tant a gent del 
municipi com a vàries parelles 
d’altres contrades, a les quals 
va fer passar una estona agra-
dable sota l’envelat de l’espai.
Finalment, aquest dilluns, es 

Celebrada la Festa Major d’hivern a Carme

van tancar els actes amb la ce-
lebració d’una missa en honor 
de Sant Martí, acompanyats 
dels Amics de la Parròquia.
A tot això, també hi ha hagut 
altres activitats que han com-
plementat la Festa, com ara 
el partit de futbol entre el CE 
Carme i el CD Ribes, del grup 
12è. de la tercera catalana, i 
la gravació del programa la 
Motxilla Taronja (Canal Ta-
ronja), que s’emetrà el proper 
28 de novembre.  

Diumenge, a les 6 de la tarda, 
els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola propo-
sen un concert a càrrec de la 
formació MúsicAtres, amb 
Carme Miró, soprano, Jo-
sep M Manresa, violí i Neus 

Concert amb la formació 
MusicAtres als Hostalets 
de Pierola

Guiu, piano, amb el progra-
ma “Ardo d’Amore” interpre-
tant obres de Handel, Vivaldi, 
Toldrà, Tartini, Goberna i 
Elga. 
El concert serà a l’Auditori 
Cal Figueres.

EL BRUC / LA VEU 

Un nen d’un any ha 
mort després que el 
passat dissabte fos 

atropellat per un cotxe que 
feia marxa enrere al carrer 
Cecília del Bruc. Els fets van 
passar dissabte al migdia, 
moment en què el menor va 
ser traslladat en estat crític 
amb un helicòpter del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a l’Hospital Sant Joan 
de Déu. Diumenge al matí 
ha mort. Els Mossos van re-
bre l’avís pocs minuts després 
d’un quart de dues del mig-
dia. Els Mossos d’Esquadra 

estan investigant les causes 
que van provocar l’atrope-
llament. Al lloc dels fets s’hi 
van desplaçar quatre patru-
lles dels Mossos, una dotació 
dels Bombers i l’helicòpter 
del SEM.

Mor un nen d’un any  
en ser atropellat per un 
cotxe que feia marxa 
enrere al Bruc
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El proper dilluns 18 de 
novembre s’iniciaran 
les obres de substi-

tució de la coberta de Casa 
Bas. Primer es col·locarà una 
bastida a la façana que dóna 
al mateix carrer Dr. Fleming. 
Seguidament, la bastida pas-
sarà al carrer Amador Ro-
maní. Puntualment hi haurà 
algun tall de circulació per 
facilitar les tasques de descàr-
rega del material.
L’Ajuntament de Capellades 
ha rebut una subvenció per 
arreglar la coberta de Casa 
Bas, dins el Programa Com-
plementari de Reforma i Mi-
llora d’Equipaments Locals 
de la Diputació de Barcelona, 
amb una dotació econòmica 
de 87.238 euros.
Actualment la coberta de 
Casa Bas està en molt mal es-
tat ja que la part estructural 
de bigues de fusta està massa 
afectada per les filtracions i 

cal fer una substitució com-
pleta d’estructura i coberta 
les golfes perquè l’edifici no 
segueixi malmetent-se greu-
ment. Alguna de les parts de 
la coberta s’han hagut d’apun-
talar. L’objectiu d’aquesta in-
tervenció és retirar la coberta 
existent, fer un sostre de biga 

Comencen les obres a Casa Bas

de formigó vista amb aparen-
ça de fusta i entrebigat d’enca-
dellat ceràmic i sostre lligat a 
l’edifici amb un enfaixat peri-
metral. És previst mantenir 
l’acabat amb nova teula àrab 
però proporcionant aïllament 
tèrmic mitjançant plaques de 
poliestirè extrusionat.

CAPELLADES / LA VEU 

Per al mes de novembre 
la Biblioteca El Safareig 
proposa activitats molt 

variades. 
La primera setmana ha co-
mençat amb el segon taller del 
cicle de prehistòria, a càrrec de 
l’IPHES, amb els neandertals 
com a protagonistes. El tercer i 
darrer taller serà el dimecres 20 
de novembre, a les 6 de la tarda, 
dedicat al neolític. També està 
pensat per als nens i nenes de 
més de 8 anys. Cal inscripció 
perquè les places són limitades.
Per al dilluns 11 de novembre 
és previst una de les activitats 
més conegudes de la progra-
mació de la Biblioteca: l’Hora 

del Conte. En aquesta ocasió la 
Judith Navarro porta “Contes 
de por”.
La tercera setmana de novem-
bre té tres propostes diferents. 
El dimarts 19 arriba un nou Bi-
bliolab amb la Sandra Uve que 
ens deixarà “Descobrint in-
ventores”. Aquest taller és adi-
ent per a nens i nenes a partir 
de 8 anys. La segona proposta 
és el Taller “El Neolític” del 
dimecres 20 de novembre i 
un taller per al divendres 22: 
“Música Low Cost”. L’objectiu 
és aprendre a fer instruments 
amb material de rebuig i de la 
natura. El conductor serà l’Àn-
gel Laguna, qui recomana l’ac-
tivitat per als qui tinguin més 
de 5 anys.

Aquestes són les propostes de 
novembre a la Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Durant dues setmanes 
a Capellades es podrà 
gaudir amb 15 ac-

tes diferents que serviran per 
commemorar la tercera edició 
de la Setmana de la Música. 
El tret de sortida serà el diu-
menge 17 de novembre, amb 
la inauguració de l’exposició 
“1896-2016, 120 anys de for-
macions musicals a Capella-
des”, que es podrà veure els 
propers dies al Saló Rosa de La 
Lliga. Encara en aquest espai, 
però a la Cafeteria, concert 
vermut amb la Marina Frei-
xas, organitzat des de la Socie-
tat La Lliga.
Tal com destaca el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
“aquests 15 actes estan or-
ganitzats tant des del mateix 
consistori com des de les di-
verses entitats, especialment 
les que tenen relació amb la 
música. La música, però, no 
serà només allà on se l’espera 
–a la Sala Paper de Música, a 
l’escenari del Teatre de La Lli-
ga o a l’Escola de Música-, sinó 
que omplirà tot tipus d’espais 
(la cafeteria de La Lliga, l’Es-
glésia de Santa Maria o la Ca-
pella de la Mare del Diví Pas-
tor i, fins i tot, el Mirador del 
Museu Molí Paperer, de forma 
que ens permetrà posar en va-
lor diferents elements. N’és un 
exemple l’orgue Freixas Vivó, 
que a banda de protagonitzar 
un concert el diumenge 17 
serà la gran descoberta per als 
alumnes de cicle inicial i su-
perior de les dues escoles de 
la vila. Un altre pol d’atracció, 
com sempre, serà la Bibliote-
ca El Safareig, amb un taller 
d’instruments musicals Low 
Cost en què l’Àngel Laguna 
ens ensenyarà a crear els nos-
tres propis instruments a par-
tir de materials reciclats, i on 
podrem gaudir de l’espectacle 
“Coses de la vida a ritme de 
bolero” en el marc de l’Any 
Teresa Pàmies”.

Després de dues setmanes de 
propostes variades, es posarà 
el punt i final el diumenge 1 
de desembre amb una cirereta 
amb protagonisme capelladí. 
Es tracta del Cosmos Quartet, 
amb els germans Oriol i Ber-
nat Prat, que oferiran un con-
cert al Teatre La Lliga a dos 
quarts de 7 de la tarda.

Concert amb Cosmos Quar-
tet el dia 1 de desembre
El Cosmos Quartet tanca-
rà la Setmana de la Música a 
Capellades, el diumenge 1 de 
desembre a dos quarts de 7 de 
la tarda.
L’entrada d’aquest recital es 
destinarà íntegrament a La 
Marató de TV3.
Aquesta és una formació de 
primer nivell amb dos compo-
nents capelladins, els germans 
Oriol i Bernat Prat, que pre-
sentaran el seu novíssim pri-
mer disc, titulat “Influences”. 
Cosmos Quartet és un mul-
tipremiat conjunt de cambra 
format pels violinistes Hele-
na Satué i Bernat Prat, la Lara 
Fernández a la viola i l’Oriol 
Prat al violoncel. La seva tra-
jectòria conjunta, va comen-
çar el 2014 tot guanyant pres-
tigiosos reconeixements, com 
el primer premi del Concurs 
Internacional de Heidelberg el 
2018. El mateix any van par-
ticipar al festival Emergents 
Barcelona Music Festival de 
L’Auditori, van tenir residèn-
cia artística a la Schubertiada 
de Vilabertran i de protago-
nitzar múltiples actuacions a 
Catalunya, l’Estat Espanyol i 
Europa.
A Capellades presentaran 
“Influences”, el seu àlbum de 
debut amb obres de Joseph 
Haydn, Raquel García-Tomás 
i Johannes Brahms.
Les entrades, a 10 euros, es 
destinaran íntegrament a La 
Marató de TV3. Es poden 
comprar el mateix dia abans 
del concert o bé anticipades a 
Eventbrite.

Novembre ple de música, 
des d’aquest diumenge

La darrera setmana de no-
vembre oferirà l’oportunitat 
de gaudir d’un nou Club de 
Lectura Petits Lectors, per co-
mentar “El violí d’en Patric”, 
de Quentin Blake, per als in-
fants de 5 a 8 anys. Cal ins-
cripció prèvia per organitzar 
les sessions entre el dilluns 25 
i el dimarts 26.
Finalment el dimecres 27 de 
novembre hi ha prevista una 
matinal escolar dins els actes 
de l’any dedicat a la Teresa Pà-
mies. Es tracta de l’espectacle 
teatral “Hola, sóc la Teresa”, a 
càrrec de la Berta Rubió.
Com és habitual, també es po-
drà gaudir de la lectura de con-
tes del Racó de les emocions, 
els divendres a les 6 de la tarda.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres 22 de no-
vembre a les 5 de la tarda 
és previst que es faci a la 
Sala Gran de Cal Ponet una 
xerrada a càrrec de Mossos 
d’Esquadra.

L’objectiu d’aquesta sessió és 
recordar consells de segure-
tat i mesures d’autoprotecció, 
tant a la llar com a les matei-
xes persones. Aquesta no és 
pas la primera vegada que els 
Mossos venen a Capellades 
a fer una d’aquestes sessions 

on es combinen els consells 
bàsics, que tothom coneix 
però que sovint no es tenen 
presents, amb altres de més 
actualitat.
Aquesta és una xerrada 
oberta a tothom qui vulgui 
assistir-hi.

Xerrada sobre seguretat a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra
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El passat dijous dia 7 de 
novembre es va pre-
sentar a la ciutadania 

el projecte Banc de Terres del 
Parc Rural del Montserrat. Es 
tracta d’una iniciativa conjun-
ta de l’Ajuntament i la Dipu-
tació de Barcelona que pretén 
potenciar acords entre pro-
pietaris i pagesos en actiu per 
optimitzar l’ús de terres que 
actualment es troben en estat 
d’abandonament.
El projecte vol beneficiar els 
propietaris de terres en desús 
així com els pagesos i treballa-
dors del camp disposats a ex-
plotar-les i treure’n profit.
Des de les administracions es 
posen a disposició de les per-
sones interessades tot un seguit 

de recursos com un servei jurí-
dic, un servei tècnic, una pàgi-
na web amb informació sobre 
les terres disponibles i suport 
en els treballs de recuperació 
de terrenys abandonats.
Per a més informació podeu 

Posant en valor els terrenys agrícoles 
en desús, a Piera

consultar el web de l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Mu-
nicipal d’Incendis Forestals 
i Desenvolupament Agrari 
o bé contactar amb l’Ajunta-
ment de Piera o amb el Banc 
de Terres.

PIERA / LA VEU 

El passat dia 5 de no-
vembre es va iniciar el 
programa Anem al te-

atre 2019-2020. Prop de 400 
alumnes d’educació infantil 
van anar al Teatre Foment de 
Piera per a veure l’espectacle 
Corre, Trufa! de la companyia 
Pentina el Gat.
Quatre músics i actors van ser 
els encarregats d’explicar als 
infants l’aventura de la gosseta 
Trufa a través de cançons me-
lòdiques i ritmes i estils molt 
variats. La Trufa és un cadell 
que viu feliç i despreocupat 
amb els seus amos i no coneix 
res més que l’amor que li do-
nen. Durant unes vacances a 
la muntanya es perd i comen-
ça un llarg viatge ple d’aven-
tures, en què haurà d’enfron-
tar-se amb les seves pors per 
retrobar la seva família.
Els centres educatius del mu-
nicipi han escollit les obres 

d’aquest programa que més 
s’adapten als seus interessos 
i calendari. En aquest cas hi 
han assistit alumnes de l’esco-
la Creixà i l’escola Les Flandes 
acompanyats també d’alum-
nes de Masquefa.
 Anem al Teatre és un progra-
ma que organitzen les àrees de 
Cultura i Educació de la Di-
putació de Barcelona, amb la 
col·laboració dels ajuntaments 
de les diferents comarques de 

La companyia Pentina el Gat enceta el 
cicle Anem al teatre

Barcelona. Aquest projecte 
va néixer amb l’objectiu fona-
mental de fomentar la sensi-
bilitat dels joves espectadors 
envers les arts escèniques.
Anem al Teatre ofereix espec-
tacles d’excel·lent qualitat i 
idoneïtat pedagògica de dife-
rents gèneres artístics: músi-
ca, teatre, dansa, màgia i circ, 
adreçats a alumnes d’educació 
infantil,  primària,  secundària 
i  batxillerat.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament comença a treba-
llar en l’organització de la Fira 
de Nadal que aquest any se ce-
lebrarà el dia 14 de desembre 
de 10 a 20 hores. La voluntat és 
col·laborar en la dinamització 

comercial de la vila i ocupar 
l’eix central de Piera de parades 
i activitats per a petits i grans. 
Aquesta serà l’onzena edició de 
la Fira de Nadal. 
Des del consistori es convida 
als botiguers a participar de la 
fira i instal·lar-hi una parada 

amb ambientació nadalenca. 
Les persones interessades te-
nen fins al 29 de novembre 
per a fer-ho trucant al telèfon 
de l’Ajuntament 93 778 82 00 
(ext. 451) o enviant un correu 
electrònic a l’adreça rosellbjs@
ajpiera.cat.

Inscripcions obertes per posar una parada 
a la Fira de Nadal

PIERA / LA VEU 

La sala d’actes del Teatre 
Foment de Piera aco-
llirà el proper dimarts 

dia 12 de novembre, a les 19 
hores, la presentació del Pla 
Estratègic de Subvencions 
2020-2021, un acte impulsat 
per la regidoria d’Hisenda 
de l’Ajuntament amb la vo-
luntat de promoure aquelles 
iniciatives de caràcter social, 
cultural, educatiu i esportiu 
sorgides des de la ciutadania.
El pla és un document que 
ha de definir els objectius i 
la finalitat de les subvencions 
que està previst atorgar a les 
entitats i associacions locals 
durant els dos propers anys. 
Així mateix, estableix les nor-
mes que han de regir la ges-
tió d’aquests ajuts com són 

la transparència, la igualtat i 
l’eficiència en l’assignació i la 
utilització dels recursos pú-
blics. El nombre i l’import de 
les subvencions vindrà definit 
en el pressupost municipal de 
cada exercici. Aquests ajuts 
no haurien de superar el 50 % 
del cost de l’activitat subven-
cionada.
Durant la sessió es preveu 
explicar quines són les prin-
cipals línies d’actuació de 
l’Ajuntament de Piera en 
aquest àmbit així com donar 
a conèixer quines són les en-
titats o col·lectius que, per 
la seva tasca gaudiran d’una 
subvenció directa.
El Pla Estratègic de Subven-
cions té una vigència de dos 
anys i finalitzarà el 31 de de-
sembre de l’any 2021.

Aprovat el Pla Estratègic 
de Subvencions 2020-2021

PIERA / CARLES MUNTANER 

Filagarsa neix l’any 1988 
com una iniciativa pe-
dagògica dins el Centre 

de formació Professional Sa-
grat Cor de Sant Vicenç dels 
Horts. La màgia del teatre i la 
passió d’un grup d’alumnes 
va fer que s’agrupessin, un 
cop finalitzats els seus estu-
dis, per formar un grup de te-
atre. Pel camí han representat 
comèdies, clàssics, drames, 
cabarets, monòlegs... i musi-
cals. Aquest darrer gènere és 
el que més èxits, per dir-ho 
d’una manera més entenedo-
ra, ha proporcionat al grup i 
el que els ha permès actuar a 
moltes poblacions catalanes. 
Des de l’any 2000 el grup de 
teatre Filagarsa del Foment 
s’ha bolcat de ple en la realit-
zació de muntatges musicals. 
Benvinguts a Broadway, 
Frankenstein, The West End 
Club, Circus Mundi,Broa-

dwest Film,’Àngel de la Músic, 
Sweeney Todd, Besa’m, Kate,-
VIDES, Nadal a Halloween, 
Ménage à Trois i Kbarretsón, 
un clar exemple del treball i 
l’empremta que  Filagarsa in-
tenta deixar en cadascun dels 
seus espectacles.
Demà dissabte ens presenten 
El Gran Somni 

SINOPSI
Passin i vegin... entrin dins 
del fascinant món d’en Phine-
as Barnum. Un  home que 
va voler mostrar que la vida 
mateixa pot ser l’espectacle 
més  emocionant de tots.  El 
Gran Somni està basat en la 
llegenda i les ambicions d’un 
dels  empresaris més caris-
màtics de la cultura popular 
nord-americana. El  precur-
sor del show business i del 
circ com l’espectacle més gran 
del  món. 
El Gran Somni és un musical 
de 100 minuts en un sol acte.

Nit de musical al 
Concurs de Teatre
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ARGENÇOLA / LA VEU 

El diumenge 17 de no-
vembre al matí es rea-
litzarà a Argençola una 

Bacicletada pel bosc màgic 
d’Argençola per veure els Ti-
ons.
Ja ha arribat la tardor!! I la tar-
dor a Argençola és temps de 
tions. Els primers dies de fred 
els tions comencen a deixar-se 
veure pels màgics boscos d’Ar-
gençola.
Per poder-los veure us hem 
preparat una sortida en bici-
cleta organitzada per La Ba-
cicleta, especialistes en rutes 
i lloguer de bicicletes, l’Ajun-
tament d’Argençola i la Casa 
del Tió d’Argençola. L’activitat 
compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelo-
na. L’activitat es farà de 10 del 
matí a 1 del migdia i el lloc de 
trobada és a la Sala 1 d’octubre 
(local social) d’Argençola.
Podeu participar-hi encara 
que no disposeu de bicicle-
ta pròpia, La Bacicleta posa 
a la vostra disposició E-Bikes 
i BTT de totes les mides per 
llogar. Per gestionar les ins-
cripcions us heu de posar en 

contacte amb l’Anna de La Ba-
cicleta al telèfon 651 94 89 10.

