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La Generalitat inicia el desplegament de l’Hisenda Catalana. Aquí tindrem només “punt d’informació”.    Pàgines 7-8

5è Mercat de 
Lletres al Museu 
de la Pell

Festa Major 
d’Orpí

  Pàgina 19

L’Anoia NO tindrà oficina de 
l’Agència Tributària Catalana
 Manresa, Vic 

o Vilafranca 
tindran una 
oficina integral: 
Igualada no

 El secretari 
d’Hisenda diu 
que “mai ningú 
de l’Ajuntament 
d’Igualada ens 
ha dit res”

 L’alcalde 
Marc Castells, 
indignat, diu 
que la decisió és 
intolerable

 A més, Interior 
preveu que 
els Mossos 
de Trànsit 
abandonin la seu 
d’Igualada

Més pisos i un gran súper 
a Cal Font d’Igualada
El solar de Cal Font té els dies 
comptats. Després de 10 anys 
anant d’una propietat a l’altra, 
i de mil i un projectes refets, el 
darrer tros de terra on hi havia 
la fàbrica de Cal Font acabarà 
convertint-se en un edifici de 
pisos. Res de centre cultural, 
ni d’hotel, ni de centre cívic, 
com s’havia arribat a dir. Pisos 
i baixos comercials, curt i ras. 
En total, hi haurà 57 pisos on 
abans hi havia terreny muni-
cipal i públic. També hi hau-
rà un supermercat Consum 
connectat per un túnel amb el 
pàrquing soterrat.  Pàgina 9
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L’IHC inicia 
la OK Lliga

  Pàgina 49

CENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  
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Cristina Domènech

@CristinaDomenec  
   

Un problema greu de la societat és una cosa tan 
tonta com q els nens dormen poc. Mòbils al 
quarto, TV fins tard, zero autoritat dels pares.

L’EDITORIAL

No és el moment

C
atalunya és en una fase molt important. 
I, d’alguna manera, les decisions que està 
prenent el seu govern ens afecten directa-
ment a nivell territorial. Aquesta setmana 

hem estat testimonis del desplegament de la nova 
Agència Tributària de 
Catalunya, que tindrà 19 
oficines repartides per 
tot el país, i que esdevin-
drà l’embrió de la gestió 
de la recaptació dels im-
postos catalans si pros-
pera el procés sobiranis-
ta per crear la República 
Catalana. Està clar que 
tot això són futuribles, 
però no ho són la creació 
d’aquestes oficines i de 
més de vuit-cents llocs 
de treball, que hauran 
d’implantar-se abans de 
l’estiu vinent. Aquest procés és real i ja ha comen-
çat. I la mala notícia és que Igualada i l’Anoia hi 
pinten més aviat poc.
Davant de la mala nova, ha estat lamentable el 
comportament dels nostres polítics, cercant culpa-
bles mútuament i escudant-se en la ignorància per 
justificar l’inconvenient general. Celebrem la vo-
luntat del govern d’Igualada en demanar una recti-

ficació, però, no cal dir-ho, ens hagués agradat més 
ser “primer plat” d’aquest desplegament, el primer 
que veu el territori de les anomenades “Estructures 
d’Estat”. 
No anem bé si discutim a la primera. Tampoc si 

estem a la Lluna de 
València o ens refiem 
de prebendes, i menys 
encara si utilitzem 
interessos polítics per 
damunt dels territo-
rials. No hem posat 
els polítics on són 
per això. I ho saben. 
Siguin al govern, o a 
l’oposició.
L’Agència Tributà-
ria ha estat el primer 
fruit d’un procés sor-
git des de la voluntat 
popular d’una àmplia 

majoria de catalans i en els propers mesos en vin-
dran més, alguns d’ells amb conseqüències directes 
per al territori. En el cas de l’Anoia, caldrà sumar-hi 
també el desplegament de la Vegueria Penedès. Cal 
estar amatents i aprofitar totes les oportunitats i 
tota la força possible, vingui d’on vingui. Buscar 
culpables quan s’ha d’acabar la feina és el més fàcil. 
Ara ni ens convé, ni és el moment.  

No anem bé si discutim a la 

primera. Tampoc si estem a la 

Lluna de València o ens refiem 

de prebendes, i menys encara si 

utilitzem interessos polítics per 

damunt dels territorials
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Ton Lloret 
@tonlloret  

Avui hem presentat el @mmp_capellades  i 
els seus darrers projectes a 
#iapmacongress2016 celebrat a Brasília

Paulina Jordán H
@paulinajordanh  

 
#ReydeEspaña le pide a la #ONU solidaridad para 
los #refugiados, cuando #España es el país que 
más demora su ingreso #quinscollons #guerra

Raquel Camacho

@rraquel_camacho  

La Gaspar seleccionada a Expohogar per re-
presentar les escoles d disseny d Catalunya 
@EMAGCIgualada @marccastells

Jaume Singla Sangra 
@jaumesingla 

Democracia a la española, es cuando un funcio-
nario de ADIF, se pasa por el forro un acuerdo 

político entre el Estado y la Generalitat

Marc Castells
@marccastells  

Una vergonya que @fomentogob asfalti 
l’A2 amb més de 30.000 vehicles diaris i no 

ho faci a la nit. #vergonya #marxem

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

La decisió del #TJCE és gràcies a la denúncia 
d’una #interina Ministerio Defensa no x la 
gestió dels “compañeros” secretaris generals

Daniel Macià Marti
@Macia_daniel  

Dissabte 24 Marató Donació Sang a l’Ateneu. Aju-
darem a salvar moltes vides, ho dic per expèriencia 
@VeuAnoia @RadioIgualada @AteneuIgualadi

Natàlia Mas Guix

@nataliamasguix  

El comunicat de la gran banca es basava 
en una premisa falsa: la sortida de l’euro. 

L’euro està garantit i ho saben.

#latevaveu

Carlota Carner 

@_Charlotte21  

Anar a judici per facilitar que la gent voti: és 
a dir, s’expressi, opini, participi, digui. 

#estapassant #9Nsomtots

Luís de Guindos, ministre d’econo-
mia en funcions, va poder escapar-se 
de donar comptes davant la Cambra 
amb l’ajut de C’s, però això no li va 
estalviar l’escarni de tots els grups 
parlamentaris i de la premsa. Però ell 
no ha parat de proclamar que “José 
Manuel Soria era la millor opció pel 
càrrec del Banc Mundial”.

Rita Barberà, senadora del PP de-
signada per les Corts Valencianes, no 
oculta el seu ressentiment amb els 
que l’han pressionat des del seu par-
tit on tenia el carnet número 3 “Evito 
que ningú s’empari en mi per respon-
sabilitzar-me de qualsevol perjudici o 
per amagar els seus resultats polítics i 
electorals”. Lluny queden aquells co-
mentaris elogiosos de Mariano Rajoy 

quan li deia “ets la millor”. 

Mariano Rajoy, president del go-
vern, va dir des de Bratislava que  
l’exalcaldessa “ja no és militant del 
PP i ja no tinc cap autoritat sobre 
ella, com tampoc no la tinc sobre al-
tres persones”.

Luís Barcenas, exsenador i tresorer 
del PP, ha renunciat a l’acusació con-
tra la destrucció dels disc durs dels 
ordinadors on anotava la comptabi-
litat B del seu partit. Ho ha justificat 
dient “no tinc prou diners per estar 
en tants judicis a l’hora”.

Rafael Català, ministre de Justícia 
en funcions, a dit que  “la consulta 
independentista, ja sigui pactada o 
no, és il·legal i que, per tant, caurà 
tot el pes de la llei sobre qui cometi 
qualsevol irregularitat en aquest sen-
tit. Una consulta pactada no existeix 
en el nostre ordenament jurídic. La 
clau està en la sobirania nacional, 
que resideix en tots els espanyols, no 
només en una part”.

Pilar Zabala, candidata a lehen-
dakari de Podem i germana de Joxi 
Zabala, torturat, assassinat i enter-

rat en calç viva pels GAL el 1983, va 
preguntar a Alfonso Alonso, líder del 
PP, durant un debat electoral de les 
eleccions basques “Llavors vostè no 
em considera a mi víctima del terro-
risme?”. I aquest li va respondre “Sap 
que, d’acord amb la llei, tal com està 
redactada, no; del terrorisme, no. Però 
vostè és víctima de... de..., sí, esclar, 
de…, d’un excés, d’un abús, d’una ac-
tuació de funcionaris de l’Estat abso-
lutament execrable”. I el candidat del 
PP va abaixar la mirada. 

Neus Munté, portaveu del Govern, ha 
assegurat que la “famosa desobedièn-
cia haurà d’arribar, tard o d’hora. Hi 
haurà moments en què s’hauran de 
prendre decisions importants, com 
deixar de pagar impostos a Espanya. 
La societat catalana és madura i sabrà 
què ha de fer per fer avançar el pro-
cés”. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex-
president d’Extremadura, ha dit  “A 
Sánchez no se li acudirà mai formar 
govern amb Podem i els independen-
tistes, però si això passés, me n’aniria 
del PSOE. El verdader problema d’Es-
panya no és la falta de govern sinó 
la secessió de Catalunya”. 