Programa
A les 10 del matí: xocolatada 
amb coca. Un cop acabada la 
xocolatada sortirem de ruta a 
veure tions.
Comptarem amb l’ajuda d’un 
especialista en Tions perquè 
no ens passi res per alt: rastres, 
nius, com viuen, com són les 
seves famílies.
Cap a la 1 del migdia, torna-
rem al poble.

Preus
Amb E-Bike: 20 euros
Amb BTT: 15 euros
Amb la teva bici: 10 euros
Per més informació i inscrip-
cions Anna – La Bacicleta: Te-
lèfon 651 94 89 10

Bacicletada pel bosc 
màgic d’Argençola. 
Anem a veure Tions!

MONTMANEU / LA VEU 

Dissabte passat al Cafè del Po-
ble de Montmaneu, es va dur 
a terme un curs de cuina sa-
ludable a càrrec del Xef Jaume 
Dinarés. En aquest curs ens va 

preparar dos plats i postres.
El curs ha tingut una gran ac-
ceptació per part dels veïns/
ïnes del municipi. En el pro-
pers dies ens ensenyarà a ela-
borar plats adequats de cara a 
les properes festes de Nadal.

Curs de cuina saludable

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 16 de 
novembre el Casi-
no acollirà una nova 

proposta del cicle Tardor de 
Teatre 2019, ‘Agència matri-
monial 7 d’amor’. L’espectacle 
serà a les 20.45 hores i  nar-
rarà la història d’un peculiar 
grup de dones que acudeixen 
a una agència de cites per tro-
bar l’amor. Una comèdia de la 
companyia M’Enredo Teatre 
i interpretada per una única 
actriu, Maria Eugènia Casa-
novas. 
El cicle Tardor de Teatre 2019 
posarà punt final amb ‘Vi-
des de Gos’ el dissabte 30 de 
novembre a les 20.45 hores. 
L’obra és una lectura drama-
titzada a càrrec de Marta An-
gelat. 
Les entrades per aquest dis-
sabte es poden adquirir de 
forma anticipada a Entrapo-

lis.com o a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. El 
preu pel públic en general és 
de 15 € (anticipada 12 €) i pels 
socis de 13 € (anticipada 10 €). 
A més a més, ‘Agència matri-
monial 7 d’amor’ està inclosa 
en el projecte Calaf Cultura 
Jove, que ofereix descomptes 

Dissabte, el Casino es converteix en 
una agència matrimonial

del 50% a les propostes cul-
turals de la vila, als joves ca-
lafins d’entre 12 i 35 anys. El 
descompte es pot sol·licitar  a 
l’Ajuntament de Calaf o, si dis-
poseu del codi personalitzat 
de descompte, directament a 
través del portal Entrapolis.
com.

CALAF / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia promou el pro-
grama “Botigues amb 

futur” per ajudar el petit co-
merç a digitalitzar-se i desen-
volupar un Pla d’Impuls de 
la Transformació Digital del 
petit comerç a la comarca. A 
través del Servei de Comerç, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la col·laboració 
del col·lectiu TIC Anoia, el 
Consell vol impulsar i activar 
la relació dels petits comerços 
amb la digitalització, donant a 

conèixer el comerç electrònic, 
les xarxes socials i trencant 
barreres de resistència al canvi 
i així ampliar el coneixement i 
competències digital d’aquest. 
L’Ajuntament de Calaf va voler 
ser un dels municipis benefici-
aris del projecte i al mes d’oc-
tubre va acollir i promoure 
entre els comerciants una de 
les sessions informatives de la 
primera fase que també es van 
fer a Piera, Capellades i Santa 
Margarida de Montbui.
A Calaf, d’entre els diferents 
comerços participants, s’ha 
seleccionat “La Senalla” i 

“Quemposo” per participar en 
la segona fase que consistirà 
a oferir assessorament indivi-
dualitzat a 15 comerciants que 
hagin assistit als espais de for-
mació.
Els seleccionats comptaran 
amb dues hores d’avaluació 
del comerç i de detecció de 
l’estratègia més adient, i dues 
hores més de planificació i 
de suport tècnic. L’objectiu és 
obtenir un Pla Estratègic de 
Desenvolupament Digital del 
seu negoci, amb un calendari 
i accions a desenvolupar espe-
cífics per a cadascun. 

Dos comerços de Calaf seleccionats pel 
projecte ‘Botigues amb Futur’

93 804 24 51
696 233 803

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
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El CF Igualada ensopega a Banyoles 
i no aconsegueix sortir del descens
FUTBOL / LA VEU 

CE BANYOLES 1
CF IGUALADA 0

Els blaus viatjaven fins 
a la capital del Pla de 
l’Estany amb la inten-

ció de sortir dels llocs de 
descens, per primera vegada 
a la temporada. Davant, un 
rival de mitja taula, que volia 
seguir a la mateixa línia que 
en aquest inici de lliga.
Des de ben aviat, els dos 
equips van deixar clar de 
quina manera volien jugar: 
els igualadins volien imposar 
la seva filosofia de joc, a tra-
vés de la pilota. En canvi, els 
locals feien molta pressió per 
intentar robar a camp rival o 
replegar, per buscar contra-

cops.
Amb aquesta dinàmica, es 
va veure un enfrontament 
molt travat, que va ocasionar 
poques ocasions de gol, per 
part dels dos equips. S’arri-
bava al descans amb l’empat 
a zero.
A la represa, l’equip local va 
sortir amb molta intensitat 
i va complicar el joc blau. 
La situació es preveia difí-
cil. Amb aquest canvi de di-
nàmica, el Banyoles va ser 
capaç d’obrir el marcador en 
una jugada desafortunada 
per part dels anoiencs.
Els jugadors de Moha ho van 
intentar fins al final, però no 
van aconseguir l’empat.
La setmana vinent, l’equip 
rebrà el CE Europa, a Les 
Comes.

La S.E Ateneu – Penya Blaugrana 
comença a celebrar el seu centenari
FUTBOL / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de novembre el Club de 
Futbol S.E. Ateneu -Pe-

nya Blaugrana d’Igualada va 
gaudir del primer acte de di-
fusió dels 100 anys d’història 
com a Club amb la presenta-
ció de tots els equips federats 
dels quals disposa per aquesta 
temporada 2019-2020.
En la història del club hi ha 
hagut èpoques passades on 
es va iniciar el futbol base, 
però no ha estat un projecte 

en ferm fins a la temporada 
2016-2017 que, la Junta Di-
rectiva del Club aposta per 
fer efectiva aquesta proposta 
esportiva, posant èmfasi en 
els Valors Educatius a través 
de l’esport, en aquest cas el 
futbol. Actualment ha crescut 
favorablement amb 9 equips 
(2 benjamins, 3 alevins, 2 in-
fantils, 1 cadet i 1 juvenil) més 
el 1r Equip que enguany ha 
pujat de categoria a Tercera 
Regional.
Es va aprofitar la presentació 
dels equips per remarcar els 

100 anys d’història del Club 
amb la presència de la Regido-
ra d’esports, Patricia Illa.
Des del club volen felicitar a 
“tots aquells jugadors que al 
llarg del temps ho han fet pos-
sible, a tots aquells membres 
que de forma incondicional 
han treballat per fer front a les 
adversitats del Club; a tots els 
professionals que esteu entre-
nant als joves futbolistes i a to-
tes les famílies que heu apostat 
per aquest projecte educatiu 
de caràcter esportiu, engres-
cador i enriquidor a l’hora”.

FUTBOL / LA VEU 

OLÍMPIC EGARA 3 
AV IGUALADA 2

L’Associació de Veterans 
va caure per la mínima 
a Terrassa en un par-

tit que per ocasions, els tres 
punts haurien de ser blaus. 
Però parlem d’aquesta ciència 
tant inexacta com imprevisi-
ble anomenada futbol, aquest 
esport on el caprici de l’esfè-
ric et porta del cel a la terre-
nal realitat. Tres jugades de 
perill dels egarencs van posar 
l’efectivitat al cent per cent i 
els va permetre gaudir d’una 
victòria digna de privilegiats. 
Per contra, els blaus van me-
rèixer moltíssim més, per les 
nombroses ocasions que van 
disposar i aquest cop la sort 
se l’endugué el vent com fulla 
de tardor.
Primera meitat on la fortuna 
va somriure al bàndol local: 
dues jugades de perill, dos 
gols. Per part blava, es va 
haver de posar ordre variant 
sensiblement  el plantejament 
inicial i Manel Cantarell en 
l’eix del rectangle de joc va 
agafar la vareta i va dirigir 
magistralment als igualadins 

que van gaudir de nombroses 
ocasions per escurçar el mar-
cador. Uns cops el meta ega-
renc i altres els centímetres de 
rigor van ofegar als locals a la 
seva parcel·la. Un xut creuat 
de Jordi Toribio va esperonar 
als blaus marxant al vestidor 
a un gol de la igualada. En la 
segona meitat, l’única ocasió 
dels egarencs la tornaven a 
materialitzar davant la incre-
dulitat dels blaus, que van a 
tornar a tancar als locals a la 
seva àrea. Les rematades de 
Manel Cantarell, Joan Costa, 
Carles Farré al pal i un llarg 
etcètera de jugades que, sen-
se cap mena de dubte, van 
fer que els jugadors més va-
luosos del partit fossin els 
porters egarencs. En el minut 
75 Pau Ricart va de deixar el 
rectangle de joc per una lesió 
muscular i a posteriori Joan 
Costa va posar una altra ve-
gada l’emoció al matx fent el 
segon gol pels igualadins. Pel 
conjunt blau van jugar, Tort, 
Balagueró, Joan M., Pau, 
Toro, Solís, Ivan, Massip, Pep, 
Manel C., Farré, Alexis, Cos-
ta, delegat Ramonet. La pro-
pera jornada els blaus jugaran 
a Les Comes davant l’Atlètic 
Castelldefels.

Una AV Igualada 
mancada de sort cau a 
Terrassa per la mínima
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BÀSQUET / LA VEU 

CB VIC 69
MONBUS CB IGUALADA 70

El Monbus CB Iguala-
da venia de perdre a 
les Comes en l’última 

jornada vers el Martorell i 
aquest passat dissabte dia 9 
de novembre tocava visitar el 
fins aleshores líder invicte CB 
Vic. L’inici del matx es con-
vertia en un estira i arronsa 
on els igualadins tenien difi-
cultats per anotar però mit-
jançant una bona defensa no 
permetien que els d’Osona ho 
fessin amb facilitat. De mica 
en mica els blau-i-grocs van 
anar entrant en joc i aconse-
guien tancar el primer perí-
ode liderant en el marcador 
per 15-17.
El segon període seguiria una 
tònica molt similar al primer, 
poca anotació, partit sen-
se gaire ritme i percentatges 
baixos on les defenses s’im-

posaven. Parcial de 15 a 14 
per arribar amb un 30 a 31 al 
descans.
En el tercer període, els locals 
van pujar considerablement 
els percentatges (60% de 
tirs de camp en aquests deu 
minuts) i aconseguien una 
anotació més propera al que 
anaven fent en competició 
(24 punts en aquest quart). 
Els anoiencs no li perdrien en 
cap cas la cara al partit, i tot i 
anar per darrere en el marca-
dor, aconseguirien ajustar-lo 
fins al 54 a 48 a falta dels úl-
tims deu minuts de joc.
El Monbus CB Igualada va 
anar per darrere del marca-
dor fins al minut 38 de partit 
on gràcies a haver picat pedra 
durant els vuit minuts previs 
van aconseguir capgirar-lo. 
Les diferències eren mínimes 
en tot moment, un equip es 
mantenia a una possessió de 
l’altre. S’entrava als últims 90 
segons de joc amb els visi-
tants dos punts per sobre. A 

continuació després d’un 1 de 
5 en tirs lliures dels osonencs, 
la diferència era de només un 
punt. Quan faltaven 3 segons 
per finalitzar el partit, una 
cistella dels locals els avança-
va per un. Després de temps 
mort i sacar de camp ofensiu 
els igualadins aconseguien 
sobre la botzina la cistella que 
els permetia sortir victori-
osos d’una de les pistes més 
complicades de la categoria. 
Resultat final de 69 a 70 que 
permet als igualadins recu-
perar el lideratge de la confe-
rència C-A de lliga EBA amb 
un balanç de 7 victòries i una 
derrota.

Fitxa tècnica
Sergi Carrión (2), Miquel Be-
nito (6),Pape B. Sall (6), Edu 
Burgès (0), Jordi Torres (5), 
Carles Fons (8), Jaume Torres 
(5), Pau Camí (10), Oriol Ma-
teu (9), Edu Tejero (6), Roger 
Pérez (13).

Un bàsquet a l’últim instant dona 
la victòria i el colideratge al Monbus 
CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU 

AE PREMIÀ 53
ANYTIME FITNESS CB 
IGUALADA 59

E l passat cap de set-
mana es va disputar a 
Premià el cinquè par-

tit de la competició, contra 
un dels actuals rivals direc-
tes. Des del minut zero el 
conjunt igualadí va dominar 
l’enfrontament gràcies a un 
gran joc col·lectiu tant a ni-
vell ofensiu com defensiu, 
aconseguint cert avantatge 
en el marcador. En canvi, en 

el segon quart l’AB Premià va 
aconseguir entrar en el par-
tit gràcies a l’encert exterior, 
deixant així un marcador al 
final de la primera meitat de 
25-32. 
La segona meitat va seguir 
amb la tònica establerta en 
el segon quart amb un partit 
igualat, basat en un Igualada 
amb atacs contundents i el 
rival vivint de ratxes ofensi-
ves. Aquest fet va provocar 
que en els últims minuts del 
partit encara hi hagués pe-
rill però el sènior femení va 
tenir la suficient sang freda 
per emportar-se la victòria, 

la segona consecutiva. Final-
ment el marcador va ser 53-
59. Aquest cap de setmana, 
l’Anytime Fitness Igualada 
haurà de rebre a casa un dels 
rivals més complicats de la 
competició, l’Hospitalet. 

Fitxa tècnica
Parcials: 8-15/17-17/12-14 
13-16 
Anotadores: Compte (0), 
Carner (9), , Lamolla (18), 
Jané (12), Amatlle (6), 
Aniento (4), Casamitjana 
(0), Ojide (0), Iglesias (2) Se-
gues (8).

Segona victòria consecutiva per a l’Anytime Fitness CB Igualada

VÒLEI / LA VEU 

El  Jorba Solà  Sènior 
Masculí s’imposava 
amb facilitat al CV 

Reus i es situa segon del grup 
B de 1a Catalana. Els iguala-
dins van visitar aquest passat 
diumenge la capital del Baix 
Camp per enfrontar-se al cuer 
del grup. Tot i semblar un par-
tit assequible, els igualadins 
van sortir concentrats i no es 
van relaxar en cap moment. 
El Reus va anar per darrere al 
marcador en tot moment i no 
va tenir opció de lluitar cap 
dels parcials (22-25/15-25/17-
25). Amb aquesta victòria, els 
igualadins mantenen intactes 
les opcions de classificar-se 
per  la fase d’ascens. L’equip 
rebrà el Sàndor de Cornellà 
aquest dissabte a les 20.15 al 
nou Pavelló de Les Comes. 
El sènior femení segueix im-
batut tot i un mal partit al Prat 
de Llobregat (1-3). El primer 
equip va completar aquesta 
setmana la primera volta de 
la fase inicial i segueix com 
a líder imbatut del grup B de 
3a Catalana. Les igualadines 
jugaven a la pista del Víkings 

Vòlei Prat, penúltimes clas-
sificades. Tot i això, les del 
Baix Llobregat van començar 
dominant el partit i van acon-
seguir decantar el primer par-
cial a favor seu. Després d’un 
mal inici, l’IVC es va refer i, 
encara que no va mostrar el 
seu potencial en cap fase del 
partit, l’equip va tornar a casa 
amb els 3 punts a la butxaca i 
havent fet una passa més cap 
a la fase d’ascens a segona di-
visió.
El dissabte el SMB va jugar a 
casa contra el Martorell, amb 
un resultat de 0-3, el partit va 
anar bastant bé però el resul-
tat no acompanyava amb l’es-
forç de l’equip i ganes. 
El passat diumenge l’equip de 
veterans Xp va jugar el 3r par-
tit de la lligueta contra l’equip 
més potent del grup, el Sant 
Quirze. Malgrat la potència 
i l’excessiva joventut del ri-
val, els veterans van competir 
amb força i només estones de 
mala recepció i descoordina-
cions pròpies d’un equip que 
s’està fent van decantar el re-
sultat pels locals 3-1. Marge 
de millora amplíssim i ganes 
de guanyar-los al fortí. 

Els equips de l’Igualada 
VC segueixen en la bona 
línia
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L’Igualada Rigat no afluixa
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 2
CP TARADELL 0

Setena victòria de la 
temporada en vuit par-
tits de l’Igualada Rigat. 

L’equip més golejador de la 
categoria va demostrar que 
també sap fer un zero. Els ar-
lequinats van fer front a un 
partit travat on les defenses es 
van imposar a les davanteres i 

van superar un Taradell molt 
competitiu.
Els dos gols del partit van 
arribar a la primera meitat i 
només amb un minut de dife-
rència. Al minut 6 Jordi Mén-
dez avançava a l’Igualada en 
una contra de Sergi Pla que 
el va assistir amb una bola al 
segon pal. Amb aquest, Mén-
dez ja acumula 15 dianes a la 
lliga, on continua de màxim 
golejador, amb una mitjana 
de gairebé dos gols per partit.

Al minut 7 el mateix Pla va 
etzibar un tir ras arran de pal 
que feia pujar el 2-0 al mar-
cador, un resultat que ja seria 
definitiu. La segona part va 
tenir un ritme més lent, amb 
menys ocasions. Méndez po-
dria haver ampliat diferències 
des del punt de la falta directa, 
però la pilota va anar al pal.
El següent partit dels arle-
quinats serà demà dissabte 
en competició europea, a Les 
Comes, contra el Wimmis 
suís (1 a 10 al partit d’anada).

Foto: Joan Guasch

HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Club 
i La Veu de l’Anoia han 
renovat el seu conveni 

de col·laboració. Així ho van 
ratificar el passat divendres el 
president de l’entitat esportiva, 
Manel Burón, i la directora de 
La Veu, Pia Prat. 
Així doncs, aquest conveni farà 
que els jugadors del primer 
equip de l’Igualada HC llueixin 

el logo del diari al pantaló, a 
més de mantenir el logo de La 
Veu i veuanoia.cat a la pista de 
Les Comes. Per altra banda, des 
del club també sortejaran dues 
entrades a través de La Veu per 
tots els partits que juguin com 
a local els arlequinats,.
Per la seva banda, La Veu de 
l’Anoia seguirà l’actualitat del 
club, publicant-ne totes les se-
ves cròniques i les informaci-
ons més rellevants.

La Veu de l’Anoia i 
l’Igualada HC renoven el 
conveni de col·laboració

L’Igualada Femení HCP, 
cada setmana més líder
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CH LLORET 3
IGUALADA FEMENÍ HCP 4

Partit molt disputat el 
del passat dissabte a 
la pista del CH Lloret, 

que va començar amb mol-
ta intensitat. Així, les locals 
s’avançaven al minut dos de 
partit, però marcava Pati Mi-
ret dos minuts després per 
tornar l’empat al marcador. 
A dos minuts del descans, les 
locals es tornaven a avançar i 
deixaven el resultat favorable 
al Lloret amb un 2-1 al final 
de la primera part.
La segona part començava 
també marcant l’equip local 
i posava el 3-1 al marcador, 
al primer minut. Les iguala-
dines van canviar el xip i es-
curçava distàncies Elba Gar-

reta al minut deu per posar 
el 3-2. Cinc minuts després, 
l’àrbitre donava gol a Pati Mi-
ret en una jugada enrevessada 
dins l’àrea lloretenca que su-
posava l’empat de les iguala-
dines (3-3).
I un minut més tard, al 16, 
Queralt del Àguila posava 
a l’Igualada per davant del 
marcador per primer cop al 
partit. Però el matx no havia 
acabat i l’àrbitre assenyalava 
penal contra les igualadines 
en el darrer minut de partit. 
Però la jove i talentosa porte-
ra Cristina Riba, va desfer la 
clara ocasió local per empa-
tar el partit i va ajudar també 
a sumar tres punts més que 
deixen a les igualadines al 
capdamunt de la classificació 
del grup A de Nacional Cata-
lana, a vuit punts del segon 
classificat, el CH Mataró.

 
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 

HL IGUALADA 2 
RUBÍ A 2

E l dimecres de la set-
mana passada es 
disputava un partit 

avançat de la Lliga Nacional 
Catalana a la pista de Les 
Comes. L’HLIgualada rebia 
al Rubí A, equip que disputa 
la Lliga Elite Nacional.
El partit començava amb do-
mini visitant, que s’avançava 
en el marcador en el minut 
14:12 amb un xut creuat en-
tre línies. Però de mica en 
mica l’HLIgualada es posava 
en el partit, s’enllaçaven bo-
nes passades i millors juga-
des, i arribava l’empat al mi-
nut 11:52. Ben aviat, i fruit 

del bon joc ofert per l’HLI-
gualada, es feia pujar el 2-1 
al marcador, va ser un gir 
ràpid on es va agafar el por-
ter rival per sorpresa. Era 
el minut 09:04 h. S’arribava 
a la mitja part amb un 2 a 1 
favorable als igualadins, en-
cara que es tenien ocasions 
per augmentar l’avantatge, 
però va faltar encert de cara 
a porteria.
A la segona meitat el Rubí va 
pressionar més, necessitava 
remuntar el partit, després 
de vàries oportunitats per 
anotar, pels dos costats, no 
s’aconseguia moure el llu-
minós fins a les acaballes 
del partit, on l’equip visitant 
aconseguia empatar, treient 
suc d’una falta igualadi-
na a 02.45, amb un xut sec 

a l’esquadra de la porteria 
local. 2-2 i el temps anava 
esgotant-se. En els últims 
30 segons, Rubí va cometre 
una falta, i per tant, ara era 
l’HLIgualada qui disposa-
va de superioritat a la pista, 
però tot i demanar temps 
mort per estudiar la juga-
da de gol, no aconseguiren 
marcar. Al final marxaven al 
vestuari amb sabor agredolç 
per no poder aconseguir els 
3 punts.
Porters: Joan Carles Santano 
i Oriol Sánchez
Jugadors: Albert Ojeda, Ori-
ol Morera, Marc Cano, Ro-
ger Alemany, Samu Ferrera, 
Eric Valls, Nil Domènech, 
Alex Cano, Xavi Álvarez, Al-
bert Mudarra, Albert Mun-
tadas i Adam Gracia

Empat amb regust a derrota

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 34
BM LA ROCA 35

Partit on l’Handbol 
Igualada s’enfrontava 
a un rival potent de la 

Lliga,   el BM La Roca segon 
en la classificació, i sempre 
difícil en altres enfronta-
ments entre ambdós equips.
La primera part va estar 
clarament dominada per 
l’Igualada que sempre va anar 
pel davant en el marcador, 
exceptuant els últims 5 mi-
nuts d’aquest període en què 
l’equip va perdre l’avantatge 
que tenia i va acabar amb un 
empat a 17 gols, injust pel 
partit que estava desenvolu-
pant l’equip igualadí.
A la segona part, va ser l’equip 

vallesà qui dominava el mar-
cador, però  l’equip anoienc 
no va deixar de lluitar davant 
d’un equip que era superi-
or en l’atac. Van ser uns mi-
nuts complicats, on el BM La 
Roca es va distanciar fins a 5 
gols i en els que l’Igualada no 
va  poder reaccionar fins que 
faltaven deu minuts pel final. 
En aquests últims minuts, 
els  jugadors de l’Igualada 
van forçar la màquina i van 
aconseguir un parcial de 8 
gols contra 4 del BM La Roca, 
però els va faltar un minut 
més de partit, ja que es va ar-
ribar al minut 30 amb un 34 a 
35 que no va ser just pel partit 
que es va veure a la pista.
En resum, el partit va estar 
ben jugat per l’Igualada i la 
derrota només es pot enten-
dre per uns minuts en què la 

defensa igualadina no va es-
tar encertada.
El proper partit, de la jornada 
7, el Finques Argent Handbol 
Igualada es desplaça a Sarrià 
de Ter.

Fitxa tècnica 
Porters:   Jordi Bermejo (9 
aturades) i Martí Mendez (3 
aturades)   
A la pista:   Oscar Visa (4), 
Marc Vilches, Jordi Grado 
(14), Sergi Garcia (3) Xavi 
Oliva, Esteban Lezama(1), 
Marc Espinagosa (1), Marc 
Fresnedoso (6), Arnau Capi-
tàn (4), Max Segura (1), Ma-
nel Muñoz, Dani Fons i Ro-
ger Calzada. 
Entrenado: Pol Cantero 
Ajudant: Hilari Canales

A l’Handbol Igualada masculí li falta 
temps per culminar la temporada

RUGBY / LA VEU 

L’Anoia Rugby femení es 
desplaçava a Barcelona, 
al camp de la Foixar-

da, per disputar la 4a jorna-
da contra el conjunt Mata-
ró-Buc.
Les noies iniciaven el matx 
amb una marca de l’arrier al 
rebre el xut de kick off da-
vant la sorpresa de les locals i 
deixant bocabadada a l’afició. 
Veient que les noies de Mata-
ró-Buc no acabaven de reac-
cionar, FEM RUGBY entrava 
a marca de nou, trenant una 
jugada amb la flanker pel la-
teral i superant la defensa en 
el minut 5.
Així doncs, i des del primer 
minut, les noies del conjunt 
visitant (Martorell-Ano-
ia-C or nel l à-C o co dr i les ) 
marcaven el ritme del partit 
amb la possessió de la pilota i 
arribaven a la mitja part amb 
sis marques a favor i cap en 

contra.
Un joc més endreçat que per-
metia a la línia escapar-se 
trencant la defensa.
Iniciant la segona part amb 
les forces represes, les visi-
tants anotaven dues marques 
més, però amb un joc més 
dispers i individual. Amb er-
rors importants transformats 
en cops de càstig que els va 
passar factura a 5 metres de 
marca, afavorint que el con-
junt local poses l’oval anotant 
el seu try.
Un cop d’atenció per les noies 
del FEM RUGBY que van re-
tornar la marca i van acabar 
el matx amb dues de seguides 
a punt del minut final, amb 
un resultat a favor de 5-51.
Així doncs segones en la clas-
sificació, queda la cinque-
na jornada davant de les 1es 
classificades i rivals directes, 
les noies del Barça. Matx que 
es disputarà a Torrent dels 
llops demà dissabte a les 18 h.

L’Anoia Rugby femení 
suma una nova victòria

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL BERGA 4
HANDBOL IGUALADA 32

Bon partit de les iguala-
dines contra un rival a 
priori fàcil que els va 

permetre moure jugadores 
i posar en pràctica diferents 

jugades.
Bon treball.
Entrenats per Xènia, staff tèc-
nic Eva
Jugadores: Andrea Romero, 
Andrea Torregrosa, Berta 
Calzada, Iola Godó, Maria 
Noguera, Marta Hernández, 
Nuria Rizo i Olga Núñez.

Còmoda victòria de 
l’Handbol Igualada 
femení a Berga
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-23 del CAI 
Petromiralles Abdes-
samad Oukhelfen, va 

assolir una sensacional 5a 
posició general absoluta en la 
16a edició del Cros Interna-
cional d’Atapuerca, disputat 
dissabte al circuit del Parque 
Arqueológico de Atapuerca 
(Burgos). Una cursa multi-
tudinària, amb més de 6.000 
atletes, entre ells diverses pri-
meres figures del Cros inter-
nacional i estatal, en formar 
part del circuit internacional 
IAAF d’aquesta temporada, 
que inclou les 9 millors proves 
a nivell mundial, i considerat 
el millor Cros de l’estat i un 
dels millors del mon. Les pro-
ves foren transmeses en direc-
te per Teledeporte.
Hi van participar 5 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles  

amb una brillant actuació glo-
bal, entrant 5è absolut, 2n S-23 
i 1r català en la prova interna-
cional masculina Abdessamad 
Oukhelfen, i 27a absoluta, 8a 
Sub-23 i 1a catalana Naima 
Ait Alibou en la prova gran 
femenina, Guillem Carner era 
14è i 1r català en el Cros Curt 
absolut masculí, i Lahcen Ait 
Alibou era 46è absolut i 8è 
català en la prova gran mas-
culina, en la que es va retirar 
Antoni Vázquez.
Abdessamad Oukhelfen era 
5è absolut amb 26’09” en la 
prova elit internacional mas-
culina sobre 9.000 m. de re-
corregut dominada per Ouas-
sim Oumaiz (Cueva de Nerja) 
amb 25’53”, seguit de Tho-
mas Ayeko (Uganda) 2n amb 
25’56” i 3r Timothy Toroitich 
(Uganda) amb 25’56”, impo-
sant-se Abdessamad Oukhel-
fen a atletes estatals del nivell 

de Carlos Mayo (Adidas) 7è, 
Antonio Abadía (Nike) 11è, 
i Fernando Carro (Nike) 14è, 
entre altres.  Lahcen Ait Ali-
bou entrava 46è absolut i 8è 
català també en la cursa in-
ternacional masculina, amb 
27’53”, prova en la que es va 
retirar el Sub-23 Antoni Váz-
quez.

Sensacional 5è lloc d’Abdessamad Oukhelfen (CAI) al Cros 
Internacional d’Atapuerca

Elsa Alías (CAI), 1a en 
Martell a la 4a jornada 
del Campionat de Tardor 
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, es dis-
putava a les pistes 
de Mollet del Vallès, 

la 4ª Jornada del Campionat 
de Catalunya de Tardor, amb 
organització del Club Atlètic 
Mollet i de la FCA. Hi partici-
paren 6 atletes del CAI Petro-
miralles/Jocnet, amb una molt 
destacada actuació global.
Van sobresortir les actuacions 
d’Elsa Alías, guanyadora Sub-
14 en llançament de Martell, 
amb 42,92 m. i de Joel Gimé-
nez, 4t en llançament de Pes - 
categoria Sub-12 - amb 8,30 m.
Pel què fa a la categoria Sub-

16, Laia Guzmán era 4a a la 
final “A” dels 600 m.ll. amb 
1’54”2. 
El debutant Miquel Guixà era 
6è en llançament de Pes, amb 
10,98 m., essent 10è Albert 
Gil amb 9,88 m. i 12è Guim 
Morcillo amb 8,76 m. Miquel 
Guixà era a més 13è en Disc, 
amb 27,31 m., efectuant Al-
bert Gil nuls els seus intents 
en la prova.
Demà dissabte, 16 de novem-
bre,  es durà a terme la Jorna-
da final del Campionat, amb 
la participació dels atletes 
classificats en aquestes 4 Jor-
nades inicials, en pistes pen-
dents de confirmar.

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat,  un 
nombrós grup de 
corredors del CAI 

Petromiralles, membres del 
CAI Popular i del CAI Tri-
atló, participaren  en la 55ª 
edició de la multitudinària 
cursa atlètica  Behobia –San 
Sebastián, sobre 20 Km. i 
que amb 33.341 atletes ins-
crits, dels que prop de 27.000 
finalitzaren la prova, va de-
mostrar novament enguany 
el seu gran poder de convo-
catòria. El mal temps, amb 
pluja, vent i pedra, va posar 
a  prova la resistència física 
dels participants.  

Va sobresortir l’actuació del 
vilanoví del CAI Antonio 
Martinez, 230è absolut i 4t 
en Veterans II, amb 1h. 13m. 
07 segons. Els guanyadors 
absoluts de la prova foren el 
marroqui Chakib Lachgar 
(Alcampo Scorpio-71) amb                   
1h. 00 m. 57 segons, i Gema 
Barrachina (Rios Running 
Team) 145a gral. amb 1h. 
11m. 38 segons.
Aquests foren els regis-
tres i ordre d’arribada dels 
atletes del CAI partici-
pants en la  55a edició de 
la Behobia -San Sebastián:                                                             
-230è - Antonio Martínez 
-891è - Ivan Valiente  
-3.190è - Ramsés Rodriguez 

-6.742ª - Maria Tort 
-7.612è - Eduard Graell
-9.831è - David Muñoz 
-9.900è - Joan Rivera 
-11.934è -Rafa Moya  
-11.975è - Joan Prieto  
-12.752è - Noel Moreno
-14.826ª - Marta Méndez 
-19.407è - Marc Canals
-19.871ª - Iolanda Almenara
-22.602è - Travis Oliver  
-22.750ª - Silvia Valls
-23.716ª - Eva Mª Oliver 
-24.026ª - Teresa Toribio
-25.936ª - Manoli Fernández 
-25.941ª - Nuria Redondo
-25942è - David Armengol 
-25.950ª - Eva Escolà
-26.576ª - Dolors Prat 

Naima Ait Alibou era 27a ab-
soluta, 8a Sub-23 i 1a catalana 
classificada en la prova elit 
internacional femenina, amb 
28’17” per cobrir els 8.000 m. 
de recorregut, cursa dominada 
per l’etíop Senbere Teferi amb 
25’38”, entrant Naima Ait Ali-
bou per davant de la mundia-
lista a Doha Marta Galimany 

(F.C. Barcelona), 2a catalana i 
31a general amb 28’31”.
Guillem Carner entrava 14è 
absolut i 1r català en la prova 
del Cros Curt masculí, amb 
5’16” per cobrir els 1.800 m. 
de cursa, dominada per Pablo 
Sánchez (Unicaja Jaén) amb 
4’53”. 

Una àmplia representació del CAI 
participa a la Behobia-San Sebastian
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Més de 200 corredors participen 
a la II Trail Aigua de Rigat
CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

El passat diumenge dia 
10 de novembre es va 
celebrar la II Trail Ai-

gua de Rigat a Igualada, amb 
sortida i arribada al parc flu-
vial i amb un recorregut que 
transcorria també per Santa 
Margarida de Montbui i Vi-
lanova del Camí. En aquesta 
segona edició s’ha triplicat la 
participació de la primera edi-
ció amb més de 200 inscrits 
d’arreu de Catalunya i amb un 
gran nivell atlètic. L’esdeveni-
ment va comptar amb la pre-
sència i suport tècnic de Shei-
la Avilés, actual campiona del 
món de les sèries mundials de 
curses de muntanya. Malgrat 
això, no va poder prendre part 
a la cursa a causa dels propers 
compromisos internacionals 
així com per minimitzar el 
risc de lesió.
A la cursa absoluta masculina 
de 13 km es va imposar l’atleta 
local Daniel Baraldés del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
amb un temps de 56’18”. En 
categoria femenina, la gua-
nyadora va ser Ainhoa Costas 
del Viladecans Atletisme amb 
1h06’59’’. A la cursa infantil 

de 2 km els guanyadors a la 
categoria sub 12 van ser Joan 
Martínez i Martina Camps 
ambdós del Club Atlètic Igua-
lada Petromiralles/Jocnet i a la 
categoria sub 14 es van procla-
mar campions el Pol Rubio i la 
Clara Enrich també del Club 
Atlètic Igualada Petromira-
lles/Jocnet.
La classificació completa i 
també les galeries fotogràfi-
ques es poden consultar al 
web www.trailaiguaderigat.
com
Des de l’organització es va-
lora positivament el resultat 
d’aquesta segona edició i ja 

es treballa per consolidar la 
cursa al calendari de curses de 
muntanya i que es converteixi 
en un esdeveniment de refe-
rència a la comarca.

Dos corredors del CNI, pre-
sents a la cursa
Dos corredors del Club Nata-
ció Igualada, en Samuel Beni-
to  i en  Saví  Ubals, integrants 
de la seva secció d’excursio-
nisme/running, van prendre 
part en aquesta jove cursa. 
En Samuel va fer un temps d’1 
hora 17’ 24’’ i en Saví, 1 hora 
16’ i 14”, molt poca diferència 
de temps l’un de l’altre.