É
s tan extremista el govern (o caldria 
dir-ne banda?) de Rajoy, que l’única 
possibilitat de veure a Espanya lleis 
que no siguin retrògrades i antisoci-

als, és que el Tribunal Europeu les rectifiqui. 
Ho acabem de veure amb les indemnitzacions 
als treballadors temporals. Segons el Tribunal 
de Luxemburg, no es poden donar diferències 
entre treballadors fixos i eventuals. 
Li agradi o no a la banda que ens governa, 
s’haurà de modificar el Estatuto de los Tra-
bajadores per adaptar-lo a la sentència. És 
clar que a Espanya ja n’hi ha que pensen en 
igualar-ho tot a la baixa. És a dir, ni vint dies 
per any treballat, d’indemnització d’acomia-
dament a cap treballador.
Aquest no és pas el primer clatellot que la 
banda de Rajoy s’emporta dels tribunals eu-
ropeus i, al pas que van, tampoc serà el darrer.
Tinc la teoria que Espanya, l’Espanya estatal, 
no s’ha acabat de creure que forma part d’Eu-
ropa. Si s’ho cregués no faria algunes de les 
coses que fa. Per exemple enviar de comissari 
europeu a l’Arias Cañete o intentar col·locar 
a l’exministre Soria al Banc Mundial. 
En canvi, els polítics unionistes -PP, PSOE, 
C’s- no paren d’amenaçar-nos als catalans 
en expulsar-nos d’Europa en cas de sortir de 
l’Estat Espanyol. Sembla mentida que els que 
menys creuen en Europa, siguin els que pre-
tenguin donar carnets de ciutadà europeu!
Tinc clar que Europa no mourà un dit en favor 
del dret d’autodeterminació de Catalunya. Ni 
un dit. Cal recordar que la Unió Europea és 
un club d’estats i nosaltres, els catalans, no en 
tenim d’Estat. El que tinc clar és que Europa 
frenarà les ànsies bel·licoses de l’Estat, quan 
els catalans decidim que ja és hora de fundar 
la República de Catalunya. Però no farà res 
fins que els catalans “moguem fitxa” i fem un 
pas endavant irreversible.
Per primera vegada els ciutadans de Catalu-
nya tenim a les mans la possibilitat de decidir 
el nostre futur, sense interferències d’Espa-
nya. Però estem sols. Absolutament sols. Eu-
ropa no es mourà si nosaltres no fem un acte 
de sobirania clar i contundent. I per a fer-ho 
hem de ser la meitat més un dels catalans 
amb dret de vot.
Europa en espera, però som nosaltres els que 
hi hem d’anar, perquè en aquest viatge els ca-
talans estem sols.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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H
i ha qui inventa enemics exteriors - reals 
o imaginaris - per reforçar el seu pro-
jecte col·lectiu. Menteixen i manipulen 
fent servir paraules grandioses. La Pà-

tria. La Justícia. La Llibertat. La Fraternitat. Sempre 
ha estat igual al llarg de la Història. Així han crescut 
l’antisemitisme, la islamofòbia i l’aversió als ianquis, 
als catalans o als espanyols d’avui. I són expressió de 
les pròpies mancances.
Ningú no sap on es va. Només que cal guanyar l’ene-
mic. Les posicions s’allunyen voluntàriament. I els 
missatges - i el to amb què es formulen - són amena-
ces i no formes de negociació i diàleg. Per defensar 
els seus postulats, els polítics enganyen. La premsa i 
els líders d’opinió inventen. Diuen el que els convé. 
Utilitzen el descrèdit i les amenaces. Callen el que 
saben. I propaguen la informació interessada, que 
arriba a una ciutadania cada vegada més fragmen-
tada i desorientada. Cadascú explica la seva pròpia 
veritat i amaga el seu interès. Cada vegada és més 
tènue frontera que existeix entre el fet, el rumor i la 
calúmnia. I les xarxes, amb la velocitat amb què tot 
es propaga, fan impossible confirmar-ne la veracitat. 
Tot és fum i es fa difícil saber què hi ha de cert. Les 
forces i els missatges que alimenten les veritats dels 
diferents bàndols expliquen fets difícilment contras-
tables. És una estratègia rudimentària per assegurar 

el seu poder, però efectiva per als seus interessos. La 
política s’alimenta dels enemics en els diferents es-
taments de l’Administració. Poder compartit, però 
enfrontat,. 
S’afebleixen les institucions, amb la defensa d’un Es-
tat de dret, feta d’interpretacions i nomenats discre-
cionals. Així la inacció de Mariano Rajoy és només 
aparent. Diu el que li sembla, però fa el que vol. Les 
actuacions del ministre Fernàndez Díaz són cíni-
ques, però eficients. Les imputacions de Rita Bar-
berá i la petició de penes per a Chaves i Griñán, són 
paranys potencials per Populars i Socialistes, recor-
dant qui va nomenar a Cándido Conde Pumpido i 
Antonio Salinas. El tracte donat als jutges Vidal i De 
Alfonso, és l’aplicació de la mateixa llei, però amb 
interpretació diferent. El nomenament frustrat de 
Soria i les explicacions de De Guindos al Parlament, 
només supèrbia i impunitat. La designació parisen-
ca de Wert i la seva parella, el pagament de serveis 
prestats. El forat del deute generat pel rescat ban-
cari i les autonomies, la font de totes les corrupci-
ons. No importen els ciutadans. Només mantenir el 
poder. Tot es defensa des l’aforament i es castiguen 
els febles dels altres bàndols. Així s’inventen noves 
realitats. Però aviat s’haurà de triar entre  ingoverna-
bilitat o impunitat. Entre seguir lluitant per les Es-
panyes o per intentar marxar-ne. Entre la veritat i la 
mentida. I cadascú es quedarà amb la que cregui.  

Veritats inventadesEuropa ens espera

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LA VEU del lector

MERCAT DE LLETRES

Aquesta iniciativa cultural igualadina engega la seva cinquena edi-
ció demà dissabte. Durant tot el Museu Comarcal i l’Adoberia Bella  
acolliran presentacions literàries i altres activitats.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVERTICAL.COM
AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

CAL REVISAR ELS PRO-
TOCOLS A URGÈNCIES
Mireia Mateos

Bon dia,
Dimarts sobre la mitjanit vam dema-
nar una ambulància al 112 perquè 
el meu fill de 3 anys es va despertar 
ple de baves, amb els ulls vermells, i 
sense poder respirar, i ens la van de-
negar.
Després de parlar amb 3 persones 
diferents, la primera ens va dema-
nar que li expliquéssim què li havia 
passat al nen, la segona que li donés-
sim el número de targeta sanitària 
del nen, i la tercera persona ens va 
demanar que li acostéssim el telèfon 
al nen per sentir com respirava... (Jo 
al·lucinava. De debò? De debò?). I 
aquest últim ens va denegar l’ambu-
lància.
El meu fill s’asfixiava. Sortim volant 
cap a l’hospital.
Arribem, i vaig aparcar al costat de 
la porta d’urgències. Vaig parar a la 
mateixa porta però vaig pensar: “Mi-
llor que l’aparqui abans d’arribar a la 
porta, que si arriben més malalts i / 
o ambulàncies, puguin passar sense 
cap problema”.
Passem dintre i no ens van donar 
temps ni de seure a la sala d’espera, 
directament ens van passar al box 
de cribratge. No sé com va ser, per-
què van ser 4 segons però la persona 
de seguretat de l’hospital, que és de 
l’empresa Eulen Seguretat, li havia 
donat temps d’acostar-se’m i dir-me 
que no podia aparcar el cotxe allà 
on l’havia deixat i que el mogués. Li 
vaig dir que sí, que un moment, que 
ens havien cridat ja. Anava camí a 
cribratge tot pensant: “sí que es pot 
aparcar, el senyal posa prohibit esta-

cionar excepte urgències. Què hi ha 
més urgent que haver d’anar a l’hos-
pital volant amb el meu fill perquè 
ens han denegat l’ambulància sol·li-
citada? Si el cotxe està mal estacio-
nat, no s’ha adonat que vaig d’ur-
gència, que el nen no respira, que no 
es deixa anar del meu coll, que real-
ment és que no puc? Ja hi aniré quan 
pugui ...”.
El primer és el primer, i el segon és 
el segon.
Del box de cribatge vam passar al 
box de pediatria, sense tornar a la 
sala d’espera, el nen va empitjorar, es 
va posar més nerviós, vòmits, etc ... 
Com és normal, em vaig quedar amb 
ell, sense voler separar-me ni un se-
gon del seu costat. Però va aparèixer 
el de seguretat. Em va dir que ja, que 
el cotxe no podia quedar-se on era i 
que l’havia de treure ara mateix. Va 
entrar al box de pediatria! Vaig que-
dar astorada... i si haguéssim estat en 
roba interior? Quina necessitat tinc 
jo que aquest senyor vingui a moles-
tar al box? Quan hi ha un senyal de 
trànsit que posa prohibit estacionar 
excepte urgències i nosaltres érem 
una urgència! No entenc res.
Jo, molt obedient, vaig anar a moure 
el cotxe. El vaig moure a la vorera de 
davant, 3 metres. Però segons sembla 
això el va alleujar moltíssim perquè 
llavors es va quedar a la porta a jugar 
amb el seu mòbil. Imagino que ja no 
tenia més feina. Hi havia complert 
amb la seva missió, es deu sentir re-
alitzat...
Estic a favor de la sanitat pública, la 
valoro i la defenso, però tot fet amb 
seny. S’ha de fer un bon ús dels ser-
veis, són per a tots i són escassos, 
però cal saber prioritzar, i l’Hospital 
d’Igualada no ho va fer.
Al senyor d’Eulen, explicar-li que a 

l’hospital s’hi va per urgències i ve-
ritable necessitat, i més si vas amb 
un nen de 3 anys que no pot respirar. 
S’ha de tenir sentit comú, empatia i 
dos dits de front. Només aplicant el 
sentit comú s’alleuja molt als malalts 
i als acompanyants.
No voldria oblidar-me de la família 
del Gabriel i animar-los a que llui-
tin, perquè les coses han de canviar. 
No podem seguir fent el mateix, si el 
mateix no funciona, és una incohe-
rència, és pura vagància, i és d’inep-
tes. Si ningú els diu que ho fan ma-
lament, sempre pensaran que ho fan 
molt bé, i efectivament, alguna cosa 
no funciona.
Revisin els protocols.

JAUME ESTEVE VIDAL, 
ARTISTA PICTÒRIC DE 
GRAU ALT
Joan Pujol i Bartrolí

Els Hostalets de Pierola, del 24 de 
setembre al 9 d’octubre, dissabtes de 
12 h a 14 h i tardes de 18 h a 20 h, 
diumenges i festius de 12 h a 14 h, 
tindrà lloc l’exposició d’obres d’art 
d’en Jaume Esteve Vidal al carrer 
Major, 1 Bis , bxs.
Si jo tingués la casa més adequada 
tindria la col·lecció més amplia, ara 
tan sols tinc 32 quadres, entre olis i 
aquarel·les. Estic joiós d’ensenyar, 
encara que només sigui l’entrada, 
per poder mostrar-ne un reguitzell 
que va des de dita entrada al celler. 
Tinc aguades en negre i plomatge i, 
quan passo davant del nostre Ajun-
tament no em canso de contemplar 
dos dels seus dissenys per murals, on 
ens vol il·lustrar la seva imaginació 
de centenars de milers d’anys en-
darrere, amb la gran mostra trobada 

d’en Pau ( Pierolapithecus catalauni-
cus) i altres mostres trobades fins ara 
al paratge de Can Mata.
Degut a la gran admiració que sento 
per al meu bon amic Jaume, em surt 
del cor escriure aquest article espe-
rant que la gent que visiti dita expo-
sició quedi més que satisfet. Gràcies 
Jaume.