El CNI disputa amb bons resultats la 
segona jornada de lliga aleví
NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 9 de 
novembre va tenir lloc 
a Igualada la 2a jornada 

de la lliga catalana aleví de na-
tació. Gairebé 2 anys després, 
la piscina de Les Comes va 
tornar a acollir una competi-
ció de la categoria d’aleví, en 
una jornada en la qual a part 
de l’equip local, també hi par-
ticiparen el CN Terrassa, el 
CN Vilafranca, CN Sant Sa-
durní i el CN Piera.
La sessió va ser força llar-
ga degut al gran nombre de 
nedadors participants i a les 
proves que tocava disputar en 
aquesta jornada; els 200 i 400 
lliures, els 200 esquena, els 50 

braça i per finalitzar, els re-
lleus de 4x100 metres lliures.
L’equip del CN Igualada pren-
gué part a la competició amb 
els seus 13 nedadors alevins, 
motivats de poder tornar a 
competir a casa, i tots ells van 
realitzar una molt bona actua-
ció en línies generals, aconse-
guint rebaixar moltes marques 
personals.
A nivell individual destacar 
les bones marques d’Itziar Va-
lenzuela, marcant el millor re-
gistre de la competició en els 
400 lliures amb un temps de 
5:02:50 o el de Jan Jardí, que 
malgrat no ser dels grans de la 
categoria, també aconseguia la 
millor marca en la prova dels 
50 braça amb 37:06. 

També mencionar la 3a posi-
ció entre 10 equips del relleu 
A del CNI en els 4x100 lliures 
masculí, on el quartet format 
per Jardí, Alonso, Egea i Gó-
mez, marcaven un temps de 
4:42:58, només superats pels 
equips A del Terrassa i Vila-
franca. El relleu femení, amb 
l’equip format per Valenzue-
la, Benito, Carné i Llorach, 
aconseguiren una meritòria 
4a posició sobre 9 equips par-
ticipants amb un temps de 
5:11:95.
La propera competició de 
l’equip igualadí serà d’aquí a 
15 dies, corresponent a la 3a 
jornada de lliga, on el CNI es 
desplaçarà a les instal·lacions 
de la UE Horta.

DUATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 10 de 
novembre començava 
la lliga de Dualtons de 

Muntanya temporada 2019-
2020 amb la celebració de la X 
edició del duatló de Tavernoles 
(Vic), els integrants del Club 
Atlètic Igualada Triatló inicia-
ven la temporada amb quatre 
podis, tres a nivell individual i 
un per equips.
Més de 180 participants van 
prendre la sortida per recórrer 
els 5 km de cursa a peu, 18 km 
amb BTT i 2,5 km de cursa per 
finalitzar la prova. Els guanya-
dors de la prova van ser Sandra 
Santanyes Murillo del Triactiva 
Ametlla i  Ever Alejando del 
Club Esportiu Z5.  
Cal destacar la gran actuació de 
l’equip femení aconseguint la 3a 
posició per clubs, equip format 
per Georgina Gabarró, Cristina 
Bru que aconseguia també una 

3a posició a la categoria Sub23 
i Lola Brusau finalitzant 1a en 
categoria V2.
L’equip masculí aconseguí una 
magnífica 15a posició per clubs; 
Equip format per Carlos Lari-
os i els debutants Xabier Vivo i 
Ferran Carreras que aconseguia 
també la 3a posició en categoria 
Júnior.
Els resultats dels components 
del CAI Triatló Petromiralles 
van ser:
Femení:
-8a - Georgina Gabarró Moren-
te. 2:07:51
-15a – Cristina Bru Clotet. 
2:23:53
-18a – Lola Brusau Alòs. 2:27:21 

Masculí:
-19è – Carlos Larios Jiménez. 
1:42:01
-78è – Ferran Carreras Lavila. 
2:00:24
-145è – Xabier Vivó Blanes. 
2:20:39

3a posició per a l’equip 
femení del CAI Triatló al 
Duatló de Távernoles

NATACIÓ / LA VEU 

El CN Igualada celebrarà 
aquest proper dilluns, 18 
de novembre, l’Assem-

blea General Ordinària. L’hora 
de la primera convocatòria serà 
a les 19.30 h, mentre que a les 20 
h hi haurà segona convocatòria. 
A l’assemblea, que es celebrarà 
a la sala d’actes de Les Comes,  
s’exposarà la memòria d’acti-
vitats realitzades la temporada 
2018-2019, es farà un repàs de 
l’estat de les seccions esportives, 
es presentarà i, si escau, apro-
varà la liquidació i balanç del 
tancament de l’exercici 2018-

2019, a més d’aprovar, si s’avé el 
pressupost del 2019-2020. Tam-
bé es farà repàs de les accions 
legals preses pel club, es debatrà 
l’aprovació dels nous membres 
de la junta directiva i també la 
creació d’un grup de treball per 
la renovació dels estatuts del 
club.
Finalment, com en totes les as-
semblees, hi haurà torn de precs 
i preguntes.
Tenen dret a participar a l’as-
semblea tots els socis majors 
d’edat i amb un any ininterrom-
put amb aquesta condició, a 
més de no tenir suspesa la con-
dició de soci.

El CNI celebra aquest 
dilluns l’assemblea

Aquest dissabte, a Les Comes,  torna el joc dels nostres primers equips!

17.45h Monbus CB Igualada (colíders a Lliga EBA) vs Open Sports Arenys Bàsquet

19.30h Anytime Fitness CBI (seguim a Copa Catalunya) - CEJ l’Hospitalet A 

Us esperem a Les Comes per passar una gran tarda de bàsquet!
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Com ja és habitual, el 
pilot pierenc Toni Bou, 
amb Honda, va ser el 

guanyador pels voltants de 
Vall-de-roures del trial que 
tancava el campionat estatal 
a l’aire lliure. Un campionat 
que també ha comptat amb 
la participació de joves pilots 
anoiencs en les diverses cate-
gories.
De fet, Bou arribava al trial 
de la província de Terol com a 
campió i en finalitzar la prova 
comentava: “Avui ha anat molt 
bé. Tot i fallar a l’inici, després 
he afinat bastant. Sabia que 
venien zones complicades i 
ho ha estat molt més pel vent, 
que l’ha complicat. M’han sor-
tit bé les zones difícils i he po-
gut marcar diferències. Estic 
molt content de poder tancar 
l’any amb una altra victòria 

més. Ha estat una de les mi-
llors temporades de la meva 
carrera; aquest, ha estat un 
any molt bo i ja estem desit-
jant començar la temporada 
indoor aquest proper cap de 
setmana”.
Si Toni Bou ha sigut el campió, 
en la mateixa categoria TR1 el 
joveníssim pilot Gerard Tru-
eba -Beta Trueba- del Piera 
Scan ha finalitzat el campionat 

estatal en la vuitena posició.
A TR2 es classificava tercer 
Sergi Ribau -Sherco- del Pie-
ra Scan, quart l’anoienc Àlex 
Canales -GasGas- de la Cent 
Peus i setè Pol Mediñà -TRRS. 
A la categoria Juvenil A tercer 
lloc final de Marc Piquer -Beta 
Trueba- del Piera Scan. I a Ju-
venil B, magnífic subcampio-
nat d’Arnau Maura -GasGas- 
del Piera Scan.

Toni Bou tanca el campionat estatal 
amb victòria al trial de Vall-de-roures

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Espectacular com sem-
pre l’edició d’enguany 
el Mototerra dels Hos-

talets de Pierola amb una 
bona participació de pilots a 
les diverses categories.
A la de 65 c.c., victòria del 
jove pilot Marc Alibau de 
Moto Club Igualada amb 
tres primeres posicions i una 
quarta a les mànigues, sent al 
final el guanyador.
A la categoria Open, doble 
podi dels germans Vives, 

també de Moto Club Iguala-
da, amb Joel en el primer lloc 
i Marc en el segon.
El diumenge anterior es va 
disputar el Mototerra de Ti-
venys, puntuable pel campi-
onat de mototerres de Tar-
ragona, en què va participar 
en la categoria de 65 c.c. el 
pilot igualadí Marc Alibau de 
Moto Club Igualada i on va 
ser el vencedor amb un frec a 
frec amb Raul Iniesta. A falta 
de la darrera prova a disputar 
l’1 de desembre, Marc Alibau 
continua liderant la categoria.

Doble triomf de Marc 
Alibau als mototerres 
dels Hostalets i Tivenys

GIMNÀSTICA / LA VEU 

La setmana passada es va 
celebrar a Pamplona, el 
campionat d’Espanya 

de gimnàstica rítmica en mo-
dalitat de conjunts nivell base 
i en individual Copa Base. En-
tre els conjunts participants 
de diferents comunitats, hi 
havia el conjunt infantil re-
presentant al CG Ballarina, 
format per: Jana Pérez, Marti-
na Quintana, Gisela Ramírez, 
Carlota Zamora i Paula Salas. 
I en modalitat individual, ca-
tegoria juvenil, Paula Mensa.
Dimecres dia 6 marxaven cap 
a Pamplona, per a la concen-
tració l’equip tècnic fins di-
vendres. Dijous era el torn de 

la Paula, que li tocava sortir 
a pista a les 12.30 h del matí, 
competint amb vuitanta gim-
nastes d’arreu del país. La 
Paula, tot i els nervis d’aquest 
esdeveniment i tenir algunes 
imprecisions, va fer el seu 
exercici amb gran maduresa 
i va aconseguir posicionar-se 
entre les trenta millors en la 
seva categoria.
Divendres a les 14.30 h sorti-
en a pista el conjunt infantil, 
competint amb més de cent 
conjunts en la seva categoria, 
realitzant i lluitant un exerci-
ci fins a l’últim segon del ball 
tot i que els nervis van fer co-
metre petits errors amb l’apa-
rell. Potser no van aconseguir 
la puntuació que haguessin 

desitjat però van deixar cons-
tància del gran treball que 
porten, de l’elegància que les 
caracteritza i de la destresa en 
un exercici tan complex que 
executen.
Tanmateix, un cop rebudes 
les classificacions de la Fede-
ració Catalana de totes les fa-
ses realitzades, tant el conjunt 
com l’individual s’han clas-
sificat per a la Final de Gim-
nàstica Rítmica nivell Base; el 
conjunt en sisena posició i la 
Paula en tercera posició. La 
final es celebrarà el pròxim 24 
de novembre a Manresa.
Des del Club volen felicitar el 
cos tècnic i gimnastes per la 
seva participació en aquests 
grans campionats.

El CG Ballarina participa al 
Campionat d’Espanya

ESCALADA / LA VEU 

Entre els dies 29 d’octu-
bre i 3 de novembre es 
va disputar el Tri-Cam-

pionat d’Espanya 2019, de 
les 3 modalitats d’escalada de 
competició: Bloc, Dificultat i 
Velocitat.
La competició es va dur a ter-
me a Pamplona, al rocòdrom 
de Rocopolis.
Hi van participar 190 esportis-
tes, xifra rècord a una compe-
tició estatal.
Hi van assistir fins a 400-500 
persones de públic en ho-
res puntuals, aconseguint un 

acumulat de públic de més de 
2000 persones al llarg dels cinc 
dies de competició (segons 
fonts de l’organització).
El CCT*21 va aportar a 6 es-
portistes en aquesta competi-
ció: Carla Martínez, Nil Pel-
fort i Ian Davis, representant al 
CCT*21 i als nostres patroci-
nadors. Merlí Coromina, Marc 
Ramírez i Alba Pelfort, partici-
pant amb la Selecció Catalana 
de la FEEC.
Van tornar amb dues meda-
lles d’or (Alba Pelfort i Carla 
Martínez) i 4 medalles de plata 
(Alba Pelfort, Ian Davis i Carla 
Martínez).

Medalles per l’Ingravita 
al Campionat d’Espanya
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Ovelles reflexiona, en 
clau d’humor, sobre la 
frustració d’una gene-

ració marcada per la crisi. De 
com fer front a la decepció i 
de la permanent necessitat 
de reinventar-nos. L’especta-
cle de la Sala Flyhard va ser 
nominat als Premis butaca 
com a millor espectacle de 
petit format i com a millor 
text (Yago Alonso i Carmen 
Marfà) i finalista dels Premis 
de la Crítica com a millor es-
pectacle de petit format. Ove-
lles arriba al Teatre Municipal 
l’Ateneu aquest diumenge dia 
17 de novembre, a les 7 de la 
tarda, protagonitzada per Biel 
Duran, Gemma Martínez i 
Eduard Buch.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de difusió cultu-
ral i turística d’Igualada (Sala 
Municipal d’Exposicions c. 
Garcia Fossas, 2 -pl. de la 
Creu) de dimarts a divendres, 
de 18.30 a 20.30 h. El dissab-
te, d’11 a 14 i  de 18 a 21, i el 
diumenge, d’11 a 14 h i des 
d’1 hora abans de la funció a 
la taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades tenen un preu de 
18 € i 15 €, amb descomptes 
per a diversos col·lectius. Els 
joves de fins a 25 anys podran 
comprar les entrades a 5 eu-
ros, acreditant la seva edat 

amb el DNI, en una proposta 
que s’emmarca en la campa-
nya Fins als 25 a cinc. També 
es poden adquirir en línia a 
www.teatremunicipalateneu.
cat, sense comissions.

Ovelles
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, 
tres germans de Barcelona, 
es troben per decidir què fer 
amb una insòlita herència que 
pot marcar el punt d’inflexió 
en la seva relació. Urbanites 
de cap a peus, desconnectats 
del camp i ben entrats en la 
trentena, reben una notícia 
inesperada arran de la mort 

d’un familiar, que promet ale-
grar-los la vida. Fins aquí tot 
bé. Considerant que 512 ove-
lles, ni més ni menys, tenen 
un preu de venda que puja 
fins als 35.000 €, tot plegat 
sembla un regal caigut del cel, 
un esdeveniment que els can-
viarà la vida. 
El debat sobre què fer-ne serà, 
també, l’excusa per parlar de 
la seva relació i de com veuen 
el futur. Aferrats a unes vides 
que no els satisfan, s’enfronta-
ran a una decisió que posarà 
a prova la seva relació de ger-
mans. Al cap i a la fi, qui està 
disposat a renunciar a res per 

un ramat d’ovelles?
Un mercat laboral amb po-
ques oportunitats. Joves amb 
una elevada formació acadè-
mica i ganes de menjar-se el 
món. El resultat: arribada la 
trentena, segueixen compar-
tint pis i guanyant uns sous 
que no els permeten arribar a 
finals de mes. Amb molt d’hu-
mor, Ovelles parla de les pors 
i frustracions d’aquesta gene-
ració i de com afrontem una 
situació de crisi.

La Sala Flyhard i l’equip 
d’Ovelles
El 2006 neix la productora 
teatral Flyhard Produccions 
i l’any 2010 decideixen obrir 
la seva pròpia sala, la Sala 
Flyhard, al barri de Sants de 
Barcelona, on programen 
principalment produccions 
pròpies sempre a partir de 
textos de dramaturgs catalans 
contemporanis. L’any 2014 va 
rebre el Premi de la crítica a la 
millor sala de teatre. Els seus 
màxims responsables són Ro-
ser Blanch, Sergio Matamala, 
Clara Cols i Elisenda Riera.
Entre les produccions estre-
nades durant aquests anys 
destaquen: Un home amb 
ulleres de pasta, Smiley, una 
història d’amor, El rei borni, 
Litus, AKA (Also Known As), 
Ovelles, entre altres. Moltes 
han estat guardonades amb 

diversos premis.
En Biel Duran és un actor 
nascut a Gelida. El 1993, 
amb 9 anys, debuta al cinema 
de la mà de Bigas Luna amb 
La Teta i la Lluna. A partir 
d’aquí, i fins a dia d’avui, pro-
tagonitza diverses pel·lícules i 
participa en nombroses sèries 
de Televisió com Nissaga de 
Poder, La memòria dels car-
gols, Cuéntame como pasó, 
entre altres.  Treballa en tea-
tre passant pels escenaris del 
Lliure, el Nacional o la Sala 
Villarroel.
Gemma Martínez és una ac-
triu  que en teatre ha parti-
cipat en espectacles com Les 
roses de la vida (Sala Barts, 
2017), La Senyora Florentina 
i el seu amor Homer (TNC, 
2017), Fedra (Romea, 2015) 
i molts d’altres. És co-funda-
dora de l’associació nunArt. 
En televisió ha participat a les 
sèries Com si fos ahir, Matar al 
padre i El cor de la ciutat. 
Eduard Buch l’hem pogut 
veure en sèries com Benvin-
guts a la família, Cites, La Ri-
era... També en mitja dotzena 
de pel·lícules, la més conegu-
da de les quals és El fotógrafo 
de Mathausen. Les darreres 
temporades l’hem vist com a 
intèrpret teatral en els mun-
tatges Blues, La resposta, El 
bon pare, L’última nit del món 
i Animals de companyia. 

“Ovelles” una entranyable comèdia sobre una 
generació en crisi existencial a l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

Aquest divendres 15 
de novembre tindrà 
lloc l’últim concert 

del Cicle Música de Primera 
Fila de la Programació Se-
tembre/Desembre 2019 amb 
el concert Desmuntant Llo-
bet, a càrrec dels guitarristes 
igualadins David Murgadas i 
Àngel Núñez.
Desmuntant Llobet és un ho-
menatge a un dels més grans 
guitarristes catalans dels se-
gles XIX-XX, Miquel Llobet 
(1878-1938). Conegut arreu 
com a concertista i compo-

sitor, les seves obres per a 
guitarra continuen omplint 
el repertori guitarrista actu-
al. Les seves harmonitzacions 
de cançons populars catala-
nes son un referent de l’es-
til i l’estètica de l’època, per 
això i amb reverència total 
a l’essència de Llobet, David 
Murgadas i Àngel Núñez han 
adaptat i versionat cançons 
originals per a guitarra amb 
diferents instruments: tior-
ba, guitarra barroca, guitarra 
clàssica i guitarra flamenca, 
afegint elements que la cul-
tura popular actual ens dóna 
constantment i amb elements 

sonors heretats de l’època 
barroca espanyola i francesa.
El concert s’emmarca dins 
el Cicle de Concerts de Pro-
fessorat de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada en què participa 
de nou el Teatre de l’Aurora.