INDIGNACIÓ 
CASOLANA
Pilar Crespo

A casa hem comprat un microones fa 
un any i dos mesos, pel mòdic preu 
de 525 euros pensant que amb aquest 
preu abans moriria jo que l’escalfa-
dor de la llet. Equivocada estava, ha 
durat un pelín més d’un any. Però la 
segona sorpresa me la donen en el 
servei de reparacions de la casa Ama-
na, que aquesta és la marca que s’ha 
portat la meitat del meu sou mileu-
rista, quan m’anuncien que el meu 
súper i caríssim micro és semiindus-
trial i que solament té una any de 
garantia. Primer, jo no tinc una se-
miindústria, sinó una família famo-
lenca que reclamava un bon micro, i 
segon si he gastat una part important 
de la despesa familiar en un aparell 
almenys tinc dret al fet que tingui un 
temps raonable de garantia. 
La meva pregunta és: La llei no obli-
ga al fet que a Espanya (encara visc 
en aquest país) qualsevol producte 
tingui dos anys de garantia? Segon: 
Què haig de fer quan em cridin del 
servei de reparacions dient-me qual-
sevol triquiñuela perquè no em porti 
el micro previ pagament d’un ben 
bec? Agrairia respostes econòmiques.
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1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei d’un sistema de seguretat contractat i finançat a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Informació subjecta 
a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta les condicions i les assegurances en promoció en qualsevol oficina de CaixaBank. Assegurances d’automòbils i de 
llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i domicili 
a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU per a contractacions de sistemes de seguretat a través de Compra 
Estrella, de PromoCaixa, SA, finançats a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Requisit de permanència de 3 anys en la contractació d’un sistema de seguretat per a la llar. CaixaBank col·labora exclusivament en el finançament 
i el pagament d’aquests sistemes de seguretat. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1565-2016/09681

Quan una cosa ens agrada de debò, el que volem és protegir-la.

A CaixaBank, amb les assegurances i un sistema de seguretat de Securitas Direct protegiràs el que més 
t’importa i, a més, podràs aconseguir fins a 3 mesos gratuïts.1

M’agrada

que estiguin protegits 



A
mb els precedents revo-
lucionaris del dia de la 
proclamació de la Re-
pública, dia 14 d’abril 

de 1931,  en què una massa obrera 
va assaltar la presó model de Bar-
celona als crits de visca la repúbli-
ca, i que a cops de mall va trencant 
els barrots de les cel·les i alliberen 

tots els presos politics i comuns, es repeteix, enca-
ra que sense trencadissa, l’alliberament de presos a 
la presó Model de Barcelona al començar la Guerra 
Civil el 18 de Juliol del 1936. Les milícies    de la FAI 
prenen el poder al carrer, davant la impotència de 
la Generalitat de Companys. L’11 d’ agost de 1936 
fou assaltat el Palau de Justícia de Barcelona per uns 
milicians de la FAI, capitanejats per un advocat de 
la CNT anomenat Àngel Samblancat. A mesura que 
passen els primers mesos, la situació revolucionària 
de Barcelona i Catalunya és insostenible, el front mi-
litar està a 300 km, a l’Aragó. La tensió ideològica i 
l’odi visceral que es professaven les organitzacions 
llibertàries i l’històric partit independentista  fundat 
per l’Avi  Macià, Estat Català (EC), va portar aquest 
partit a intentar un “push” contra CNT-FAI,  el no-
vembre de 1936; el propòsit era eliminar la cúpula 
anarquista, i de passada el president Companys. La 
gent d’Estat Català culpen el president Companys, 
per la seva antiga amistat professional amb els àcra-
tes com advocat defensor anys abans i després des de 
la presidència de la Generalitat, com  a massa per-

A
cabem de deixar enrere 
un altre 11 de setem-
bre. Un any més i per 
sisena vegada conse-

cutiva el poble català va sortir al 
carrer per fer sentir a Espanya i a 
la resta del món el batec de la seva 

identitat,  i la seva reivindicació de nació sobira-
na. La negació de l’èxit de la diada, l’escapçament 
del número de participants, el menyspreu envers 
tota la manifestació i de retruc, a totes les persones 
que van participar-hi, han sigut una vegada més 
l’estratègia adoptada pel govern de Mariano Rajoy 
per obviar la realitat i fugir d’estudi. A tot plegat, 
cal afegir-hi el cinisme que fan palès quan asse-
guren parlar en nom de la democràcia i de l’estat 
de dret. A tot això, cal sumar-hi la hipocresia a 
l’hora d’utilitzar la Constitució com a justificant 
de la seva negativa a permetre que els ciutadans 
de Catalunya s’expressin lliurament. Una Cons-
titució que va rebre el vot en contra del llavors 
Alianza Popular, que preferia continuar aferrada a 
“los principios del movimiento”. I es que ben mi-
rat, l’únic que han canviat és el nom del partit, 
perquè per la resta segueixen fent el mateix que 
4 dècades enrere. El diàleg és del tot inexistent, 
si no és per estar d’acord amb el que ells diuen. 
Qualsevol resposta a una petició,  es tradueix en 
una amenaça pel qui la fa. La separació de poders, 
una mera farsa. El Tribunal Constitucional, una 
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Democràcia orgànica

La frustració nacionalista davant la revolució

eina al seu servei formada per membres afins al 
seu partit. Els casos de corrupció d’alts càrrecs del 
PP queden degudament arxivats. 
El passat és el que és i no pot canviar-se. Són mol-
tes les nacions que tenen un punt fosc en la seva 
història, però la majoria han volgut passar pàgi-
na i que el passat sigui només passat. Espanya no 
forma part d’aquest grup. L’executiu que presi-
deix el Sr. Rajoy i els anteriors presidits per José 
M. Aznar, no volen ni han volgut sentir a parlar de 
condemnar els crims comesos durant l’època del 
franquisme, ni donen suport a la llei de memòria 
històrica. Segueixen considerant un “botí de guer-
ra” els papers de Salamanca. Tampoc es fan ressò 
de les peticions dels familiars dels presoners repu-

blicans que van morir durant la construcció del 
“Valle de los Caídos” i van ser enterrats en aquest 
lloc, per poder treure’ls d’allà.  No accepten decla-
rar nuls els consells de guerra que es van treure de 
la màniga, per fer desaparèixer a tots els que els 
feien nosa o consideraven una amenaça pel règim. 
Tot i que als cinemes ja no es projecta el “No-Do”, 
els canals de televisió estatals continuen exhibint 
les cintes que van formar part de l’aparell pro-
pagandístic destinat a l’exaltació del franquisme. 
Sense anar més lluny, el dia 5 de setembre “la 2” 
va emetre la pel·lícula Sin novedad en el Alcazar 
. El programa del dia 18 de juliol tingué com a 
protagonista el film El Santuario no se rinde.  I me-
sos abans van fer el mateix amb Raza. Cert que 
aquest títols formen part de la història del cinema 
espanyol, però atesa la seva temàtica haurien de 
romandre als arxius de la Filmoteca Nacional, i no 
sortir-ne. El Ministerio del Interior va bloquejar 
la inscripció del Partit Demòcrata Català (PDC) 
al registre de partits polítics, a causa de les sigles i 
els objectius fundacionals: No obstant això, sí que 
van autoritzar la de la formació “La Falange”, que 
es posiciona obertament a l’extrema dreta i decla-
ra una ideologia feixista i nacional-sindicalista.
El dictador, Franco, no definia el seu règim com 
dictadura, sinó com a “democràcia orgànica”. El 
PP d’ara continua fent el mateix, l’única diferèn-
cia rau en què ells només fan servir el substantiu i 
ometen el qualificatiu. 

missiu amb l’actuació de CNT-FAI. El propòsit d’un 
sector d’EC d’eliminar també a Companys no està 
clar històricament, hi ha versions que ho contradi-
uen, però els fets ocorreguts donen una versemblan-
ça molt alta a l’objectiu d’apartar Companys per les 
seves connexions am el món àcrata. El cop de força 
hauria de ser seguit d’una proclamació d’indepen-
dència de Catalunya i d’una neutralitat en la guerra 
civil enfront a les tropes franquistes, aquesta pro-
clamació devia estar emparada per França i la Gran 
Bretanya. Els anarquistes reaccionen i els fets es suc-
ceeixen molt ràpidament. El secretari d’Estat Català 
, Joan Torres Picart, és destituït. El president del Par-
lament de Catalunya, Joan Casanoves i Maristany, 
membre d’ERC, marxa ràpidament exiliat i de forma 
clandestina  (segons sembla, era qui havia de substi-
tuir Companys). Finalment, hi ha un fet colpidor, és 
l’assassinat d’Andreu Rebertés,  cap de la Comissa-
ria general d’ordre públic de la Generalitat, que va 
ser trobat en una cuneta de la carretera cosit a trets; 
execució sumària feta a l’estil del pistolers de la FAI, 
de la mateix manera que els assassinats dels germans 
Badia, ocorregut l’abril del mateix any (abans de co-
mençar la Guerra Civil) realitzats per Justo Bueno, 
famós pistoler  àcrata molt conegut. Uns dels ger-
mans Badia que va caure assassinat era Miquel Badia 
i Capell, anomenat el “capità collons”, que va ser cap 
dels serveis de la Comissaria general d’ordre públic 
de la Generalitat republicana, i un dels organitzadors 
dels anomenats fets d’Octubre del 1934. Des del seu 
càrrec va perseguir de forma implacable la violèn-

cia d’elements de la FAI, per això va ser assassinat 
com a venjança. Entre aquests anomenats incon-
trolats hi havia personatges tèrbols i procedents de 
la delinqüència, que ja venien del temps de la mo-
narquia. Molta d’aquesta gent anaven a vendre’s al 
millor preu; als anys vint, saltaven de les bandes dels 
sindicats lliures de la patronal a ficar-se en bandes 
d’atracadors que s’infiltraven als grups de la FAI per 
intentar justificar les seves actuacions. La vinguda de 
la república no va fer canviar de forma important la 
conducta de tota aquesta gent. La CNT, abans de la 
Guerra Civil, va intentar desestabilitzar permanent-
ment la República amb la convocatòria de vagues 
generals, la realització de sabotatges als serveis pú-
blics, les insurreccions armades (Octubre del 1934), 
els atracaments (justícia distributiva).. Joan Garcia 
Oliver, líder de la FAI, considerava la República  com 
a una entitat burgesa que calia superar pel comunis-
me llibertari, pel mitjà d’una acció insurreccional i 
evitar que la forma republicana es consolidés, per 
no convertir els anarquistes en socialdemòcrates. Per 
això la situació revolucionària de Barcelona en escla-
tar la Guerra Civil va ser un desastre, almenys durant 
uns mesos fins els anomenats fets de Maig del l’any 
següent, el 1937, en què el Govern de la República va 
retirar el comandament de l’ordre públic a la Gene-
ralitat i va desallotjar el anarquistes dels seus punts 
de control a la ciutat, si més no en part. La frustració, 
tant dels anarquistes ideològics de bona fe com dels 
nacionalistes convençuts davant la revolució, obligà 
a molta gent a marxar per evitar perdre la vida.  
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E l govern de Catalunya 
ha iniciat tota la maqui-
nària de les anomena-

des “estructures d’Estat”. Una 
de les primeres que comencen 
a veure la llum és l’econòmica, 
a través de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya (ATC). El 
departament d’Economia de 
la Generalitat ha anunciat ja el 
desplegament d’oficines, que 
seran un total de 19 a tot el 
país. A Igualada no n’hi hau-
rà. La més propera serà la de 
Vilafranca -com a probable 
capital de la Vegueria Penedès, 
a la qual pertany l’Anoia- o la 
de Manresa -capital de la Ca-
talunya Central-. 
Igualada s’haurà de confor-
mar amb un “punt d’aten-
ció i informació tributària”, 
que estarà ubicat a l’oficina 
d’impostos de la Diputació al 
carrer Sant Carles. El govern 
ha posat la capital de l’Anoia 
al nivell d’Olot, Ripoll, Ber-
ga, Solsona, Cervera, Valls o 
Tremp, per citar alguns casos, 
però no al nivell de Manresa, 
Vilafranca, Vic, Reus, la Seu 
d’Urgell, Figueres, la Bisbal 
d’Empordà o Santa Coloma 
de Farners, que sí que tindran 
oficina -amb un mínim de 15 
treballadors cadascuna-.
El desplegament suposarà in-
crementar la plantilla de 375 
a 800 treballadors. Tot això 
abans del juliol del 2017 i amb 
un estalvi per a la Generalitat 
de 17,2 milions d’euros. Això, 
segons la Generalitat, hauria 
de permetre situar l’ATC a les 
portes de fer el pas per al que 
ha anomenat la “segona fase”. 
O, el que és el mateix, esde-
venir una veritable Hisenda 
pròpia d’una eventual Repú-
blica catalana, si l’estiu vinent 
culmina el procés de descon-
nexió, com contempla el full 
de ruta de l’executiu i la CUP.

Tancament de l’oficina liqui-
dadora del c/Tarragona
La mesura comportarà el tan-
cament de l’oficina liquidado-

Igualada no tindrà oficina de la nova Agència Tributària 
de Catalunya, però sí Manresa, Vic o Vilafranca

ra actual del carrer Tarragona, 
on hi treballen avui quatre 
persones que fan tasques, so-
bretot, relacionades amb els 
impostos de transmissió de 
propietats i successions. El 
personal passarà a l’oficina del 
carrer Sant Carles.
El tancament de l’oficina té 
una explicació. Altres comu-
nitats d’Espanya han assolit 
un sostre competencial supe-
rior al que actualment desen-
volupa la Generalitat, com és 
el cas de les Illes Balears, Múr-
cia o Galícia. I és que a Catalu-
nya encara hi ha serveis sub-
contractats als Recaptadors 
de la Propietat, dependents 
de l’Estat, que facturen uns 
27,5 milions d’euros anuals a 
la Generalitat per fer aques-
ta feina. És el cas de l’oficina 
del carrer Tarragona -i moltes 
més a tot el país-. 
En xifres, el pas endavant ha 
de permetre passar de recap-
tar els 1.242 milions d’euros 
anuals actuals a 2.306 milions 
en només 12 mesos. Ara s’ha 
començat a definir el nou or-
ganigrama de l’ATC, el qual 
contempla les 15 noves ofi-
cines -més quatre a les avui 
capitals de província-, la pri-
mera de les quals s’inaugurarà 
al nord de Barcelona el proper 
gener.
La Generalitat diu que els 
municipis que tindran ofi-
cina s’han triat en funció del 
nombre d’habitants, l’activi-
tat econòmica del territori, el 
nombre de treballadors de les 
oficines liquidadores que hi ha 
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El desplegament de la 
imminent Agència Tri-
butària de Catalunya 

preveu traslladar la pe-
tita oficina liquidadora 

del carrer Tarragona 
a un punt d’atenció 

al ciutadà a l’oficina 
que té la Diputació al 

carrer Sant Carles

La Hisenda Nacional de Catalunya no tindrà oficina integral a Igualada.

Mapa oficial del desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya.

i la divisió administrativa del 
país.
Òbviament, la intenció és que 
aquestes noves oficines ges-
tionin de forma integral tots 
els impostos propis i cedits 
de la Generalitat, però també 
els dels municipis, en base al 
conveni firmat amb les admi-
nistracions locals per oferir un 
servei de finestreta única.
Per dotar-los de personal, 
l’objectiu principal és integrar 

a la plantilla de l’ATC els 277 
treballadors que estan con-
tractats en règim laboral a les 
53 oficines dels registradors 
de la propietat, entre ells els 
4 d’Igualada. Ara bé, el pro-
blema és que la incorporació 
directa no té empara legal i 
la normativa diu que els llocs 
de treball han de ser ocupats 
amb caràcter general per fun-
cionaris, i que les funcions de 
liquidació estan reservades 

a funcionaris públics. És per 
això que caldrà fer concursos 
públics oberts, tot i que la Ge-
neralitat diu que es valorarà 
experiència i coneixements 
dels treballadors de les ofi-
cines liquidadores en aquests 
procediments, i la intenció és 
tancar la incorporació de tot 
el personal existent.

passa a la pàgina següent
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L a notícia que Igualada 
no tindrà oficina de 
l’Agència Tributària de 

Catalunya (ATC) -veure pàgi-
na anterior- ha causat un veri-
table ball de bastons polític a 
la ciutat. En el ple municipal 
ja va sorgir el tema i els atacs 
entre Marc Castells (PDC) i 
Josep Maria Palau (ERC) van 
ser continuats.  En resum, 
Castells adduïa que no tenia 
notícia del tema fins aques-
ta mateixa setmana i que, 
en canvi, deia, Palau, cap de 
l’oposició i com a assessor del 
departament d’Economia de 
la Generalitat, ja en tenia co-
neixement d’abans i no l’havia 
informat... Castells va arribar 
a dir-li a Palau “mal igualadí” i 
“invàlid per ser alcalde”...
El tema va fer-se públic a la 
Comissió d’Economia i Hi-
senda del Parlament, el passat 
14 de setembre, amb presència 
de la diputada igualadina de 
Junts pel Sí -i de PDC- Maria 
Senserrich. “Jo també me’n 
vaig assabentar el mateix dia”, 
ha dit la diputada a La Veu. En 
aquella mateixa sessió ja va 
mostrar la seva “preocupació” 
pel futur dels treballadors de 
les oficines liquidadores actu-
als i s’interessava pels criteris 
de distribució territorial de les 
oficines. 
L’Ajuntament va acabar apro-
vant una moció -que abans ja 
s’ha aprovat en altres ciutats 
perjudicades- en la que recla-
ma al departament d’Econo-
mia i Hisenda de la Generalitat 
que “replantegi l’estructura” 
de la nova xarxa d’oficines de 
l’ATC. Castells va dir dimecres 
que “les treballadores de l’ac-

Secretari d’Hisenda de la Generalitat: “Portem 9 mesos parlant 
de l’Agència i mai ningú de l’Ajuntament d’Igualada no ha dit res”

tual oficina liquidadora local 
d’Igualada ens han traslladat 
la seva inquietud davant la 
imminència amb què la Ge-
neralitat sembla voler aplicar 
aquesta estructura i les conse-
qüències que tindrà”. L’alcalde 
argumenta que “Igualada no 
es pot permetre perdre ser-
veis, no podem tolerar que els 
nostres ciutadans i empreses 
perdin drets per l’aplicació 
d’aquest nou model”. Consi-
dera que “és inacceptable, és 
un error de forma que ningú 
hagi informat aquest Ajun-
tament d’aquesta decisió” i 
avança que “defensarem da-
vant la Generalitat que Iguala-
da ha de tenir una oficina de 
gestió integral de tributs, com 
les capitals del seu entorn”. 

ERC diu que en altres ciutats 
els alcaldes s’han mogut més
ERC Igualada assegura que 
“no és cert que Igualada perdi 
nivell de servei al ciutadà amb 
el desplegament territorial de 
la nova  ATC, perquè tindrà 
un punt d’atenció dins l’Ofici-
na Tributària de la Diputació, 
on s’ubicaran tots els llocs de 
treball que hi ha a l’Oficina Li-
quidadora actual”.
Josep Maria Palau ha afegit 
que “l’oficina de coordinació 
territorial de la Vegueria Pe-
nedès s’està plantejant a Vila-
franca, per raons de centralitat 
geogràfica i sobretot per la pro 
activitat i les facilitats que ha 
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El Secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

El Secretari d’Hisenda de la 
Generalitat, Lluís Salvadó, ha 
explicat en declaracions a La 
Veu que “en aquesta primera 
fase del desplegament no es-
tem fent més que el que ja han 
fet altres comunitats autòno-
mes, algunes governades pel 
PP, que és trencar el conveni 
amb els 53 Registradors de 
la Propietat que han fet, des 
de fa molts anys, d’aquestes 
oficines liquidadores un ne-
goci privat. Ara des de la Ge-
neralitat es recupera la gestió 
d’aquests impostos, i alhora 
estalviem molts diners”. 

Per a Salvadó “l’objectiu és 
que els quatre treballadors 
que hi ha l’oficina d’Igualada 
passin a fer funcions de gestió 
dels impostos de la Genera-
litat i l’administració local, a 
l’oficina del carrer Sant Car-
les”. Per a Salvadó “el procedi-
ment serà prou senzill i la gran 
majoria del personal actual a 
tot el país s’hi incorporarà 
sense problemes”.
Respecte l’enrenou polític que 
s’ha generat a Igualada, Llu-
ís Salvadó diu que “portem 
nou mesos parlant de l’ATC 
i mai ningú de l’Ajuntament 

d’Igualada s’ha dirigit a no-
saltres. En absolut”.
Que la capital de l’Anoia no 
tingui inicialment una ofici-
na integral de l’ATC es deu “a 
criteris de la nova distribució 
territorial, que passa de tenir 
en compte les províncies a 
posar per davant les vegueri-
es, en el cas de l’Anoia la del 
Penedès. En alguns casos hi 
ha més oficines a la mateixa 
vegueria, però és per qües-
tió de volum de gestió dels 
impostos”. És el cas de Vic o 
Reus, i ciutats de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

La notícia causa una 
baralla entre PDC i 

ERC, i l’alcalde Castells 
titlla Josep M. Palau de 

“mal igualadí” i “in-
vàlid per ser alcalde”

aportat l’alcalde de Vilafran-
ca, Pere Regull (PDC), amb 
l’oferta de locals municipals”. 
En aquest sentit, els republi-
cans igualadins afirmen que 
“no ens consta que Castells 
hagi fet res fins ara per acon-
seguir nous Serveis de la Ge-
neralitat per Igualada, a part 
d’atacar al Secretari d’Hisenda 
en el Ple d’aquesta setmana o 
a la Delegada del Govern de la 
Catalunya Central, fa uns me-
sos”, assegura.  