Horari i venda d’entrades
El concert de David Murga-
das i Àngel Núñez tindrà lloc 
el divendres 15 de novembre 
a les 21 h. Les entrades tenen 
un cost de 10 € i 8 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-

rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-

Els igualadins David Murgadas i Àngel Núñez homenatgen al 
gran guitarrista Miquel Llobet, avui divendres a l’Aurora

ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

A la gira Albert Triola és substituït per Eduard Buch.
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DISSENY / LA VEU 

L’associació de professi-
onals del disseny, dis-
seny=igualada, convo-

ca l’edició 2019 d’IDEA 2019 
amb una sèrie de debats i tau-
les de treball orientades a de-
liberar sobre la importància i 
responsabilitat del disseny en 
la societat.
Els canvis de valors i costums 
socials, constatats els últims 
anys, s’han manifestat en la ma-
nera com el públic adquireix 
els productes i quines necessi-
tats prioritza. Aquests canvis 
obliguen a repensar, al disseny, 
sobre quins valors i quines 
necessitats ha de satisfer per a 
aquest nou usuari. disseny=i-
gualada aplegarà empreses, 
professionals del disseny, ins-
titucions i administracions per 
debatre els canvis a què es veu 
orientada la creació dels en-
torns on vivim: espais, objectes 
o la informació que rebem. El 
debat vol també visualitzar el 
treball fet en disseny amb im-
pacte social i mediambiental.
El disseny amb impacte és 
aquell que respon a necessitats 
reals de la gent i que implica 
una millora en la seva qua-
litat de vida tant individual 
com col·lectiva. Això exigeix 
considerar molts aspectes de 
la vida de l’element dissenyat, 
que van des d´una bona ergo-
nomia i experiència d’usuari 
a una producció no contami-
nant, passant per la reparabili-
tat, possibilitat de reutilització, 
transport mínim, reciclatge, 
etc. El disseny amb impacte 
posa el centre  d’interès prime-
rament en l’usuari i desenvolu-
pa una metodologia basada a 

escoltar i observar com utilit-
za la gent els elements del seu 
entorn i en identificar les fun-
cionalitats que de veritat im-
porten. En els debats s’espera 
tractar temes com l’economia 
circular i la responsabilitat so-
cial corporativa.
L’edició d’IDEA 2019 tindrà 
quatre debats/taules de tre-
ball. La primera, convocada 
pel dimecres 20 de novembre, 
abordarà la temàtica des del 
punt de vista del dissenyador. 
Estarà conduïda per Elisabet 
Rosselló, fundadora de Postfu-
turear (noves formes d’encarar 
els futurs) i comptarà, entre 
d’altres, amb la participació de 
Markel Comenzana, de holon.
cat (disseny i societat en transi-
ció) i professor en Màster IED 
Disseny Sostenible), Mireia 
Juan de Makea tu vida (disseny 

i ecologia), Ricard Vila (Ricard 
Vila Studio) de Recstores i cor-
responsable d’espais efímers i 
Núria Vila, (disseny gràfic sos-
tenible), professora a la BAU, 
etc.
La taula “Empresa i disseny 
responsable, sostenible, circu-
lar i social” se celebrarà el di-
jous 21 de novembre i serà di-
namitzada per Ana Villagordo, 
consultora en comunicació i 
projectes ambientals, estratègia 
creativa i disseny sostenible. Hi 
participaran Montse Bayén, de 
By my eco (moda sostenible), 
Josep Maria Pujol, Espigola-
dors (lluita per l’aprofitament 
alimentari), Àlex Jiménez Hi-
gueras, de Nut Creatives (dis-
seny de producte circular i de 
proximitat), Josep Martínez 
Ruzafa, de La Page Original 
(disseny pel canvi social), Jor-

IDEA 2019: el disseny amb impacte social
L’associació disseny=igualada aposta aquest 2019 pel disseny responsable en una nova edició d’IDEA

di Mayals, de L’Estoc (mobles 
reciclats i treball amb persones 
discapacitades) i Jordi Solà de 
Cubus Games (vídeojocs amb 
compromís).
A mitjans de desembre tindran 
lloc dos debats protagonitzats 
per entitats i plataformes del 
disseny, conduït per Oscar 
Guayabero (teòric del disseny 
i  comissari d’exposicions) i 
una trobada amb les adminis-
tracions públiques conduïda 
per Marta Escamilla, de Leitat 
Anoia (plataforma de transfe-
rència tecnològica).
A més s’organitzaran dos 
workshops amb empreses i 
dissenyadors, en col·laboració 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia i l’associació Disseny 
Marked.
Paral·lelament a les taules 
de debat, que tindran lloc a 
l’Adoberia la Bella d’Igualada, 
es podrà visitar una exposi-
ció gràfica dels premis The 
Index Project, una iniciativa 
danesa de reconeixement in-
ternacional al disseny amb im-
pacte social. L’activitat IDEA 
2019 compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
el patrocini del Grup Carles. 
L’autor de la imatge/cartell és 
DD Disseny Gràfic. El progra-
ma sencer es podrà consultar a 
www.dissenyigualada.com.
Aquesta és la cinquena edi-
ció d’IDEA, una iniciativa de 
disseny=igualada dirigida a 
establir llaços amb el món em-
presarial, i també a generar un 
espai de reflexió i prospectiva 
dels diferents àmbits del dis-
seny.

MÚSICA / LA VEU 

El grup de música més 
internacional d’Iguala-
da i Catalunya, Crisix, 

està fent la gira més extensa 
de la seva carrera i no hi ha res 
que els pari. Si fa uns mesos 
van conquerir els festivals de 
música Rock i Metal més grans 
d’Europa, tocant als massius 
festivals ‘Wacken Open Air’ 
d’Alemanya o al ‘Graspop Me-
tal Meeting’ de Bèlgica, ara just 
fa uns dies arribaven de la seva 
primera experiència a la terra 
del Sol Naixent. 

Els igualadins Crisix, des del Japó fins als Estats Units
Va ser una visita breu però in-
tensa, dos calorosos concerts 
a la ciutat de Tòquio on es 
van esgotar totes les entrades 
i es van quedar sense ni una 
camiseta ni marxandatge de 
la banda. La banda descriu el 
públic nipó com un dels més 
entregats que mai ha conegut 
fins aleshores, on es va fer evi-
dent l’especial connexió que té 
Crisix amb la cultura japonesa. 
El repertori de la banda inclou 
fins i tot cançons que parlen 
sobre Bola de Drac.
Sense gaire temps per descan-
sar, després de l’èxit en terres 

japoneses, aquesta setmana es 
dirigeixen a Nova York a co-
mençar la seva gira per la costa 
est dels Estats Units, presentant 
el seu flamant treball discogrà-
fic Crisix Sessions: #1 American 
Thrash, el seu primer disc de 
versions enfocat als artistes de 
la dècada dels 80, principis dels 
90, els quals els van influenciar 
i van conformar el so de la ban-
da en els seus inicis. Aquesta 
gira els portarà per Brooklyn, 
Philadelphia, Washington D.C, 
Ronaoke i Chalotte, que jun-
tament amb l’anterior visita a 
Chicago i al festival Full Terror 

Assault, ara farà un parell de 
mesos, ja estan consolidant el 

nom de la banda igualadina al 
continent americà.

AUGA s’ha adherit a l’any 
Brossa programant un espec-
tacle de màgia del Mag Hous-
son. El Mag Housson havia fet, 
i fa, obres i fragments ideats pel 
poeta audiovisual Joan Brossa. 
Cal dir que la representació de 
dilluns va transportar al públic 
a món Brossa de manera fà-
cil i enriquidora. Prèviament 
des d’AUGA es va recordar al 
públic que segueix oberta al 
Museu d’Igualada l’ Exposició 
Centenari Brossa.
I el proper dilluns un gran so-
prano: la jove calafina Marina 
Torra.

Màgia a l’AUGA

La pròxima sessió serà demà 
a les 18 h, i es recitarà poesia 
sobre la temàtica “FEMINIS-
TA”. Abans ens trobarem a les 
17’30 h al vestíbul de l’Espai 
Cívic Centre amb la inaugu-
ració de l’Exposició de pin-
tures “TERRA I AIGUA” del 
pintor i soci de l’entitat, Llo-
renç Dellarés. Recitaran a la 
Galàxia Poètica: Marta Ball, 
Marta Enrich, Josepa Ribera 
i Vallès, Tomàs Berzosa, Jordi 
Pallerols, Alejandro Penalva 
i Francesc Albareda. Amb 
acompanyament musical del 
cantautor gironí, Projecte 
Mau. 

Nova Galàxia 
Poètica
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MÚSICA / DAVID G.L. 

Era la meva primera ve-
gada al longeu cicle de 
concerts de l’Ateneu 

Igualadí, així que no sabia ben 
bé què esperar-me. Em van 
convidar a sopar i, tant durant 
el sopar amb l’equip (en què 
no vaig reconèixer al músic) 
com a l’entrar al microcosmos 
creat a l’escenari del teatre, no 
vaig poder evitar sentir-me 
una mica com un extraterres-
tre, o, almenys, com un viatger 
llunyà.
En Daniel Lumbreras surt a 
l’escenari (primera sorpresa: 
acabo de sopar amb ell) i ens 
anuncia que la seva música és 
un amalgama de sons de mú-
sica celta, africana, brasilera i 
moltes coses més, però que la 
base no deixa de ser el folk oc-
cidental. Això tenia entès. No 
havia escoltat res d’ell abans 
del concert, i això m’havia dit 
que fes la gent que coneixia la 

seva música. Això i que el seu 
últim àlbum, La vila (2017), 
produït per Pau Vallvé, havia 
estat multipremiat i alabat per 
la crítica, tot i la seva extre-
ma peculiaritat. Sempre que 
em trobo davant d’un músic 
amb la valentia de plantar-se 
davant d’un públic amb no-
més una guitarra i la seva prò-
pia veu penso en Bob Dylan. 
Dylan, el messies del folk oc-

cidental amb lletres que li han 
comportat fins i tot un premi 
Nobel. Doncs bé, us confessa-
ré un secret: Dylan és el meu 
músic preferit i, per mi, la ge-
nialitat de les seves lletres mai 
ha estat tant en el seu signifi-
cat com en la seva musicalitat. 
Sempre he pensat que  una 
persona que no sàpiga ni una 
sola paraula d’anglès podria 
gaudir de la seva música igual 

o més que qualsevol altre. I 
això és el que va passar diven-
dres. Si tot el públic fóssim ex-
traterrestres acabats d’arribar 
a la Terra i ens trobéssim amb 
el Daniel Lumbreras cantant 
en català (idioma del qual no 
en tindríem ni idea), la sen-
sació hagués sigut la mateixa, 
però ens hauria emocionat 
igual.
En quin idioma canta real-
ment en Daniel? La resposta 
és en cap. En l’idioma de la 
música, en tot cas. Durant tot 
el concert, el barceloní va anar 
alternant entre la seva guitarra 
elèctrica i l’acústica, fent-les 
sonar amb dolçor i naturali-
tat per igual. Per sobre de les 
rodes d’acords, la seva veu feia 
caramboles i traçava melodies 
irresistibles mantenint-se en 
un imparable falset. Abans de 
la meitat del concert, supera-
da la perplexitat de la insòlita 
proposta, el públic ja estava to-

talment entregat a una música 
que, en el fons, ens és d’una fa-
miliaritat i universalitat de les 
que no podem escapar. Sí, els 
aires de diverses músiques del 
món estaven allà, però el que 
vam presenciar no va deixar 
de ser l’etern art d’expressar-se 
amb només una guitarra (que 
ha anat de la mà de la música 
popular des del principi) en 
tota la seva puresa. I amb no-
més això, en Daniel va soste-
nir un concert exemplar.
Em va fer molta gràcia que 
en Daniel fes l’aclariment que 
una de les seves cançons es 
deia E.T. no per la pel·lícula, 
sinó per “été” (“estiu” en fran-
cès), quan jo portava des del 
primer minut amb la idea de 
l’extraterrestre al cap. En fi, 
suposo que el llenguatge és un 
món i està ple de paranys. I en 
Daniel Lumbreras ho sap bé, 
això. Només la música pot dir 
sempre la veritat.

La trampa del llenguatge

MÚSIQUES DE BUTXACA A L’ATENEU

AUDIOVISUAL / LA VEU 

Premi DO Catalunya al 
Millor Format de TV 
Català

Enguany la Denominació 
d’Origen (DO) Catalunya, col-
laboradora habitual del Zoom 
Festival, patrocina el nou pre-
mi del Festival Zoom: el premi 
“DO Catalunya al Millor For-
mat de TV Català”. A banda 
d’estrenar una nova categoria 
de premis, el Zoom Festival i 
la DO Catalunya han decidit 
obrir el premi a votació popu-
lar, perquè sigui el públic qui 
decideixi quin ha de ser el for-
mat guanyador.
Els candidats al “Premi DO 
Catalunya al Millor Format 
de TV” són programes que es 
van inscriure per participar en 
el Zoom Festival en les cate-
gories d’Entreteniment i Cul-
turals&divulgatius. Els cinc 
formats que opten a aquest 
premi, es troben actualment 
en emissió i són els següents:
- APM? de Televisió de Cata-
lunya
- Quan arribin els marcians de 
Televisió de Catalunya
- Katalonski de Televisió de 
Catalunya

- Oh my Goig (sèrie) de Barce-
lona Televisió
- El Brot de Penedès Televisió
Es pot votar a través de la pà-
gina web de la DO Catalunya 
fins al proper 20 de novembre. 
A més de patrocinar el premi, 
com ja és habitual, la DO Ca-
talunya donarà la benvinguda 
als assistents a la inauguració 
del Festival, el proper 26 de 
novembre, amb una copa de 
vi DO Catalunya.

Premi Auguri Sita Murt
L’11è Premi Auguri Sita Murt, 
que atorguen conjuntament el 
Festival de Continguts Audi-
ovisuals de Catalunya, Zoom 
Festival i la firma de moda 
femenina Sita Murt, també 
canvia de format: es propo-
sen tres candidates per votar 
a través de les xarxes socials. 
Les finalistes al Premi Auguri 
Sita Murt, un guardó al talent 
de joves actrius i comunicado-
res del món audiovisual amb 
projecció de futur, són l’actriu 
i presentadora, Mireia Agra-
munt, l’actriu Marina Salas, i 
la comunicadora Candela Fi-
gueras.
La premiada s’escull per vot 
popular a través de l’Insta-

gram de Zoom Festival (@
zoomfestival) i les votacions 
estaran obertes fins al dia 20 
de novembre. La guanyadora 
del Premi Auguri Sita Murt es 
farà pública a la gala de cloen-
da del festival Zoom, el dia 30 
de novembre al Teatre Ateneu 
d’Igualada, on hi assistiran les 
tres finalistes, escollides per 
Zoom Festival i Sita Murt.

Mireia Agramunt
L’actriu i presentadora Mireia 
Agramunt va debutar en la te-
levisió a TV3 l’any 2014 amb 
El Crac. El 2018 va formar part 
del repartiment de la sèrie de 
Betevé Kim amb K i va copro-
tagonitzar la pel·lícula Cauti-
vos de Hugo Cobo, que va ser 
una de les candidates a millor 
pel·lícula independent als Blo-
gos de Oro. Recentment ha 
rodat la pel·lícula Apóstata de 

Hugo Cobo i actualment, des 
de 2017, està cada tarda a An-
tena3 copresentant el progra-
ma de Ahora Caigo juntament 
amb Arturo Valls.

Marina Salas
Per la seva banda, Marina Sa-
las va començar encadenant 
petits papers en sèries fins que 
va arribar la seva gran opor-
tunitat a nivell nacional amb 
Desaparecida, que va emetre 
TVE. A partir de la seva par-
ticipació en la pel·lícula A tres 
metros sobre el cielo, guanya 
reconeixement i s’acaba d’as-
sentar com a actriu. Seguida-
ment, es fa amb el paper de 
Vilma en la sèrie del vaixell 
que es va emetre durant tres 
temporades en Antena 3. Des 
de llavors, participa en sèries 
molt reconegudes. En l’actua-
litat, acaba de finalitzar el ro-

datge d’Hache, sèrie original 
de Netflix, que es va estrenar 
aquest 1 de novembre.

Candela Figueras
Candela Figueras, montblan-
quina i llicenciada en comuni-
cació audiovisual, va debutar 
al matinal El matí i la mare que 
el va parir de Ràdio Flaixbac. 
Va seguir formant-se com a 
presentadora d’informatius a 
Televisió de l’Hospitalet. La 
seva carrera professional s’ha 
mogut a cavall entre la televi-
sió i la ràdio. Destaquen les 7 
temporades a La segona hora 
de Rac1, programa d’humor 
líder a Catalunya en la seva 
franja horària. En televisió, 
ha presentat gales i junta-
ment amb Francesc Mauri, 
ha conduït el programa de 
producció igualadina Globus 
Sonda de TV3.

Els premis per votació popular del Zoom: 
Premi Auguri Sita Murt i Premi DO Catalunya
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MÚSICA / A. DALMAU 

Un cop més, com si fos 
un ritual sagrat, ens 
reunim empesos per 

la màgia de la música i del 
cant coral. Busquem sempre, 
com un ideal difícil d’assolir, 
no sols la millor interpretació 
possible, sinó també el goig 
de compartir amb els qui ens 
escolten el misteri indefini-
ble de la veu cantada, que ens 
transporta a moments de feli-
citat compartida per tots, vos-
altres i nosaltres.
Aviat farà vint anys que va 
néixer la Capella de Música 
de la Tossa, una formació de 
veus d’home que tradicional-
ment ha fet del cant gregorià 
un dels pilars del seu treball. 
Per això, ben aviat, concreta-
ment el 2004, vam enregistrar 
amb la comunitat cistercenca 
de Poblet el recull de cants 
gregorians Exsultemus Do-
mino. Mai no hem abando-
nat aquest camí, per bé que 
ens hem volgut obrir també 

a altres vies musicals, com el 
cant polifònic i popular, o la 
participació en obres de gran 
format en col·laboració amb 
altres cors, orquestres i solis-
tes vocals. I també hem explo-
rat projectes especials, com 
l’espectacle De Ignoto Cantu, 
que, com segurament ja sabeu 
molts de vosaltres, desgrana 
una recreació lliure i figurada 
de l’experiència vital del mon-
jo Guido d’Arezzo al segle XI, 
en els inicis de la notació mu-
sical.
Aquest dissabte us hem con-
vocat -ens hem convocat- per 
mostrar-vos el resultat del 
nostre treball al voltant de dos 
mons que, encara que poden 
semblar molt diferents, en re-
alitat són molt propers: l’evo-
cació de la natura i els seus 
prodigis i el goig inefable de 
la música que els canta. Potser 
perquè som conscients de l’ex-
trema fragilitat del meravellós 
planeta blau en què vivim, a 
tots ens sembla imprescindi-
ble, ara més que mai, recupe-

rar amb urgència una antiga 
connexió amigable entre la 
humanitat i la natura que la 
sustenta, una relació que en 
el passat era molt més estreta 
i que la vida urbana i la supre-
macia tecnològica han anat 
refredant fins a límits absurds.
Per fortuna, el cant coral ens 
ofereix un repertori extensís-
sim en què lletristes i músics 
han volgut posar l’accent en 
algunes de les meravelles, lite-

ralment infinites, que trobem 
a la natura que ens envolta. 
Unir-les en un mateix recorre-
gut, en un mateix esperit -com 
si volguéssim proclamar un 
manifest a favor de la nostra 
vella mare terra-, és la volun-
tat del concert d’aquest vespre, 
que dediquem íntegrament a 
les cançons a la natura.
L’espectacle es desgranarà en 
quatre grups de cançons que 
s’obren amb la peça contem-

“Cançons a la Natura”, a l’Ateneu Igualadí de la mà 
de la Capella de Música de la Tossa

porània Mentre Dansin Arbres 
d’Oriol Roca i Dalmau. Se-
guirem amb una suite sobre 
els arbres d’Etiènne Daniel. 
Clourà el concert l’estrena de 
La natura som nosaltres, una 
altra peça de l’igualadí Oriol 
Roca i Dalmau que resumeix 
perfectament l’esperit que vo-
lia animar la nostra proposta 
d’aquest vespre: respectem 
per sempre més la natura que 
ens envolta.