Palau: “Igualada no pot 
perdre el tren del Penedès”
Palau afirma que “hem estat a 
disposició de l’alcalde d’Igua-
lada per ajudar a aconseguir 
nous Serveis de la Generalitat 
per a la ciutat, però fins ara ens 
aquest àmbit no ens ha dema-
nat res”. Cal destacar que en 
aquest mandat ha començat el 
desplegament de l’administra-
ció territorial de la Generalitat 

al Penedès, i els republicans 
es pregunten què ha fet Marc 
Castells al respecte, opinant 
que “Igualada no pot perdre 
el tren del desplegament dels 
Serveis de la Generalitat al Pe-
nedès, igual que ja va perdre el 
tren de la Catalunya Central; 
és un fet que no ens ho podem 
permetre, no podem fer més 
victimisme, ni més intents de 
manipulació al Ple”.
Per acabar-ho d’adobar, el di-

ari Punt-Avui informava ahir 
que el departament d’Interi-
or preveu eliminar els Mos-
sos d’Esquadra de Trànsit 
de la comissaria d’Igualada. 
Aquesta serà una de les con-
seqüències de la reorganit-
zació del mapa de la policia 
de trànsit que prepara la di-
recció dels Mossos i que su-
posarà passar dels actuals 22 
sectors a només 16. També 
rep Igualada...

“S’han tingut en compte la nova distribució 
territorial del país i el volum d’impostos”

CONCERT:
“ENSAMBLE MOXOS”  de L’Estat Plurinacional de Bolívia

Col.labora: 

Basílica de Santa Maria d’Igualada
Diumenge 2 d’octubre 2016 a les 18,00 hores

Regalem 
4 entrades dobles

als 4 primers lectors 
que ens facin arribar aquest val a les nostres oficines:

Carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Nom ...................................................................................................................................

Localitat ....................................................... Tel. .............................................................
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Feia 10 anys que el 
solar estava sense 

construir, en un espai 
on s’hi va arribar a 

projectar un hotel, zona 
comercial i un centre 

cultural

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l solar de Cal Font té els 
dies comptats. Després 
de 10 anys anant d’una 

propietat a l’altra, i de mil i 
un projectes refets, el darrer 
tros de terra on hi havia la 
fàbrica de Cal Font acabarà 
convertint-se en un edifici de 
pisos. Res de centre cultural, 
ni d’hotel, ni de centre cívic, 
com s’havia arribat a dir. Pisos 
i baixos comercials, curt i ras. 
El darrer propietari és l’em-
presa madrilenya Gestilar, que 
a través de la seva filial Gesti-
lar Igualada SL va comprar el 
desembre de 2015 a Aliseda 
SAU les tres finques que con-
formen el terreny. 

Supermercat Consum
Els nous propietaris van fer 
el seu projecte, aprovat per 
l’Ajuntament el passat mes 
d’abril. Aquest contempla la 
construcció de 57 pisos de 
dos, tres i quatre habitacions, 
i, inicialment, dues plantes so-
terrànies, una primera com a 
a aparcament privat dels ha-
bitatges, i una segona per a 
pàrquing d’un supermercat 
que hi haurà a la planta baixa, 
amb una superfície de venda 
de 1.278,99 m2.
En aquests darrers mesos, 
però, dificultats tècniques 
van aconsellar fer només una 
planta d’aparcament i, enlloc 
de fer la segona, millor cons-
truir un túnel de connexió del 
supermercat amb el pàrquing 
existent de Cal Font. Això és 
el que dimarts van aprovar 
a l’Ajuntament d’Igualada, 
previ acord de Gestilar amb 
la cadena Saba per a llogar 40 
places de pàrquing, que seran 
d’ús per a l’establiment.

L’Ajuntament dóna llum verda a 57 nous pisos a Cal Font i un 
gran supermercat que estarà connectat amb el pàrquing

Aquí és on hem sabut que el 
supermetcat serà de la cadena 
Consum, una cooperativa es-
panyola amb 674 establiments 
al país, alguns d’ells a l’Anoia, 
concretament a Montbui i 
el Bruc. Serà el supermercat 
més gran del centre de la ciu-
tat. Feta aquesta aprovació, 
la promotora Gestilar ja pot 
tirar endavant els permisos 
necessaris per dur a terme les 
obres.

Denúncia de tracte de
favor a la promotora
El tinent d’alcalde Jordi Pont 
assegurava aquest dimecres 
que “amb aquesta decisió 
posem punt i final a una llar-
ga història, deu anys en què 
aquest tema estava bloquejat”. 
Tot i això, en el ple municipal 
van sorgir algunes veus que 
veien “tracte de favor” amb 
l’empresa promotora.
Per exemple, Decidim. “Es 
tracta d’una nova modifica-
ció de l’espai públic a mida 
d’una gran superfície, en el 
que considerem pràctica ha-
bitual d’una política de favors 
per aquest tipus de comerç”, 
ha explicat el regidor Dario 
Castañé. És l’“enèsim ajusta-
ment de l’espai públic a fa-
vor d’una gran superfície”, i 
recorda “els antecedents de 
Mercadona i Aldi, amb mo-
dificacions a mida del plane-

Així serà el nou complex residencial, i el supermercat, vist des de la plaça.

Retirades les Medalles de la Ciutat a entitats i col.lectius franquistes

El ple municipal de l’Ajunta-
ment d’Igualada va aprovar 
dimarts, deixar sense efecte 
els acords de concessió de 
medalles de la ciutat a di-
ferents col·lectius i entitats 
vinculats al règim franquista. 
Es tracta de la Medalla de la 
Ciutat de Segona Classe a la 
Delegación de Ex combati-

entes de Igualada, concedida 
l’any 1943; les medalles de la 
ciutat al Mèrit Cultural a la 
Sección Femenina de F.E.T. 
i de las J.O.N.S. i a la Dele-
gación Local de Juventudes, 
atorgades el 1964; i la Meda-
lla de la Ciutat als Caídos por 
Dios y por la Patria, també del 
1964. 

Ara fa deu anys, el 2006, 
l’Ajuntament ja va retirar la 
Medalla d’Or de la Ciutat a 
Francisco Franco. En aquesta 
ocasió, la mesura s’ha apro-
vat amb els vots favorables 
dels grups municipals de 
CiU, ERC, Socialistes d’Igua-
lada, CUP i Decidim Iguala-
da, i amb l’abstenció del PP.

jament urbanístic”.
Castañé apunta, a més a més, 
l’avantatge competitiu que 
suposa per al nou supermer-
cat Consum el fet que els seus 
clients no hauran de pagar per 
l’aparcament, mentre que els 
de la resta de comerços del Cal 
Font i el centre sí. “A banda, 
afegeix el regidor del grup, 
de l’estalvi d’inversió que li 
suposa a Gestilar el fet de 
no haver de fer la segona 

planta subterrània”.
Decidim Igualada reivindica 
un altre model de comerç, i 
per tant de ciutat, basat en el 
comerç local i de proximitat. 
La plataforma de confluència 
d’esquerres considera que el 
comerç “autòcton” és el que 
més reverteix en el teixit eco-
nòmic, ja que no es produeix 
la fuga dels beneficis cap a en-
titats de fora, fa veïnatge, no 
centralitza l’oferta en grans 

locals i enforteix l’oferta labo-
ral. 
Ja en el seu programa electo-
ral, Decidim declarava el seu 
rebuig a la instal·lació de no-
ves grans superfícies comerci-
als i la defensa del comerç lo-
cal. Entre els seus objectius es 
troben, per exemple, fomentar 
la cooperació entre els comer-
ços de barri per implementar 
nous serveis i explorar mesu-
res per recuperar l’activitat 

comercial dels locals buits.

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31
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D emà dissabte 24 de 
setembre, de 10 a 22 
h, per segon any con-

secutiu, el Teatre de l’Ateneu 
acull la Marató de Donació de 
Sang d’Igualada. La campa-
nya, organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits (BST), compta 
amb la implicació de l’Ajunta-
ment d’Igualada, MIPS Fun-
dació Privada, l’Ateneu Igua-
ladí i l’Associació de Donants 
de Sang de l’Anoia. 
Gràcies  a  la  participació  
de  tota  la  ciutat,  cada  any  
aconseguim  que  la  jornada  
es  superi amb  escreix  les  ex-
pectatives. L’any  passat  649  
persones  van  venir  a  la  Ma-
rató,  fent que  aquesta  sigui  
un  dels  principals  referents  
a  Catalunya.     
Els organitzadors expliquen 
que “esperem  continuar  po-
sicionant  Igualada  al  capda-
vant  de  la  donació  de  sang  
i  estem segurs  que  aquesta  
Marató  ens  ajudarà  a  recu-
perar  l’estoc  de  sang  que  
necessita mantenir  Catalunya  
després  de  l’estiu”.
Amb l’èxit que es va obtenir 
en la passada edició traslla-
dant la marató en el Teatre de 
l’Ateneu, enguany s’ampliaran 
novament els mitjans per evi-
tar cues i facilitar la donació. 
 
“La sort de donar sang”?
Aquest any, l’eslògan que han 
escollit els organitzadors és 
“la sort de donar sang”. Donar 
sang és sinònim de salut, per 
això ser donant és una sort. 
Com també és una sort per 
als qui necessiten sang que hi 
hagi milers de persones que 
cada any en donen. 
En la roda de premsa de pre-
sentació de la marató, dimarts 
a la tarda, es va comptar amb 
la presència de Anna Castro 
com a una de les receptores 
del Banc de Sang, que explicà 
el seu testimoni i va fer una 
crida a tots els igualadins per 
apropar-se al Teatre de l’Ate-
neu, i contribuir que els hos-
pitals disposin de les donaci-
ons per salvar vides. 