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 17 de novembre de 2019
a les 19 h    

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Ovelles
De Carme Marfà i 
Yago Alonso

Preu: 18 i 15 €
Menors de 25 anys: 5 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

Aquest diumenge, 17 
de novembre la Coral 
de Santa Maria cele-

bra el seu 80è aniversari. Són 
molt anys ja... Com va co-
mençar tot plegat?
- (Lleonard). Era l’any 1939, tot 
just acabada la guerra “incivil”, 
després de la persecució icono-
clasta que va destruir temples 
i esglésies. Un grup de noies, 
sota la direcció d’una jovenís-
sima professora Maria del Rio 
Montfort, es va aplegar per col-
laborar en el culte i dignificar 
els càntics religiosos i fer que 
en les cerimònies religioses la 
música fos agradable i atracti-
va per als fidels. Encoratjades 
pel rector de la Parròquia de 
Santa Maria, mossèn Amadeu 
Amenós Roca, portaren a ter-
me una tasca excel·lent fent del 
cant religiós un servei. Nosal-
tres situem la dada d’inici el 
maig de 1939, en què diària-
ment es cantava l’anomenat 
“Mes de Maria”.
Modest en els seus comença-
ments, el Cor va creure que la 
seva missió estava acomplerta 
en quedar reduïda en els es-
trets àmbits dels temples igua-
ladins. Però ben aviat van anar 
expandint-se en ser sol·licita-
des a d’altres localitats del nos-
tre país, i fins i tot més enllà, 
aconseguint un palès reconei-
xement avalat amb nombrosos 
primers premis (durant dotze 
anys consecutius) i l’admiració 
de públics i auditoris selectes. 
Arran d’això, sense deixar la 
música religiosa, el Cor es va 
anar nodrint d’altres gèneres 
lírics per a formar programes 
de concert. Així la cançó po-
pular, el folklore i molt espe-
cialment el del nostre país, i 
al mateix temps les melodies 
orfeòniques dels grans mestres 
aconseguiren que les cantaires 
sabessin expressar tota l’emoti-
vitat, i tota l’ànima que els co-
municava l’experta batuta de la 

seva directora. Les principals 
localitats catalanes, d’altres de 
l’Estat espanyol, França, Portu-
gal i Itàlia pogueren donar-ne 
testimoni.

Fins l’any 2000 la coral va ser 
dirigida per la Maria del Rio 
Montfort, la seva fundado-
ra, qui va passar el relleu a 
la Coni Torrents, que enca-
ra n’està al capdavant. Quins 
canvis ha viscut la Coral du-
rant aquests prop de 20 anys?
- (Coni). Voldria remarcar la 
inestroncable continuïtat de la 
Coral en aquests vuitanta anys. 
El cor ha anat evolucionant en 
el temps i ara fa quinze anys es 
convertí en grup mixt. Jo vaig 
entrar a la Coral com a cantai-
re el 1965. Durant quinze anys 
vaig compartir la direcció amb 
la Maria, fins que per raons 
d’edat em va deixar el testimo-
ni. Porto vint-i-sis anys al cap-
davant de la Coral. 
Des de la seva fundació han 
passat per la Coral de Santa 
Maria, quatre generacions i 
amb un total de tres-cents can-
taires. 
De totes maneres, malgrat la 
transformació lògica pautada 
pel temps, la Coral ha conti-
nuat sent fidel en tot moment, 

als objectius fundacionals que 
marquen els estatuts i que són 
estar el servei de l’Església i de 
la ciutat.

Quants cantors i cantores for-
men part de la Coral actual-
ment?
– (Coni). Sempre ens hem mo-
gut més o menys en les matei-
xes xifres: de trenta a quaranta 
veus.

Hi va havent relleu generacio-
nal de cantants a la Coral?
- (Coni). Ens mantenim en 
la xifra indicada. Som una 
coral adulta i sempre hem es-
tat oberts a tothom, demanant 
evidentment unes mínimes 
qualitats d’afinació, fidelitat i 
concòrdia. No exigim cap altre 
tipus de preparació.

Quin tipus de gèneres musi-
cals es treballen a la Coral?
- (Coni). Gairebé les mateixes 
de sempre. Principalment la 
cançó catalana i les partitu-
res dels grans mestres. També 
treballem un ampli programa 
d’havaneres. El repertori és 
molt extens i hi ha molt per 
poder escollir. 
Sempre he tingut la sort de 
poder comptar amb la inesti-

mable col·laboració d’uns bons 
pianistes, primerament amb 
l’Isidre Solé Solernou, i actu-
alment amb la meva germana 
Maite Torrents; i també en les 
actuacions a la basílica amb el 
qualificat organista Lluís Vic-
tori Boladeras. Aprofito per 
agrair-los l’excel·lent disponi-
bilitat i col·laboració que ens 
ofereixen.

Amb quin criteri es fa la tria 
de les cançons que conformen 
cada concert?
- (Coni). Depèn sempre del ti-
pus de públic a qui vagi adre-
çat, i també si l’actuació és a 
l’aire lliure o en un local tancat.

Cada quan són els assajos i on 
els dueu a terme?
- (Coni). Fem dos assajos per 
setmana: els dimarts i els di-
jous de 7 a 9 del vespre -i amb 
una rigorosa puntualitat- als 
locals de la parròquia de la So-
ledat. De totes maneres cal dir 
que en l’actualitat estem sofrint 
el parèntesi d’uns mesos, degut 
a la meva malaltia i la del meu 
marit.

Diumenge celebreu l’aniver-
sari fundacional. Quins actes 
s’han preparat?

Entrevista a Coni Torrents Gubianes i Lleonard del Rio Campmajó, directora i president, respectivament, de la Coral de Santa 
Maria d’Igualada

La Coral de Santa Maria d’Igualada celebra 
el 80è aniversari de la seva fundació

- (Lleonard). La commemora-
ció ja va començar en estrenar 
el curs 2018-19. El programa 
ha estat molt variat. En aques-
ta ocasió, la junta directiva ha 
volgut que fossin especialment 
els i les cantaires -que són els 
que treballen- els qui frueixin 
singularment de la celebra-
ció. Ara estem preparant amb 
molta il·lusió la nostra festa 
patronal de la Immaculada; 
cantarem en la missa solemne 
del diumenge 8 de desembre 
a la basílica. Com que la Coni 
en aquests moments no està 
en condicions de portar la di-
recció, dirigirà la Coral el bon 
amic Joan Martínez Colàs, un 
gran professional amb qui ja 
hem treballat en altres ocasi-
ons. Ens acompanyarà l’ha-
bitual organista de la basílica 
Lluís Victori Boladeras.

Quines són les principals 
activitats que du a terme la 
Coral al llarg de l’any?
- (Lleonard). Moltes. A part de 
les actuacions en les festes re-
ligioses, celebrem el pre-Nadal, 
el Dijous Llarder i un original 
Concurs de disfresses capilars; 
la Missa i el dinar de Pentecos-
tès; el Recital Poètic que ja 
porta quatre edicions; les ar-
rossades i concerts en diferents 
pobles de la comarca;  la sardi-
nada; el festival de fi de curs; 
i un llarg etcètera. Cada any 
celebrem prop d’un centenar 
d’activitats.

Igualada compta amb un 
nombre important de corals 
i cors, tant masculins, feme-
nins i mixtos. Teniu bona re-
lació entre vosaltres?
- (Lleonard).Tenim contactes, 
més sovintejats amb alguns 
grups que amb d’altres. De fet 
el 2016 vàrem organitzar un 
Cicle de Tardor a l’auditori de 
la Biblioteca Central, amb di-
verses entitats i professionals 
de la música que va suposar un 
èxit rotund.

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

L’ ANTIGAMENT ANOMENAT PASSEIG DE “LA PRIN-
CESA”, A L’ANY 1910, CONEGUT ACTUALMENT COM 
A PASSEIG DE “LES CABRES”.

El nom de “Passeig de la Princesa” va anar des del 1852 
al 1868, en honor a l’aleshores Princesa d’Astúries, Lluïsa 
Fernanda de Borbó, nascuda a l’any 1852.

A tall anecdòtic, aquest passeig ha adoptat altres deno-
minacions, segons el moment històric, com: PASSEIG DE 
“LA LLIBERTAT”, des del 1868; i, també DEL “GENE-
RAL MOLA”, després de la Guerra Civil.

Fotografia d’autor desconegut que mostra una perspecti-
va dels primers números, observats des de la Plaça de la 
Creu; i, a mà dreta, la font de “La Princesa” i el comença-
ment del Carrer de Sta. Anna.

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

EXPOSICIONS / LA VEU 

El pròxim dimecres 20 
de novembre, a les 8 
del vespre, tindrà lloc 

la inauguració de l’exposició 
Mossèn Còdol. Vida, obra i 
llegat, que es podrà veure a La 
Sala - Sala municipal d’expo-
sicions d’Igualada, fins al 8 de 
desembre. A través d’imatges, 
testimonis i articles, la mostra 
repassa la trajectòria de Mos-
sèn Josep Còdol i Margarit i 
l’empremta que ha deixat en 
la societat, gràcies a la seva 
tasca, discreta i humil, en di-
versos àmbits, des del pastoral 
fins al social, en què Mossèn 
Còdol va fer un treball molt 

important per a la comunitat 
en un període molt convuls de 
la nostra història. La mostra 
també repassa la seva tasca en 
la defensa de la llengua i cul-
tura catalanes i de la llibertat 
de Catalunya.
Aquesta exposició és promo-
guda per la Fundació Sant 
Crist d’Igualada, creada pre-
cisament per Mossèn Còdol el 
1985, amb l’objectiu de donar 
a conèixer la imatge i la fes-

ta del Sant -per la qual sentia 
una fervent devoció-, i per 
impulsar diversos projectes de 
solidaritat, especialment vers 
les persones més desafavori-
des, una altra de les passions 
d’aquest Fill Predilecte de la 
Ciutat d’Igualada, Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya.
Paral·lelament a l’exposició, 
el diumenge 15 de desembre, 
a 2/4 d’1 del migdia, se cele-
brarà una Missa en record de 
Mossèn Josep Còdol i Marga-
rit, que va morir a la Residèn-
cia Pare Vlaseca d’Igualada, el 
6 de gener de 1994, ara fa 25 
anys.

Una exposició recorda la vida, obra i
llegat de Mossèn Còdol

La mostra, organitzada 
per la Fundació Sant 
Crist d’Igualada, es 

podrà veure a La Sala - 
Sala municipal d’expo-

sicions del 20 de novem-
bre al 8 de desembre

Coincidint amb
l’exposició, se celebrarà
una Missa en record de
Mossèn Còdol, que va

morir a Igualada 
fa 25 anys

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’itinerari gràfic de La 
Gaspar ha visitat l’ex-
posició Joan Brossa: 

Escolteu el silenci que es 
celebra al Museu de la Pell 
d’Igualada.
L’alumnat s’ha endinsat en la 
narrativa visual de l’artista/
poeta a través d’una visita 

L’alumnat de gràfic visita 
Joan Brossa al Museu de 
la Pell d’Igualada

guiada que ha incentivat el 
diàleg i la poètica brossiana 
com a eina de reflexió i de 
creació. 
Seguidament a l’escola realit-
zaran un taller creatiu de co-
llage on podran experimentar 
la transformació de la realitat 
a través de la imaginació i del 
joc i podran crear poemes vi-
suals i poemes objecte.



Titellaire de pallassos

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho el nostre bon amic 
Josep M. Bertran i Albare-
da, un igualadí nascut a l’any 

1933 i que, fa poques setmanes, va 
deixar-nos Tenia, doncs, 86 anys.
Fou, la seva, una intensa vida dedica-
da al món artístic. Professionalment, 
era tècnic en la moda de vestir, però 
les actuacions culturals eren el seu 
fort. Va ser dansaire; fou premiat en 
mostres pessebrístiques; va codirigir 
les serenates estiuenques de la UEC; 
participà en “La pintura com a “hob-
by”.
Avui, destaquem la seva faceta de tite-
llaire de pallassos.
Entorn del Centenari del naixement 

de Charlie Rivel,  Josep M. endegà 
una mostra dels seus titelles pallassos 
que volien endinsar-nos en el món 
del circ.
Del 14 al 23 de febrer de 1997 era 
anunciada una mostra dels seus tite-
lles, a la Sala Municipal d’Exposici-
ons, però, aquesta, inesperadament, 
va sofrir un esfondrament, que la dei-
xà inserbible, una temporada. L’ex-
posició, ajornada, va tenir lloc, però,  
del  30 de maig al 8 de juny, d’aquell 
mateix any, a la l’Aula de Cultura de 
la Caixa del Penedès, contant amb el 
suport de dita caixa, el departament 
de Cultura de l’Ajuntament i el movi-
ment “La Xarxa”. 
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DISSENY / LA VEU 

Els consellers d’Educa-
ció, Josep Bargalló, i de 
Treball, Afers Socials i 

Famílies, Chakir El Homra-
ni, van presentar dimarts 5 
de novembre els cartells se-
leccionats d’un dels projectes 
del programa Talent creatiu 
i empresa a l’escola Llotja de 
Barcelona. Concretament, el 
projecte encarregat pel De-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per consci-
enciar sobre els drets del col-
lectiu LGBTI.
Es van presentar al  projecte 
més de 130 propostes de car-
tells provinents de 10 esco-
les d’arts plàstiques i disseny 
d’arreu de Catalunya. Els gua-
nyadors són:
• Xavier Aznar, de l’Esco-
la d’Art i Disseny La Gaspar 
(Igualada)
• Natalia Narro, de l’Escola 
d’Art Illa (Sabadell)
• Enric Bages, de l’Escola 
d’Art Arsenal (Vilafranca del 
Penedès) 
El repte al projecte consis-
tia en dissenyar un cartell 
de sensibilització envers el 
col·lectiu LGBTI, que poste-
riorment es penjaria als insti-
tuts de secundària. Per fer-ho 
l’alumnat ha tingut contacte 
directe amb les institucions i 
persones afectades per discri-

minació en la seva orientació 
sexual, que van expressar als 
alumnes la necessitat de dur a 
terme propostes per a treba-
llar en els seus drets.
Alhora, el projecte mostra la 
dimensió de l’art i el disseny 
actual més enllà d’un pro-
ducte exclusivament estètic, 
per esdevenir una eina de 
conscienciació i reivindicació 
social. Així, les escoles d’arts 
plàstiques i disseny treballen 
per traslladar a l’alumnat el 
compromís ètic com a futurs 
dissenyadors, amb exemples 
com els treballats en el pro-
jecte LGBTI.
Durant l’acte de presentació 
d’aquest matí, el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, 
ha felicitat els guanyadors i 
ha agraït les aportacions de 
totes les escoles d’arts i dis-
seny. Bargalló ha subratllat 
la importància d’iniciatives 
com aquesta i ha ressaltat que 
“l’escola ha de fer un pas en-
davant en el reconeixement 
de la diversitat. Els alumnes 
han de poder viure com són 
ells mateixos”.
Per la seva banda, el conseller 
de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir El Homrani, ha 
destacat que “la defensa dels 
drets del col·lectiu LGTBI és 
la defensa de tots els nostres 
drets. Fer-ho és defensar que 
tothom estimi com vol en una 

societat diversa i de drets i lli-
bertats”.