100.000 persones necessiten 
sang cada any
De fet, a Catalunya cada any 
prop de 100.000 persones ne-
cessiten sang per als seus trac-
taments i operacions. 
La Marató vol convertir la do-
nació de sang en una gran jor-

Demà dissabte torna la Marató de Donació de Sang al Teatre de 
l’Ateneu, amb moltes activitats durant tot el dia

nada festiva. Per això hi par-
ticipen entitats, institucions, 
empreses i particulars que 
donen suport i s’impliquen 
organitzant un seguit d’acti-
vitats lúdiques durant tota la 
jornada.  
La Marató vol sensibilitzar so-
bre la importància de donar 
sang com un hàbit i aconse-
guir nous donants per esten-
dre aquesta pràctica entre el 
màxim nombre de ciutadans. 
Cal tenir en compte que cada 
dia calen 1.000 donacions a 
Catalunya per atendre les ne-
cessitats dels malalts. 
A més a més, amb les etiquetes 
#MSangIgualada i #Siguesel-
protagonista els organitzadors 
volen continuar mobilitzant 
als igualadins i igualadines 
perquè segueixin sent els ver-
daders protagonistes de la 
Marató de Donació de Sang. 
De forma general, pot donar 
sang qualsevol persona que 
tingui bona salut i que com-
pleixi les següents condicions: 
- Tenir més de 18 anys 
- Pesar 50 quilos o més 
- En cas de ser dona, no estar 
embarassada 
Per donar sang no cal estar en 
dejú.  Al web www.donarsang.
gencat.cat es dóna resposta a 
les preguntes més freqüents 
sobre la donació de sang.  
 
Dades sobre la donació 
- Una de cada 10 persones que 
entra a un hospital necessitarà 
una transfusió sanguínia  
- La sang és imprescindible en 
moltes intervencions quirúr-
giques i per curar malalties 
digestives, l’anèmia o deter-
minats càncers.
- De cada donació se’n benefi-
cien com a mínim tres perso-
nes, ja que se n’obté concen-
trats d’hematies, plaquetes i 
plasma.
- Podem donar sang més d’una 
vegada l’any. En concret, les 
dones poden donar-ne 3 vega-
des l’any i els homes 4. 
- Els components de la sang 
caduquen passats uns dies, per 
això és necessari donar-ne de 
forma regular. 
Des del Banc de Sang i Teixits 
(BST) es fomenta la donació 
com un acte de responsabilitat 
ciutadana i com una acció de 
compromís social. La sang es 
necessita sempre i tothom en 
pot donar destinant només 20 
minuts del seu temps. Donar 
sang ha d’esdevenir més un 
hàbit, que no una activitat de 
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Organitzadors, autoritats i col.laboradors de la Marató de Donació de Sang.

Activitats previstes

Durant el matí:  
- Xocolata per als donants 
- Taller infantil: “Fes-te bom-
ber a la Marató!” (Bombers 
de la Generalitat de Catalu-
nya) 
- Taller infantil: “Fes-te mos-
so a la Marató!” (Policia 
Mossos d’Esquadra) 
Durant tot el dia: 
- Sorteig d’una TV TV-LG 
LED de 32 polzades, HD Re-
ady,100 H3 
- TDT HD, 1 USB Divix, 1 
Fibra òptica, 1 HDMI (genti-
lesa de la Mútua Igualadina) 
Espai infantil  
10:00-12:00h L’equip MINI 
masculí i l’equip MINI feme-
ní del Club Bàsquet Igualada 
faran partits 3x3 (Club Bàs-
quet Igualada, Patronat Mu-
nicipal d’Esports d’Igualada) 
11:00h La cercavila de la 
Marató!, els Petits Diables 
d’Igualada, Mal Llamp i l’As-
sociació Esportiva Hoquei 
Línia Igualada! (Sortida des 
de la Plaça de l’Ajuntament) 
12:00h Acte d’agraïment     

12:30h Actuació de dansa ba-
llet (Estudi de Ballet Montse 
Andrés Gelabert) 
Durant tota la tarda:  
- Xocolatada per als donants 
(Associació de Veïns de Sant 
Crist) 
- Suc de taronja i vals regal 
per a la Marató (Mc Donald’s 
Igualada)  
14:00h Actuacions de ball 
(Agrupació Folclórica Iguala-
dina) 
16:30-19:00h Passejada amb 
carro de cavalls per a la mai-
nada (Antic Gremi de Tra-
giners)   
19:00h Actuació de dansa 
oriental i tribal (Escola Luna 
Mora) 
19:15h Actuació de Sweet In-
dia 
19:30h Actuació de bollywood 
i dansa polinèsia (Bollywood 
Igualada)  
20:00h Actuació de dansa 
(Companyia de Dansa Espai 
d’Arts).
Obsequis i sorteig 
Gentilesa de Joieria Rosa Llu-

cià, Flors Roset, Floristeria 
Palau de Flors, Restaurant 
El Jardí, Carnisseria Gual, 
Hotel Amèrica, Llegums Llo-
rach, , Restaurant Singular, 
Sita Mur, Kan Bakus, Restau-
rant Canaletes, Bar Manel, 
L’Estanc de la Rambla, Ra-
mon Cuadras, KartingPaint-
ball Castellolí, Mac Donald’s 
Catalunya Central, Cal Font 
Wllness Center-Estètica, 
Brodadets, Gimmàs Esquaix 
Igualada. 
- Refrigeril: El Bon Tast-Pas-
tisseria, Oscar Pastisser, Forn 
Alemany, Forn de pa Jaume 
i Vicenç, Pa i Pastisseria De-
gustació Les Comes, Pastis-
seria Pla, Restaurant Braseria 
El Racó del Traginer, Torres 
Precuinats i Pollastre a l’Ast, 
Restaurant Cal Jaume, Pi-
zzeria Munich, Bar Dimar, 
Cafè de l’Ateneu El Bon Tast 
Pastisseria, Cal Rubio De-
gustació, El Rovell de l’Ou.
Suport en l’organització de 
Les dones de les tardes dels 
dimecres.

solidaritat puntual i extraor-
dinària. 

Les Maratons a Catalunya 
Des de 2002, el BST organitza 
maratons de donació de sang 
per tot Catalunya. Cada any 
se’n fan unes 60. S’hi involu-
cra tot el teixit associatiu i les 
institucions dels municipis 
amb l’objectiu d’afavorir la 
conscienciació de la necessitat 

de donar sang. 
Les maratons volen fer viure 
l’hàbit de la donació de sang 
com una festa familiar i cívica, 
de compromís social. Gràci-
es a la mobilització, es poden 
duplicar o fins i tot triplicar 
les donacions recollides en 
una campanya habitual. Des 
de l’inici de les maratons, més 
de 110.000 persones s’han so-
lidaritzat activament amb la 

donació de sang.  
BST és l’empresa pública res-
ponsable de subministrar sang 
suficient i de qualitat per aten-
dre totes les necessitats dels 
malalts de Catalunya. Per po-
der disposar de la sang neces-
sària, el BST organitza campa-
nyes de donació de sang per 
tot el territori. Cada setmana, 
organitza una mitjana de 60 
campanyes de donació.  



Obres imminents per arreglar 
les voreres i cantonades 
dels carrers Capellades i Portal
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O bres imminents als 
carrers del Portal, al 
llindar de la plaça 

Castells, i tot el carrer Capella-
des. L’Ajuntament hi invertirà 
206.000 euros per a millorar 
de forma considerable la vore-
ra del primer, i les cantonades 
del segon. El tinent d’alcalde 
de Qualitat Urbana Jordi Pont 
ha explicat aquest dimecres 
els detalls d’aquests projectes, 
que, almenys en el cas del car-
rer del Portal, molt transitat i 
per on hi ha una de les entra-
des i sortides de l’Escola Pia, 
era llargament demanat pel 
veïnatge. 
Aquestes intervencions s’em-
marquen en el pla de millora 
de l’accessibilitat a la via pú-
blica que duu a terme l’Ajun-
tament. Recentment ja s’ha 
actuat en espais com la plaça 
dels Traginers, la plaça del 
Mestre Just o la plaça Castells i 
en vies com el carrer Tarrago-
na, el carrer Virtut o el carrer 
de Santa Joaquima Vedruna, 
entre altres. 
Pont declarava que “la nos-
tra voluntat és seguir execu-
tant anualment accions com 
aquesta, tenint molt en comp-
te les recomanacions del re-
centment constituït Consell 
Municipal de l’Accessibilitat”. 

Millores al carrer Capellades 
En aquest carrer ja s’hi van fer 
algunes millores per facilitat 
l’entrada i sortida d’alumnes 
del Col·legi Monalco, a tocar 
de la carretera de Manresa.  
Ara s’invertiran 146.000 euros 
en millorar tots els xamfrans. 
Amb una durada aproxima-

Carrers de Capellades i Portal. En el primer s’arreglaran les 
cantonades amb voreres més amples, i en el segon, tota la vorera.

da de dotze setmanes es durà 
a terme una substancial mi-
llora de l’accessibilitat. L’am-
plada de les voreres en aquest 
carrer es considera adequada 
per al trànsit de les persones, 
però, en canvi, cap dels seus 
xamfrans està rebaixat per a 
facilitar l’accés als passos de 
vianants per part de persones 
grans, persones amb mobilitat 
reduïda o amb cotxets de na-
dons. 
Els 13 xamfrans del carrer, 
concretament els de les cruï-
lles amb la Carretera de Man-
resa i els carrers Òdena, Santa 
Teresa, Girona i Sant Josep, 
seran remodelats. A banda, es 
contempla l’ampliació d’una 
vorera del carrer Santa Teresa, 
ja que actualment totes dues 
són massa estretes. 

El “nou” carrer del Portal
La darrera de les obres con-
templades en el Pla de Barris 
de Sant Agustí serà la millora 
del carrer del Portal, un dels 
més transitats de la ciutat en 
esdevenir sortida molt utilit-
zada pels veïns de Santa Mar-
garida de Montbui. 
Ara es procedirà a millorar la 

vorera dreta -mirant en direc-
ció a l’avinguda Balmes-  entre 
el carrer Sant Agustí i el carrer 
Joan Abad, en 4 setmanes de 
treballs. “La voluntat d’aques-
ta acció és garantir un itinerari 
accessible entre la Plaça Cas-
tells i la zona Sud del barri de 
Sant Agustí, en un carrer que 
suporta un important trànsit 
diari de vehicles i que, a dia 
d’avui, presenta una condici-
ons molt deficients per als vi-
anants”, explicava Jordi Pont. 
Actualment, aquest carrer té 
dues voreres de tot just 1 me-
tre d’ample i una calçada de 5 
metres. Amb la reordenació 
del trànsit que està compor-
tant la reforma de la Plaça 
Castells, el carrer ha passat de 
tenir dos carrils de circulació 
a un de sol, de manera que ara 
és possible l’ampliació de les 
voreres. 
Després d’aquesta acció, el 
carrer  tindrà una vorera de 
2,5 metres, una calçada de 3,5 
metres i una segona vorera 
d’1 metre.  A la nova vorera 
es preveu també la col·locació 
d’elements de mobiliari urbà 
que impedeixin que els vehi-
cles hi estacionin a sobre.