Programa Talent creatiu i 
empresa
Talent creatiu i empresa és 
un programa d’innovació 
del Departament d’Educació 
que posa en contacte esco-
les d’arts plàstiques i disseny 
amb empreses i institucions 
per tal de desenvolupar reptes 
reals de col·laboració.
El programa té com a fina-
litat, d’una banda, donar a 
conèixer el potencial de co-
neixement i la creativitat que 
els escoles d’Arts plàstiques i 
disseny poden aportar a les 
empreses, entitats i organis-

mes col·laboradors. De l’al-
tra, vol fomentar la formació 
i actualització dels professors 
d’aquestes escoles d’art, mit-
jançant la transferència de 
coneixements entre aquests 
i les empreses, per tal de mi-
llorar les competències dels 
alumnes participants. Algu-
nes de les accions que inclou 
el programa són, entre d’al-
tres, la cooperació entre cen-
tres i empreses, o la formació 
del professorat en matèria 
d’intercanvi de coneixement.
Aquest concurs s’emmarca 
en el desplegament de la Llei 
11/2014, per a garantir els 
drets LGBTI i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la 

Els consellers Bargalló i El Homrani presenten el cartell 
guanyador del programa Talent creatiu i empresa 
de l’alumne de La Gaspar Xavi Aznar

transfòbia i del Pla Interde-
partamental de polítiques pú-
bliques LGTBI, en l’àmbit de 
l’educació.
L’any passat la convocatòria 
va aplegar 100 alumnes de 
10 escoles i estava focalitza-
da en la defensa dels drets 
de les persones grans LGT-
BI. Els treballs guanyadors es 
van penjar en centres de gent 
gran de Catalunya: residènci-
es, centres de dia, habitatges 
tutelats, casals, centres cívics, 
etcètera, i van tenir molt bona 
acollida. També es va orga-
nitzar una exposició itinerant 
amb tots els cartells que van 
arribar a la final del concurs.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

La Setmana del Turisme Industrial ha apropat el 
Patrimoni Industrial a la ciutadania, amb una mirada 
atenta al Museu del tren miniatura - Railhome Bcn

D el 2 al 10 de novembre, la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya 
(XATIC) va organitzar la quarta 

edició de la Setmana del Turisme Industrial, 
una ocorrent oportunitat de viure el patri-
moni industrial del país des d’una nova pers-
pectiva, participant de les activitats especials 
organitzades en museus, antigues fàbriques, 
mines, colònies tèxtils, centres d’interpreta-
ció i empreses amb la finalitat que els visi-
tants coneguin de primera mà com s’han fet 
i com es fan les coses. Es tracta, doncs, d’una 
de les millors iniciatives per a la descober-
ta en viu i en directe d’aquest atresorat pa-
trimoni. I, per a aquesta ocasió, una de les 
propostes estrella ha estat el Museu del tren 
miniatura - Railhome Bcn, ubicat al car-
rer d’Alemanya, número 43, de la capital de 
l’Anoia; un aparador museístic -en un espai 
únic de més de 500 m2- esdevingut un dels 
museus destinats al modelisme més gran del 
país, on hi s’hi donen la mà el lleure i la cul-
tura ferroviària.
Aquest peculiar museu, el Railhome Bcn, és 
producte de l’obsessió per les miniatures fer-
roviàries de l’igualadí Antoni Rabell, un en-
amorat dels trens reals que, des de fa més de 
quatre dècades, va començar a apassionar-se 
pel col·leccionisme de trens miniatura. El pas 
del temps li ha permès dotar-se d’importants 
peces relacionades amb l’univers del ferro-
carril fins a poder desenvolupar una gran maqueta 
a base de vagons, màquines de tren, materials repre-
sentatius del món ferroviari i de l’àmbit urbà, etc.,  
una col·lecció que no tardaria a convertir-se en un 
museu exemplar i que va obrir les seves portes el mes 
de juliol del 2014. 
En paraules seves: “... més enllà de la meva passió 

per comunicar, fer públic aquest laboriós i immens 
treball –de “santuari” particular a museu- és acom-
panyar a un entusiasta viatge a través del temps a tots 
els visitants; sobretot, gràcies a les dosis de realisme 
que et concedeix la miniatura”. Efectivament, els 
trens i totes les peces de modelisme ferroviari t’apro-
pen a un univers realment suggestiu que no disculpa 

cap mirada esquiva. 
La gran maqueta de Railhome Bcn és tot una 
invitació a deixar-te captivar per un nombre 
incalculable de detalls que, de fet, són la gran-
desa de la miniatura. Aquest gran espai tan 
enginyosament ideat, que li ha costat a Rabell 
prop de quinze anys de planificació i escenifi-
cació, et presenta un arquetip de patró ferro-
viari de 200 m² a escala H0 que recrea molts 
semblants d’una ciutat del centre d’Europa. 
Inqüestionablement, és una maqueta que re-
flecteix amb meticulositat bastants aspectes 
de la vida quotidiana; i, que  segons un acurat 
programa informàtic, els trens van i vénen 
passant per desviaments, passos a nivell, es-
tacions, cotxeres, tallers, fàbriques, cases de 
veïns, zones enjardinades, instal·lacions por-
tuàries, etc. Val a dir que, per les vies d’aques-
ta maqueta, tot un segell d’identitat són les 
màquines de vapor del segle XIX, passant per 
les del segle XX, fins a trens famosos -com 
l’austríac Mozart- o els trens de rodalies que 
recorren actualment el territori català, a més 
dels trens d’alta velocitat, i també dels vagons 
de mercaderies.
Endemés, al costat d’aquesta modèlica ma-
queta, el Museu conté de tot el que sigui sus-
ceptible de relacionar-se amb el món del tren 
i les estacions, com és el cas de: fotografies de 
trens, insígnies, rètols, fanals, gorres, maletes, 
accions de les companyies; i, fins i tot hi ha 

un antic rellotge d’estació que domina la col·lecció. 
Alhora, a l’interior de llargues fileres de vitrines, s’hi 
mostren molts trens en miniatura que no caben a la 
maqueta, i que formen part d’aquest total de més de 
tres mil entre màquines i vagons. 
Definitivament, al capdavall, només queda gaudir 
del viatge! 
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EXPOSICIÓ DE L’AIGUA
Promovent un consum 
responsable per veure 
el planeta com a “casa 
comuna”
L’exposició, que consta de 12 pla-
fons mòbils i autosustentables, vol 
sensibilitzar sobre la importància 
de la disponibilitat i l’accés a l’ai-
gua neta i sana. 
Del 12 al 17 de novembre  a la 
Sala Municipal d’Exposicions

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’exposicions de la Biblioteca Central

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europeade 
l’Esport, aposta per aquestaenginyo-

sa exposició de jocstradicionals 
d’arreu 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 CREMA-
DA)
Exposició de l’artista capelladí Jor-
di Lopez-Alert. Obres que neixen 
d’una mirada poètica del seu en-
torn i de la manipulació i inter-
venció de diferents residus quoti-
dians
A partir del 24 d’octubre a Artè-
ria, espai d’art i tallers

EXPOSICIONS



Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

CICLE GAUDÍ 
Calaf 

El Cicle Gaudí presenta el documental 
“Me llamo Violeta”.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
Folch i Torres del Casal

MÚSICA 
Capellades 

Inauguració de l’exposició “1896-2016. 120 
anys de formacions musicals a Capellades”
Diumenge a les 12 del migdia al Saló Rosa 
de la Lliga.

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

Concert-vermut amb Marina Freixas, veu 
i piano
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga.

MÚSICA 
Capellades 

Concert de Santa Cecília amb l’Orfeó de 
Santa Coloma de Queralt.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

DILLUNS 18

MÚSICA 
Igualada 

Marina Torra i Miquel Villalba
Cançó catalana, lied alemany i cançó fran-
cesa de la mà de dos joves músics units per 
l’interès en la música de cambra. Marina 
Torra, soprano Miquel Villalba, piano Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

Música per la ciutat. Classes obertes i con-
certs d’alumnes de l’ECMMI.
De dilluns a divendres a partir de les 6 de 
la tarda a l’Escola Municipal de Música.

DIMARTS 19

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Dependència i codependència addictiva:  
drogues i família”.
A càrrec de Jacinto Cabello, psicòleg. Si co-
neixes algú molt proper que té o creus que 
podria tenir una addicció, què podries fer 
per ajudar-lo i què no hauries de fer?.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Des del banc dels 
acusats” de Raül Romeva, ed. Ara Llibres
L’acte el conduirà Bernat Picornell, polític i 
senador al Senat d’Espanya
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la seu 

DIVENDRES 15

VISITA 
Igualada 

Vine a conèixer la mesquita d’Igualada
Farem una visita al temple de la religió 
islàmica d’Igualada. Ens acompanyaran 
les persones de l’entitat que gestiona la 
mesquita.
Divendres a les 10 del matí al carrer 
Merlet.

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL 
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares,mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC 

Igualada 
Club de lectura per a nois i noies que els 
agraden les novel.les de gènere fantàstic. 
en aquesta ocasió comentaran “El bestiari 
de l’Axil”, de Laura Gallego
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

MÚSICA 
Igualada 

Concert de tardor. A càrrec de Gemma i 
Laia. Amb motiu de Sta. Cecília,aquestes 
dues cantants igualadines ens oferiran 
unas elecció de les millors cançons.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

MÚSICA 
Igualada 

XXV Cicle de concerts de professorat. 
“Desmuntant Llobet”
A càrrec de David Murgadas, guitarra i 
Angel Núñez, guitarra. Música catalana 
popular de Miquel Llobet amb guitarra 
clàssica, flamenca, barroca i tiorba.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONFERÈNCIA 
Piera 

Quin preu té l’insubstituïble? Una nova 
mirada vers la natura i els serveis a la famí-
lia. L’Anna Victòria Cornellà Cases explica 
que és una paradoxa que l’essencial per a la 
vida necessiti ser revalorat.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca

DISSABTE 16

PATITROBADA 
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la 
família i amics de la mà de la gent del Pati.
Dissabte a partir de les 10 del matí a les 8 
del vespre al vestíbul de l’Ateneu.

POESIA 
Igualada 

Galàxia Poètica. Poesia de temàtica “femi-
nista”. Tens l’oportunitat de venir a recitar 
poesia amb acompanyament d’un altre art 
o company artista: pintura, dansa, teatre, 
música.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

MÚSICA I DANSA 
Igualada 

Cants a la natura. La música i la natura 
s’entrellacen amb les veus i un grup instru-
mental, acompanyat amb diapositives i un 
narrador. Un missatge de respecte i bellesa 
a tot el que la natura aporta ales nostres 
vides..
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Sant Genís 

La Guingueta Havaneres i el Celler de Can 
Vich agermanen música i vins.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Centre 
Agrícola.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El Grup de Teatre Filagarsa, de Molins de 
Rei, representa “El gran somni”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

TEATRE 
Capellades 

El Grup Teatral de Capellades presenta “El 
nom”. Segona representació.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre la 
Lliga.

DIUMENGE 17

TEATRE 
Igualada 

“Ovelles”, de Carmen Marfà i Yago Alonso
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans 
de Barcelona, es troben per decidir què 
fer amb una insòlita herència. Però aviat 
s’adonaran que el que semblava un regal 
caigut del cel pot capgirar la seva realitat. 
Amb Biel Duran, Albert Triola i Sara Es-
pígul.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA I VISITA 
Igualada 

Setmana de la Ciència
Com depurem l’aigua per retornar-la al 
riu? Visita a la Depuradora dels Blanquers.
Diumenge a les 11 del matí a l’Auditori 
del Museu de la Pell.

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec de la formació Música-
tres, amb Carme Miró, soprano, Josep M 
Manresa, violí i Neus Guiu, piano, amb el 
programa “Ardo d’Amore”.

d’Òmnium Cultural.

CONFERÈNCIA 
Piera 

“Teresa Pàmies. La memòria rebel”. Amb 
motiu del centenari del seu naixement, la 
Ma. Àngels Cabré aprofundeix en la seva 
aventurera història
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

MÚSICA 
Capellades 

Dins el cicle Anem al Teatre, concert del 
grup vocal In Crescendo
Dimarts a les 11 del matí al Teatre 
la Lliga

BIBLIOLAB 
Capellades 

Bibliolab amb Sandra Uve, “Descobrint 
inventores”
Dimarts a les 5 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

DIMECRES 20

CINEMA VO 
Igualada 

“Breakfast at Tiffany’s”
Projecció de la pel·lícula dirigida per Blake 
Edwards l’any 1961 i que es basa en el llibre 
que es comentarà en l’English Book Clubs
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DEL CÒMIC 
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones que han lle-
git la mateixa novel.la gràfica. En aquesta 
ocasió “Jamás tendré veinte años” de Jaime 
Martín
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Parlem de suïcidi”. I és que el suïcidi és la 
primera causa de mort entre els joves. A 
càrrec de Cecília Borràs.
Dimecres a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

TALLER 
Capellades 

“El Neolític” a càrrec d’IPHES.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca el Safareig

DIJOUS 21

CONTES A LES GOLFES 
Igualada 

La coneguda actriu i narradora Jordina 
Biosca torna amb una nova proposta de 
contes per a adults. El dit a la llaga són his-
tòries d’aquelles que parlen de la família, 
del govern, de la democràcia...
Dijous a les 9 del vespre a les Golfes de 
l’Aurora.

AGENDA
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Amics que es retroben Estrena • Pequeñas mentiras para estar juntos

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Ara fa nou anys, el cineasta 
Guillaume Canet va rodar Pe-
queñas mentiras sin importàn-

cia, una comèdia dramàtica que va ser 
campiona de taquilla a França (va re-
captar 32 milions d’euros en sis setma-
nes) i que va agradar al públic europeu 
consumidor de cinema francès. Així 

doncs, aquella historia d’amics frater-
nals i alhora confrontats ha trobat ara 
una plausible continuïtat. La pel·lícula, 
realitzada pel propi Canet, compta amb 
la majoria d’actors d’aquell primer títol, 
començant per François Cluzet, Marion 
Cotillard, Benoît Magimel. Recordem 
que Cotillard està casada amb Canet.
D’aquesta manera, re emprenem el re-
lat sobre el ara angoixat i una mica de-
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Viatge al Senegal
Estrena •  El viatge de la Marta

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

S’estrena El viatge de la Marta 
(Staff Only), la nova pel.lícula 
de Neus Ballús, multi premiada 

realitzadora barcelonina per la seva 
anterior obra, La plaga (2013), i de la 
que properament es podrà veure la sè-
rie televisiva Sis dies corrents (2020). 
La pel.lícula que ens ocupa, El viatge 
de la Marta relata el viatge d’un home 
i la seva filla, que se’n van de vacan-
ces a un ressort del Senegal. La filla, 
una adolescent que ja comença a ser 
adulta, la Marta del títol, vol conèixer 
allí a gent de la seva edat i fer amics. 
Finalment coneix a un treballador de 

l’hotel que somia ser cineasta mentre 
grava les excursions dels visitants. El 
problema de les desigualtats socials i 
les diferents cultures seran una trava 
per a la noia, que començarà a ado-
nar-se de com funciona el món.
A mig camí entre la ficció dramàtica 
(amb els actors Elena Andrada, Ser-
gi López, Ian Samsó, Madeleine C. 
Ndong i Diomaye Augustin Ngom) i 
el documental sobre la gent d’un país 
africà, la pel.lícula ofereix amb senzi-
llesa i naturalitat un retrat exploratiu i 
humanista, en el que també hi té mol-
ta importància un emotiu argument 
sobre reconciliació d’una filla amb el 
seu pare.

Trans
Cicle Gaudí •  Me llamo Violeta

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El dijous 21 de novembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu Cine-
ma i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cineclub presenta la producció del 
2019 Me llamo Violeta, dirigida per 
David Fernández de Castro i Marc 
Parramon.
Es tracta d’un documental que denun-
cia l’homofòbia i la incomprensió cap 
als nens transgèneres.

Presenta un parell de casos colpidors, 
com el que dóna títol a la pel·lícula, el 
de l’Ignacio, que de ben petit va dir que 
se sentia una nena i volia que li digues-
sin Violeta. Hi ha molts altres exem-
ples, tant o més dramàtics, però aquest 
va tenir més ressò mediàtic, ja que el 
seu pare és el famós actor de cinema 
porno Nacho Vidal, qui explicarà en 
primera persona com, des de la matei-
xa incomprensió que ara vol combatre, 
va aprendre com ajudar la Violeta i al-
tres nens en el mateix cas.

pressiu Max (François Cluzet), el qual 
decideix passar un cap de setmana a la 
casa de la costa. Però els seus vells amics 
Eric, Marie, Vincent, Isabelle i Antoine 
han planejat visitar-lo per muntar una 
festa sorpresa d’aniversari. Una opor-
tunitat per posar-se a el dia després 
de molt temps separats, i de pas per a 
comprovar què queda de la seva gran 
amistat.

Descrivint un retrat coral, en el que ca-
dascun dels personatges té el seu espai, 
Guillaume Canet relata una compla-
ent historia sobre la amistat en la que 
aquests personatges s’estimen o bé s’odi-
en, riuen o bé ploren, segons en quina 
seqüència. És una pel·lícula molt fran-
cesa, podríem dir. El conjunt d’intèr-
prets fa que tot plegat funcioni, sigui en 
situació de comèdia o de drama.



Estrena • Pequeñas mentiras para estar juntos

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

EL VIATGE DE LA MARTA
Espanya - França. Drama. De Neus Ballús. Amb Elena An-
drada, Sergi López, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong.
Una família se’n va de vacances a Senegal. La filla adolescent 
vol conèixer a gent de la seva edat i fer amics. Finalment 
coneix a un treballador de l’hotel que somia ser cineasta 
mentre grava les excursions dels visitants. El problema de 
les desigualtats socials i les diferents cultures seran una tra-
va per a la Marta.

SI YO FUERA RICO
Espanya. Comèdia. D’ Álvaro Fernández Armero. Amb 
Alex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, María de 
Nati. 
Santi és un jove amb problemes que, de la nit al dia, es torna 
ric. Molt ric. El problema és que el “millor” que podrà fer és 
no explicar-ho als seus amics i familiars. I molt menys a la 
seva parella, és clar.

ME LLAMO VIOLETA
Espanya. Documental sobre la transsexualitat. De David 
Fernández de Castro
Als sis anys, Ignasi va dir als seus pares: “Sóc una nena, em 
dic Violeta”. A través de la història de Violeta i els seus pares, 
i la d’altres joves i les seves famílies, s’ explora el complex 
trànsit que aspiren a realitzar aquests nens i nenes trans-
gènere

LA OVEJA SHAUN
Regne Unit. Animació. De Richard Starzak.
Unes rares llums planegen sobre el cel de Mossingham 
anunciant la visita d’essers d’una llunyana galàxia. A la 
granja Mossy Bottom l’ovella Shaun i la resta del ramat s´ho 
prenen molt bé. Les ovelles es fan amigues de la simpati-
ca alienígena, però llavors apareixen uns homes sinistres. 
Noves aventures de l’ovella Shaun. Pel.lícula produïda per 
Aardman Animations..

PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR JUNTOS
França. Comèdia dramàtica. De Guillaume Canet. Amb 
François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel..
Han passat set anys. Angoixat i una mica deprimit, Max de-
cideix passar un cap de setmana a la casa de la costa. Però 
els seus vells amics Eric, Marie, Vincent, Isabelle i Antoine 
han planejat donar-li una festa sorpresa d’aniversari. Veu-
rem  què queda de la seva amistat.