PROGRAMA 
QUIROMASSATGE

Horaris: Dilluns de 10 A 13h i Divendres de 18-21:00h

KINESOLOGIA
Horaris: Dijous de 18 a 21h

FLORS DE BACH
Horaris: Dimarts de 18 a 21h

REFLEXOTERÀPIA
Horaris: Dimecres de 18 a 21h

QUIROPRÀXIA
Horaris: Un cap de setmana al mes

ACUPUNTURA
Horaris: Dos dissabtes al mes

Escola de teràpies 
manuals i naturals

Escola de teràpies 
manuals i naturals

Cardenal Vives, 1, 1-2
IGUALADA

Mòbil- whatsapp: 605 617 614
www.araterapia.com

Àngel Sanromà Escola Ara
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L a plataforma d’entitats 
ecologistes, sindicals i 
veïnals Aigua és Vida 

celebra la no pujada del rebut 
de l’aigua com “una victòria 
popular”. La demanda que fe-
ien pública la setmana passa-
da, en roda de premsa, contra 
la pujada de preu del servei 
ha estat acceptada. La decisió 
d’Aigua de Rigat de no pro-
posar pujar el rebut per l’any 
2017 a Igualada, Vilanova del 
Camí i la Pobla de Claramunt, 
es va fer pública l’endemà de 
la roda de premsa fet que sig-
nifica que es congelaran les ta-
rifes actuals. 
No obstant això, l’entitat” 
no es creu que la companyia 
Aigua de Rigat hagués pres 
aquesta decisió abans de la 
demanda contra la pujada del 
preu del rebut de l’aigua”. Per 
demostrar-ho, recorden que 
“els últims vuit anys, coinci-
dint amb la presència d’Agbar 
a l’accionariat, la inèrcia d’Ai-
gua de Rigat ha estat demanar 
pujades del rebut cada any”.  
Des de que SOREA, del grup 
Agbar, comprés el 67% de 
l’empresa d’Aigua de Rigat, 

Aigua és Vida celebra 
que Rigat congeli 
el preu de l’aigua

Núria Parlon fa campanya 
a l’Anoia per liderar el PSC
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L a candidata a Primera 
Secretària del PSC i ac-
tual alcaldessa de San-

ta Coloma de Gramenet, Nú-
ria Parlon, va ser divendres a 
Òdena tot fent campanya de 
cara a les eleccions internes 
que hauran de triar entre ella 
o l’actual líder Miquel Ice-
ta, per esdevenir el nou cap 
del socialisme català. Sense 
l’alcalde odenenc Francis-
co Guisado -que va excusar 
la seva assistència- i amb el 
Primer Secretari del PSC 
l’Anoia Teodoro Romero en 
una posició discreta a la sala 
de l’Ateneu Agrícola, Parlon 
va donar a conèixer els eixos 
del seu ideari, basat sobretot 
en mobilitzar la militància 
per  tornar a ser el partit de 
referència de les esquerres en 

Núria Parlon. al mig de la taula, divendres passat a Òdena. Foto: JP

el nostre país.
Davant poc més d’una tren-
tena de militants, Parlon va 
insistir en què “o defensem ja 
el nostre ideari polític o des-
apareixerem”, i va mostrar-se 

molt crítica amb l’actitud del 
PSOE  en els darrers anys: “si 
haguéssim aprovat dació en 
pagament avui no existirien 
alguns partits”, en clara refe-
rència a Podemos.

l’increment del rebut de l’ai-
gua ha estat superior al 20%, 
amb pujades anuals excepte 
per al 2010 i al 2015. Així, i 
segons consta en les actes de 
l’Ajuntament d’Igualada, la 
Comissió de Preus de Catalu-
nya “ha proposat pujades qua-
si anualment amb un incre-
ment d’un 8’4% per al 2009, 
2’2% per al 2011, 3% per al 
2012, 6% per al 2013, 3’4% per 
al 2014 i el 0’8% per al 2016, 
amb un total del 23’8% de la 
pujada del rebut des del 2007”. 
Amb la trajectòria d’aquestes 
dades, l’entitat Aigua és Vida 
desmenteix  que “Aigua de Ri-
gat ja hagués pres la decisió de 
congelar els preus per als tres 
municipis afectats per la man-
ca de contracte de concessió 
abans de la campanya contra 
la pujada, sinó que ha estat la 
pressió de la campanya la cau-
sa de la congelació”. 
Des d’Aigua és Vida reclamen 
que els propers dos anys (2018 
i 2019) també es congeli el 
preu del rebut de l’aigua, ja 
que l’auditoria no estarà en-
llestida fins al 2018 i ha de ser 
la ciutadania la qui decideixi 
quin model de gestió vol per 
als seus municipis.     

Els FGC canvien 
l’uniforme dels vigilants

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls vigilants de segure-
tat de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC) 

vesteixen un nou uniforme. 
Aquest canvi permet unificar 
i homogeneïtzar la vestimen-
ta de tots els guàrdies que 
treballen a la xarxa de Ferro-
carrils, independentment de 
l’empresa contractada, i mo-
dernitzar i millorar els teixits 
de les peces de roba, buscant 
la funcionalitat i l’adaptabi-
litat de les peces a les tasques 
diàries dels agents. 
La nova vestimenta consta 
d’una gorra, una samarreta 
amb armilla reflectora inte-
grada, pantaló multi butxa-
ques, cinturó operatiu, botes 
tàctiques i una bossa tàcti-
ca lligada a la cama. El nou 
equipament incorpora un 
sistema de geolocalització 
que, mitjançant la determi-

Un ferit en una baralla 
al bar “Els Miquelets” del nucli antic

REDACCIÓ / LA VEU 

La nit de dijous a di-
vendres de la setmana 
passada es va produir 

una gran baralla al bar “Els 
Miquelets”, prop de la plaça 
Sant Miquel, quan tres cone-

guts germans montbuiencs, 
habituals delinqüents des de 
fa molts anys, van irrompre a 
l’establiment i van desencade-
nar una discussió amb altres 
clients del local. Com a conse-
qüència de l’altercat, un jove 
va resultar ferit de caràcter 

lleu i va ser atès al servei d’Ur-
gències de l’Hospital d’Iguala-
da. Segons fonts consultades, 
a la baralla hi van participar 
mitja dotzena de persones. 
Quan els Mossos d’Esquadra 
van arribar al local, l’incident 
ja havia finalitzat.  

nació de la posició geogrà-
fica d’un dispositiu mòbil, 
facilita la gestió operativa i la 
reacció en les tasques de se-
guretat, a més de millorar la 
protecció dels vigilants.  Ajuntament d'Igualada

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 20 
de setembre  de 2016, va acordar el següent:

Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació privativa d’una porció de terreny de 58,85 m2 per a la construcció 
d’una galeria subterrània per al pas de persones entre l’immoble a construir en el solar assenyalat amb els 
núm. 90-92-94 del carrer de l’Aurora i l’aparcament públic de Cal Font.

Segon. Aprovar inicialment els projecte i el plec de clàusules jurídiques i econòmico-administratives per les 
quals s'ha de regir la concessió per a l'ocupació privativa esmentada en el punt anterior.

Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar de 
l’endemà de la darrera inserció de l'edicte corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, la premsa local, el 
tauler d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada 
(www.seu.cat/igualada), perquè les persones interessades puguin formular reclamacions i al·legacions.

Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial d'aprovació del projecte i el plec de condicions 
jurídiques i econòmico-administratives esdevindrà de�nitiu.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l'atorgament directa de la concessió de referència,  si bé 
l’anunci de la licitació s’ha d’ajornar �ns que hagi transcorregut el termini d’informació pública del projecte i 
el plec, sense reclamacions o al·legacions.

Sisè. Facultar l’alcalde-president per a la realització de les actuacions necessàries per a l’execució d’aquest acord.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramita-
ció, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin 
pertinents.  L’expedient pot examinar-se al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d'Igualada 
(Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores). 

Igualada, 21 de setembre de 2016

L’ALCALDE:  Marc Castells i Berzosa
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Per primera vegada els 
Alcaldes i els Presidents 
dels Consells Comar-

cals de les quatre comarques 
de l’àmbit Penedès (Alt Pe-
nedès, Baix Penedès, Anoia 
i Garraf) han signat el com-
promís d’impulsar una es-
tratègia conjunta de foment 
de la indústria del territori i 
de cooperació entre les enti-
tats turístiques de la costa i de 
l’interior, en el marc del Pla 
Estratègic Penedès, presentat 
el passat juliol i coordinat per 
la Fundació Pro Penedès. Al 
compromís s’hi van sumar di-
ferents entitats membres de la 
Fundació Pro-Penedès, Sindi-
cats i diferents organitzacions 
destacades del territori.  

Presència de l’Anoia
La signatura va tenir lloc el 
passat 14 de setembre al Ven-
drell i en ella es va acordar 
impulsar una estratègia de fo-
ment de la indústria de quali-

Polítics i societat civil de l’Àmbit Penedès es comprometen 
a impulsar junts els polígons industrials i el turisme

tat, treballant perquè les zones 
industrials del territori dispo-
sin de programes per avançar 
en Energia, Infraestructures, 
Telecomunicacions, Mobilitat 
i Formació. També s’acordava 
impulsar la cooperació entre 
les entitats turístiques, amb 
l’objectiu de millorar l’oferta 
turística i cultural del Pene-
dès. Per part de l’Anoia hi van 
ser l’alcalde d’Igualada Marc 
Castells, el president del Con-
sell Comarcal Xavier Boquete, 
i el president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Blai Paco.  
Xavier Boquete, president del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
assenyalava el “destacat paper 
que l’Anoia té com a territori 
de connexió cap a l’interior”. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va remarcar el “pri-
vilegi de poder generar sinèr-
gies i dinàmiques noves entre 
les comarques que puguin 
crear riquesa per a tothom”. 
El president de la Funda-
ció Pro-Penedès i alcalde de 
Vilafranca, Pere Regull, va 

IGUALADA  |  13
LA VEU
Divendres, 23 de setembre de 2016

manifestar que amb aquesta 
signatura que reafirma el Pla 
Estratègic “s’està creant l’es-
quelet territorial que demos-
tra que la Vegueria Penedès té 
futur i que podem treballar 
junts mantenint cada comar-
ca la seva idiosincràsia”.   
El president del Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès, Fran-
cesc Olivella, destacava que 
l’objectiu de la signatura “és 
que es vinculi tota la promo-
ció econòmica de les 4 comar-
ques del Penedès, aprofitant 
les sinergies al voltant de la 
C-15, l’AP7 i la N340”.  
Des del Baix Penedès, la presi-
denta del Consell Comarcal, 

Eva Serramià, assegurava que 
ja fa temps que es col·labo-
ra en la cultura i el turisme 
de l’interior i la costa i amb 
la signatura “formalitzem 
aquestes col·laboracions en 
les que ja s’estava treballant i 
que funcionen molt bé”.  
La presidenta del Consell Co-
marcal del Garraf, Glòria Gar-
cia, recordava la importància 
de treballar per a la millora 
dels polígons industrials “una 
tasca que permeti atraure més 
indústria de qualitat que re-
percuteixi en l’economia de 
les nostres comarques”.  
Per la seva banda el coordina-
dor del Pla Estratègic Penedès, 

Jordi Cuyàs, va recordar que 
amb aquest acte de signatura 
es dóna “èmfasi a què el ter-
ritori del Penedès, a través de 
les administracions i entitats 
rellevants,  assumeix els com-
promisos acordats al Pla Es-
tratègic”. Cuyàs va afegir que 
aquest document d’unitat, 
permetrà anar a altres admi-
nistracions “per treballar-hi 
a fons”, com la Diputació 
de Barcelona que ha fet una 
aposta decidida per la millo-
ra dels Polígons Industrials “i 
ens permetrà portar a terme 
un Pla Pilot per anar més en-
llà en el desenvolupament de 
la nostra indústria”.   