DOCTOR SUEÑO
Estats Units. Terror. De Mike Flanagan. Amb Ewan Mc-
Gregor, Rebecca Ferguson, Zahn McClarnon
Seqüela del film de culte El resplandor (1980), dirigit per 
Stanley Kubrick.  La història transcorre alguns anys després 
d’aquells terribles esdeveniments, i segueix a Danny Torran-
ce, traumatitzat i amb problemes d’ira i alcoholisme que fan 
ressò dels problemes del seu pare, Jack.  Basada en la novel.
la d’ Stephen King

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR 
JUNTOS 
Dv: 18:00
Ds: 19:15
Dll: 19:30
Dc: 18:00
Dj: 17:15(VOSE)
ESTAFADORAS DE WALL STREET 
Dv: 20:45
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45
LA OVEJA SHAUN 
Ds: 17:15
Dg: 17.15

ME LLAMO VIOLETA (Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

1/SI YO FUERA RICO
Dv Dll a Dj: 18:15/20:20/22:25
Ds: 16.10/18:15/20:20/22:25
Dg: 12:00/16.10/18:15/20:20/22:25

2/LA FAMILIA ADDAMS 
Dv Dll a Dj: 18.10
Ds: 16:15/18:10
Dg: 13:00/16:15/18:10
2/TERMINATOR: DESTINO OSCURO 
Dv a Dll: 20:05/22:35
Dm i Dj: 22:35
2/CHICOS BUENOS 
Dm: 20:00
2/DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE 
FOREST
Dj: 20:30

3/ JOKER  
Dv a Dj: 17:10/19:40/22:10 
3/ ABOMINABLE
Dg: 12:30/14:35

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/ LE MANS 66
Dv Dll Dc i Dj: 18:50/21:50
Ds: 15:50/18:50/21:50
Dg: 12:30/15:50/18:50/21:50
Dm: 21:50
5/ LE MANS 66 (VOSE)
Dm: 18:50

6/ LOS RODRIGUEZ Y EL MAS ALLA
Dv Ds Dll a Dj: 17:00
Dg: 12:20/17:00
6/ SI YO FUERA RICO
Dv a Dj: 19:15
6/ DOCTOR SUEÑO
Dv a Dj: 21:20
6/ LA OVEJA SHAUN
Dg: 15:00

7/ ONE PIECE ESTAMPIDA (CAT) 
Dv i Dc: 18:00/20:00
Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:00/16:00/18:00
Dll Dm i Dj: 20:00
7/ EL SILENCIO DE LA CIUDAD 
BLANCA 
Dv a Dj: 22:45
7/ PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ES-
TAR JUNTOS 
Dg: 20:00
7/ MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Dll Dm i Dj: 18:00

8/ESTAFADORAS DE WALL STREET 
Dv a Dj: 17:55/20:15/22:40
8/DETECTIVE CONAN 
Ds: 15:40
Dg: 12:45/15:40

SPIDER-MAN, un nou univers   
Ds: 18:00
EL VIATGE DE LA MARTA   
Ds: 19:40
Dg: 16:30/20:00
ROCKETMAN   
Dg: 18:00

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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SALA GRAN

SI YO FUERA RICO   
Dv: 18:30/20:30  
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 17:30/19:30

SALA PETITA

GEMINIS   
Dv: 18:15
Ds: 16:00/18.15
Dg: 17:00

DR. SUEÑO   
Dv: 20.30
Ds: 20:30
Dg: 19.15



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Tot de banyistes tarragonins s’hi torren en homenatge a les virtuts 
d’en Dalí (dos mots) / 2. Pixi contra el vent. Teixit amb D.O. Barceloneta / 3. Val per mig 
centenar. Sa companya tant com navega i ell només fixa el timó. Leucocit d’ordinador / 4. 
Cremi el Ducados de cara a la paret. Si posés seny ja no seria la mateixa. Val per un quinto 
d’aquell mig / 5. Teixit de cotó capaç de provocal calicosi. Tenen un regust de tongo, aques-
tes calcetes / 6. Al cor del fill. Qualsevol poble així aquests dies està ben tranquil / 7. D’aquí 
a un meset i poc més començarà a mostrar símptomes de restrenyiment. Aproximació 
al porró / 8. Iniciació a l’aproximació. Controvèrsia de carrer / 9. Plataforma sostenible 
amb farciment natural. Abans de l’altre / 10. Destacament militar en una regió xinesa. 
Funest, amb un toc de patètic / 11. Xifra bàsica. Relaxació en la tensió de cotó. Fa servirt 
al contrari / 12. La veritat feta dona. Intoxicació causada per psicosi de l’àcid / 13. Beguda 
destil·lada de l’aritjol. Torno cap a l’oest.

VERTICALS: 1. És la típica cosa de silici. Permet engrandir el desordre d’en Paul / 2. 
Símptomes d’anèmia. Destraler, especialment amb un volant a les mans. Causen urticària 
/ 3. Núvol sobrevolant Menorca. Ciclista sense iniciativa pròpia, com un mercenari / 4. 
De la nutrició que per culpa de l’hiper fa créixer massa. Concedit per atzarosa voluntat 
/ 5. Somnolència induïda per la música cubana. Domini mental sobre la pilota. La lletra 
que t’encendré / 6. En edat tercera. Herba un poc dròpola, un poc grossera. Vocalitzen 
en quarta / 7. Exalta les virtuts de l’olla remenada. Full plegat amb voluntat informativa / 
8. Espiral al cap del violoncel perquè un italià l’ha volguda. Quan el gimnasta la repeteix 
comença a reflexionar / 9. Encara aquells símptomes. Peix impossible de menjar sol. DNI 
sense identitat / 10. Aparell per aguantar la madeixa a mesura que es debana. Amb aquesta 
navalla no es pot orar com cal / 11. Festival de la cançó d’humor involuntari. Està del color 
del tifus, pobrissó / 12. Ventada portafortuna. Com el bescuit però en versió sopa.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla



Fabada de cocció lentagastronomia

GASTRONOMIA  | 59Divendres, 15 de novembre de 2019

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

Ingredients per a quatre persones:
.• Fabes 450 g
• Oli d’oliva verge extra 1 cullerada • Xoriço asturià • Boti-
farra asturiana • Tocino • Safrà • Llorer full 1 • Aigua • Sal

En les receptes per olla de 
cocció lenta cal canviar el 
xip: cal posar en remull els 
llegums al matí, per cui-
nar-les abans d’anar a dor-
mir. Les fabes han d’estar un 
mínim de vuit hores sota 
l’aigua. El seu volum aug-
menta considerablement, 
així que deixa que quedin 
ben cobertes.

Abans d’anar a dormir, posa 
les fabes a l’olla, al costat de 
l’embotit, l’oli d’oliva, la fulla 
de llorer i la branqueta de 
safrà (qualsevol d’aquests 
dos ingredients són, en 
qualsevol cas, prescindi-
bles) i cobreix tot amb ai-
gua, un dit per sobre de les 
llegums. Aquesta és l’única 
part delicada de la recepta. 
A la Crock-pot amb prou 
feines hi ha evaporació: si 
poses poca aigua quedes-

sin seques, si poses massa 
quedessin aiguades. L’aigua 
només ha de cobrir un cen-
tímetre les fabes. És millor 
no tirar sal. El compango 
és molt salat, i depenent de 
què hagis comprat pot ser 
suficient.

Tapa l’olla i programa-la 
a set hores a temperatura 
baixa. Si tens un model que 
no tingui apagada automà-
tica és bo comptar amb un 
programador d’endoll que 
talli el corrent de l’olla ar-
ribat aquest temps, però 
si et passes fins a una hora 
no ho notaran les fabes. Et 
recomanem tancar la porta 
de la cuina, l’olor que des-
prèn aquest plat farà que et 
despertis a mitja la nit mort 
de gana. Corregeix la sal del 
plat, i ja estarà a punt per 
gaudir al màxim!

Elaboració:



Novembre
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.

16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon. 
17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg; Iscle; Victòria.

18: Romà; Aureli.  
19: Crispí; Faust o Fost; Abdies.

20: Octavi i Adventor; Benigne; Silva 
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve 

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

ESGLÉSIA / LA VEU 

Demà dissabte dia 16 
de novembre tin-
drà lloc la cinquena 

peregrinació de la família 
josefina a Catalunya. Feli-
gresos i simpatitzants de les 
vuit parròquies ateses pels 
missioners de Sant Josep del 
Pare Vilaseca, es donaran 
cita a la quasi parròquia de 
Fàtima d’Igualada per cami-
nar plegats, en peregrinació, 
fins l’ermita de sant Jaume 
Sesoliveres on en arribar, a 
las dotze del migdia, es cele-
brarà una Eucaristia en acció 
de gràcies per tot el que hem 
viscut durant aquest últim 

Cinquena peregrinació de la família josefina a Catalunya

Jaume Satorras Llucià

Els seus estimats:   fills, Francesc i Fosa, Teresa i Yoshiyuki; nets,  besnets, i  família tota, 
volen agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat 
dilluns  dia 11 de novembre a l'oratori de Funerària Anoia.

Morí cristianament el passat dissabte dia 9 de novembre a l'edat de 97 anys.

Igualada, novembre de 2019

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Vidu de Pepita Torras Gubern

Isabel Romeu i Solé

Que morí el dia 14 de novembre del 2002.
Es prega una oració per la seva ànima

Igualada, novembre de 2019

17è Aniversari

any. 
Des d’aquí volem convi-
dar-vos a participar de l’ale-
gria d’aquesta festa.
Us esperem!!

Presentació del llibre de la 
biografia de Josep M. Vila-
seca
Els Missioners de Sant Josep 
van arribar a Catalunya des 
de Mèxic ara fa 8 anys, treba-
llen a diverses parròquies del 
nostre Arxiprestat, residei-
xen a la Pobla de Claramunt 
on es troba la casa principal. 
El seu Fundador, el Pare Jo-
sep Maria Vilaseca, va néixer 
a la ciutat d’Igualada.

La Residència del P. Vilaseca 
és l’única referència que te-
nim d’aquest personatge que 
va ser batejat a la Basílica de 
Santa Maria. 
Ara, els Missioners Josefins, 
volen donar a conèixer la 
vida i obra del seu Fundador 
i per aquest motiu ens con-
viden a la presentació del lli-
bre de la biografia de Josep 
Maria Vilaseca i també de 
l’Oracional Josefí que mos-
tren el carisma i espirituali-
tat d’aquesta Ordre. 
La presentació anirà a càrrec 
del Superior General, el p. 
Gerardo Maya González, que 
es troba aquests dies entre 
nosaltres i tindrà lloc també 
demà dissabte a l’ermita de 
Sant Jaume Sesoliveres,  des-
prés de la celebració de l’Eu-
caristia, a les 12 del migdia, 
en commemoració de la cin-
quena peregrinació Josefina 
a Catalunya. 
Esperem comptar amb la 
presència de tots vosaltres.
“Endavant sempre endavant, 
doncs ho vol Sant Josep”. (P. 
Josep Maria Vilaseca)

Els Missioners de Sant 
Josep de la comar-

ca tenen la seva casa 
principal a la Pobla de 

Claramunt
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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, el cicle de concerts 
d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscar-les a les nostres oficines de 
La Veu. 

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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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

24h

OBERTA

DIVENDRES 15:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE 16: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 17:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DILLUNS 18:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 19: SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 20:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 21: BAUSILI
Born, 23
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

La grip és una infec-
ció de tipus víric 
que es transmet 
amb facilitat d’unes 

persones a unes altres i que 
ataca a les vies respiratòries 
i produeix febre, mal de cap 
i una sensació de malestar 
general. En persones grans 
és especialment important 
prevenir aquesta malal-
tia, ja que pot tenir conse-
qüències molt greus per al 
benestar quan ja es troben 
afeblides a causa de l’edat 
o altres problemes de salut. 
La tardor i l’hivern són les 
estacions en les quals el vi-
rus apareix amb major fre-
qüència al nostre país pel 
qual és important comen-
çar a prendre mesures per a 
prevenir el seu contagi.

Quines mesures de pre-
venció hem de tenir en 
compte?

� Vacunar-se contra la ma-
laltia. L’Organització Mun-
dial de la Salut recomana 
especialment la vacuna 

contra la grip a les persones 
en risc de sofrir complica-
cions derivades d’aquesta 
malaltia com són les per-
sones grans, embarassa-
des i aquells que sofreixen 
malalties cròniques.

� Evitar el contacte amb 
persones ja malaltes. El vi-
rus de la grip es transmet 
fàcilment i amb rapidesa 
d’unes persones a unes al-
tres. Limitar el contacte 
amb les persones malaltes 
ajuda a reduir el contagi.

� Mantenir una higiene 
adequada. La higiene és 
fonamental per a reduir la 
possibilitat d’agafar el vi-
rus, per a això es recomana 
rentar les mans regular-
ment i tapar-se la boca i 
nas en tossir o esternudar.

Per què és important que 
les persones majors de 60 
anys es vacunin?

El seu sistema immunitari 
està disminuït, i és per això 

que poden patir més fàcil-
ment malalties com la grip. 
A més, la vacuna de la grip 
és la millor opció per pre-
venir-la i limitar, d’aquesta 
manera, la circulació del vi-
rus. Si tenim en compte que 
amb la vacuna evitem un 
entre un 50 i un 60% de les 
hospitalitzacions en perso-
nes grans, i que el número 
més gran de morts per grip 

es produeixen en persones 
grans, la resposta és ben 
clara: la vacunació és indis-
pensable.

Si els símptomes persis-
teixen durant més de dues 
setmanes, visita el teu met-
ge de capçalera, ja que pot 
tractar-se d’una infecció de 
major gravetat.

Després de l’estiu consulta 
amb el teu centre sanitari 
el calendari de la campanya 
de vacunació contra la grip. 
La prevenció a través de la 
bovina antigripal és la mi-
llor aliada per a combatre 
una malaltia que pot arribar 
a afectar molt greument la 
delicada salut de les perso-
nes majors.

La grip i les persones grans



Esther Gonzàlez Calero /  
Fundadora de l’Associació TEA Anoia

Vaig néixer a Madrid, el 1974. He estudiat per administrativa a l’Institut Villablanca. 
Fa 20 anys vaig venir a viure a Catalunya, seguint el meu cor, on m’he establert i he tingut dos 
fills: l’Erik, de 16 anys i l’Aram de 13. Sempre he estat una persona que, d’una manera o altra, 
he acabat assolint els reptes personals que em proposava, i aquesta associació n’és una prova.

Què és el TEA (Trastorn de l’Espectre Autis-
ta)? Com es detecta? Se sap per què apareix? 
És hereditari?

El TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) és una disca-
pacitat del desenvolupament neuronal que pot crear 
problemes socials, de conducta, de comunicació...

El diagnòstic pot ser difícil de fer, ja que no hi ha pro-
ves mèdiques com una anàlisi de sang, per exemple. 
Els metges observen el comportament i el desenvolu-
pament dels nens. És en la família on s’evidencien els 
primers indicis que alguna cosa no funciona com hau-
ria d’anar. En el nostre cas personal, no socialitzava 
amb els altres nens al parc, no deixava que l’abracessin 
ni que el toquessin... I empitjora segons passen els anys... 
No se sap per què apareixen, però sí que els gens hi 
influeixen.

Per què vols crear una associació de TEA?

Perquè aquí a l’Anoia no n’hi ha. Les famílies s’han de 
desplaçar lluny per ser ben atesos. Aniria bé que les 
institucions s’impliquessin més... Quan et donen un 
diagnòstic sobre el teu fill, sigui de l’índole que sigui, 
en el nostre cas de TEA, un cop superes el xoc emocio-
nal que moltes famílies pateixen i vols posar tot el que 
està en les teves mans per ajudar, et trobes amb moltes 

barreres. Amb prou feines disposem de personal mèdic 
preparat per tractar i conduir a aquesta persona, aques-
tes carències també existeixen en l’àmbit educatiu (tot i 
que ens anem trobant cada cop amb més persones amb 
empatia i preparació per afrontar el tema) i, per supo-
sat, el suport emocional i psicològic que necessitem les 
famílies. Et trobes sol, sense saber a qui explicar les te-
ves penes que pugui entendre realment pel que estàs 
passant i et pugui aconsellar.

Un dia vaig voler canviar tota aquesta situació i vaig 
començar a investigar, a preguntar, a trobar-me amb 
diferents persones en diferents àmbits per saber quins 
passos havia de seguir per crear una associació d’aques-
ta índole.

He necessitat molt temps per aconseguir aquesta infor-
mació. Al llarg d’aquests anys (perquè no ho he fet en 
dos dies, com se sol dir), he conegut moltes famílies 
que, en el seu moment, van passar per històries molt 
similars a la meva. Professionals que m’han aconsellat  
com el centre Decroly i el Dr. Lluís Villar, avui dia, em 
donen suport i en els que em recolzo sempre que els ne-
cessito. Quan vaig descobrir que ja no estava sola, que 
hi havia molta gent disposada a donar un cop de mà i 
avançar, en aquell moment, vaig decidir que si podia 
ajudar a més famílies tal com havien fet amb mi, inten-

taria evitar, en la mesura de les meves possibilitats, que 
se  sentissin com em vaig sentir jo.

Qui sou els que esteu organitzant l’associació?

A partir de la xerrada que es va organitzar el 17 d’oc-
tubre amb l’ajuda de l’ajuntament de Montbui, actual-
ment tenim un grup de 34 famílies. Dins del grup tam-
bé tenim diverses persones que treballen, d’una manera 
o altra amb nens i que s’estan formant en el camp de 
l’educació. A més a més d’una sèrie de professionals que 
ens estan donant suport i aporten el seu granet d’arena 
perquè tot segueixi endavant.

Què s’ha de fer per formar-ne part?

Òbviament, en aquesta mena d’associacions, que tinguis 
algun familiar amb trastorn o bé, que vulguis donar su-
port a la iniciativa des d’altres àmbits (cultural, mèdic...).

Aprofitem aquesta entrevista per dir que avui  divendres 
15 de novembre hi ha convocada la primera reunió de 
grup per a l’Associació TEA Anoia. D’entrada són 34 fa-
mílies les que en formen part, però s’hi pot afegir qui 
vulgui. El lloc de la trobada és a la Vinícola de Montbui 
(al costat de l’ajuntament). Per qualsevol consulta podeu 
adreçar-vos al mail:  teanoia@hotmail.com

La crispació ha fet dels enfrontaments un tema omnipresent. En política s’ha passat del bipartidisme a dos blocs de difícil gestió, fets d’una 
munió de partits. La confrontació creix arreu i tot té alguna raó. Quan les coses no funcionen, tot se’n ressent, siguin convivència, empre-
ses, carrers o edificis. Així, mentre el Rec aconsegueix l’èxit de sortir en molts dels mitjans escrits, radiofònics i televisius, alguns sols hi 
veuen l’enriquiment d’unes marques foranies que venen pocs dies a l’any i perjudiquen a grups i comerç local que fan activitats cada dia. 
Fa deu anys uns ciutadans van creure que hi havia una manera de preservar el patrimoni històric i recuperar-lo per la trama urbana. Però 
des del primer dia, es van haver d’enfrontar a moltes reticències. Com quasi sempre que es fa alguna cosa. Mentre uns hi veuen els con-
dicionants econòmics, altres voldrien que les administracions invertissin sens límit fins satisfer el que demana la comunitat. Uns i altres 
sovint s’irriten amb les crítiques. Tenen la pell fina. Massa sovint tots intenten imposar les seves idees, creences i actuacions a la resta de 
la societat. I més encara. Creuen que tenen tota la raó per voler fer-ho.

“Prefereixo equivocar-me que no 
quedar-me amb el dubte”

 Pia Prat Jorba @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

IGUALADA   93 805 21 1 7     
MOLLERUSSA  973 60 29 63

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

A6 40 TDI
240cv Stronic
PVP: 64.781€

Q7 DESIGN 45 TDI  231 CV
STRONIC QUATTRO 7 PLA

PVP: 88.390€

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

A3SB
3.0 TDI 116CV
PVP: 33.559€

TÀRREGA  973 31 34 06
www.servisimo.es