Servei a domicili de

Gasoil de calefacció

Comandes i informació:

902 102 515 - 93 859 05 37
gasoil@esclatoil.cat
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E l departament d’Es-
ports de l’Ajuntament 
fa un balanç positiu de 

les activitats promogudes pel 
mateix departament durant 
els mesos d’estiu i que majori-
tàriament s’han celebrat a les 
instal·lacions municipals.  
D’una banda, l’Esportiueig, 
la proposta d’esport i lleure 
per als més petits, ha comp-
tat aquest any amb un total 
de 1.911 inscripcions en les 
set setmanes en què s’ha dut a 
terme i ha tingut com a prin-
cipals novetats la introducció 
d’una franja horària en llen-
gua anglesa i xerrades prota-
gonitzades per esportistes de 
renom.  
A més, la Kanya Pirenaika, 
adreçada als adolescents, ha 
aplegat 107 nois i noies i, pel 

Més de 3.000 participants 
a les activitats municipals 
esportives d’estiu Disset joves de l’Anoia participen en 

un programa de recerca de feina
que fa als cursets de natació, 
que també s’han celebrat du-
rant set setmanes, aquests han 
tingut en conjunt 1.118 ins-
cripcions. 
De la seva banda, la piscina 
municipal del Molí Nou, que 
ha estat oberta entre el 21 de 
juny i l’11 de setembre, ha vist 
com la seva utilització conti-
nuava creixent i, de fet, algu-
nes tardes del mes de juliol 
es va assolir la seva màxima 
ocupació de 550 persones. La 
instal·lació ha registrat glo-
balment 54.174 usos, amb un 
increment de pràcticament el 
20% pel que fa a la venda d’en-
trades puntuals, que aquesta 
temporada han arribat gaire-
bé a les 5.300. La resta d’usos 
d’aquesta piscina corresponen 
a abonats mensuals, abonats 
de temporada i grups i casals 
esportius d’estiu. 
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E l projecte Treball per a 
joves es dirigeix a jo-
ves de 16 a 29 anys en 

recerca de feina. Es porta a 
terme a 14 punts d’actuació 
que es troben a set comarques 
de Catalunya: Anoia, Bages, 
Barcelonès, Maresme, Vallès 
Oriental, Pla d’Urgell i Tarra-
gonès mitjançant una xarxa 
d’entitats. Treball per a joves 
està subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i el Fons Social Euro-
peu en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, d’acord 
amb els Programes Integrals 
de Garantia Juvenil. 
A la nostra comarca, el pro-
jecte es porta a terme amb el 
suport i la col·laboració del 
centre de formació Ceina.
A l’Anoia, l’atenció individu-
alitzada del personal tècnic en 
tutoria, orientació i acompa-
nyament a la inserció es diri-
geix a 17 joves que durant un 

Xerrada del grup de joves a la Unió Empresarial de l’Anoia.

Torna a fer-se el Grup de 
Suport Emocional 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Ac-
ció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament, amb el 

suport de l’àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació 
de Barcelona, ha posat nova-
ment en marxa aquesta tardor 
el Grup de Suport Emocional 
i d’Ajuda Mútua (GSAM) a la 
capital de l’Anoia. 
Aquest és un espai de relació, 
de suport psicològic, d’inter-
canvi d’experiències i d’ajuda 
mútua entre persones cui-
dadores no professionals. Es 
pretén evitar la sobrecàrrega 
emocional i física de la cura, 
conèixer altres persones cui-
dadores, evitar la soledat i dis-

minuir l’estrès, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida 
de les persones en situació de 
dependència i aquelles que els 
són properes. 
El grup estarà format per un 
màxim de vint persones que 
visquin a Igualada i que si-
guin cuidadores no professi-
onals de persones en situació 
de dependència. Des dels Ser-
veis Socials municipals se’ls 
ha orientat per a participar 
en aquestes sessions. Aquest 
grup, conduït per una psicò-
loga, iniciarà l’activitat el dia 
21 de setembre a l’Espai Cívic 
Centre i tindrà continuïtat els 
dimecres fins a un total de deu 
sessions d’una hora i mitja de 
durada.  
 
 

Esportiueig.

any reben suport per a mi-
llorar els seus perfils laborals 
i trobar feina. Actualment, 
d’aquest grup de joves 11 han 
trobat feina i 6 joves dispo-
sen de contractes de treball 
iguals o superiors a 6 mesos. 
L’equip d’experts de l’àmbit 
d’empresa facilita la descrip-
ció del perfil laboral a cobrir, 
la selecció del/de la jove incor-
porant nou talent ajustat a les 
necessitats de l’empresa, asses-
sora per aconseguir el màxim 
aprofitament dels beneficis 
existents en la contractació de 
personal i acompanya a la per-
sona jove contractada al llarg 
de la relació laboral. 
L’objectiu de millorar les com-
petències de les persones joves 
participants compta, entre 
d’altres actuacions, amb for-
mació gratuïta. Treball per a 
joves està formant actualment 
a 8 joves en un curs a mida per 
la preparació de l’obtenció del 
certificat Actic de nivell 1 i 5 
joves en un mòdul d’operaci-

ons bàsiques de comunicació 
que forma part del certificat 
de professionalitat Operaci-
ons auxiliars de serveis admi-
nistratius i generals.
Treball per a joves estableix 
sinergies amb les empreses. 
Fins els moment, 11 joves han 
pogut conèixer de primera 
mà l’entorn productiu de la 
comarca gràcies a la implica-
ció i responsabilitat social de 
les empreses i agents: Intarex 
SL, Moix Serveis i obres SL, 
TEX51 SL, Meritem SA, Kan 
Bakus SL, Garatge Montser-
rat SA, Grup Carles gestió i 
projectes SL, GC Junyent Prat 
corredoria d’assegurances SL, 
Apinas, Fundació dúctil Fà-
bregas SA, Fira d’Igualada i 
Unió Empresarial de l’Anoia.
A l’Anoia es troben al centre 
de formació Ceoina, Avin-
guda Europa, 7-9 d’Igualada. 
També podeu contactar mit-
jançant l’adreça treballpera-
joves_anoia@sinergia.org i 
trucant al telèfon 93 805 00 94.

El debat sobre la Reforma Horària 
arriba aquest setembre a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU  

E l departament d’Afers 
i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Trans-

parència de la Generalitat i 
la Iniciativa per a la Reforma 
Horària impulsen entre ara i 
novembre un procés partici-
patiu per a informar i sensibi-
litzar la ciutadania al voltant 
d’aquesta proposta i recollir 
les seves inquietuds.  
Es pot trobar informació i par-
ticipar en aquest procés al web 

participa.gencat.cat i, a banda, 
s’han programat sessions pre-
sencials en 12 municipis, entre 
els quals figura Igualada, amb 
la voluntat d’aplegar els mà-
xims agents possibles d’àm-
bits com l’empresa, el comerç, 
el consum, l’ensenyament, la 
cultura, l’oci o la mobilitat, 
entre altres.  
A Igualada, es duran a terme 
dues sessions: una presentació 
avui divendres, 23 de setem-
bre, a les 18h, i un taller parti-
cipatiu i debat el dijous, 29 de 

setembre, a les 16:30h. Totes 
dues se celebraran al Casal del 
Passeig Verdaguer. Les inscrip-
cions es poden dur a terme al 
mateix web de la Generalitat.  
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OBERT: 

- ESPECIALITAT en vedella d’Angus a la brasa
- Suprema de bacallà con�tat
- Menús festius
- Servei a la carta
- Esmorzars de forquilla i ganivet

Ctra. d’Igualada a Valls (c-37) km.52 , 5
08787 Santa Maria de Miralles, Barcelona

DIVENDRES: DINARS I SOPARS
DISSABTES: ESMORZARS, DINARS I SOPARS
DIUMENGES: ESMORZARS I DINARS
Per encàrrec: tots els dies

TRUQUI’NS
I RESERVI TAULA!

93 808 00 05
695 480 542

ESTABLIMENT 
DIRIGIT PER:

José Luis Ricart



L
a setmana passada va venir a la Notaria la senyora Assumpta, molt preocupada per un tema 
que feia temps li rondava pel cap: la seva mare deu anys enrere abans de morir va patir molt, 
tenint una llarga i dolorosa agonia  els últims mesos de vida. Ella volia saber si era veritat 
que es podia firmar un document per evitar en el possible el que li va passar a la seva mare, 

expressant les instruccions que desitgi sobre la seva atenció sanitària i la persona que vulgui que sigui 
designada com a persona de contacte amb els metges si es donés el cas de trobar-se inconscient, ja que 
la senyora Assumpta està separada i té tres fills i té molt clar quin d’ells hauria de ser qui parlés amb els 
metges si es donés el cas.

1) Què és un testament vital o document de voluntats anticipades?.
És un document en el qual una persona que es troba en una situació en què no pot expressar la seva 
voluntat personalment  i patint una malaltia irreversible o terminal, expressa les cures mèdiques que 
desitja rebre, designant una persona de contacte com a representant seva per a aquests efectes.

2) Quins criteris se’n pot deixar constància per què es tinguin en compte?.
La voluntat de no patir dolor important, ja sigui físic o psíquic, la possibilitat de comunicar-se de qual-
sevol manera i relacionar-se amb altres persones, el fet de no perllongar la vida per si mateixa si no es 
donen els mínims imprescindibles per a tenir una qualitat de vida acceptable i digna, romandre al do-
micili habitual els últims dies de la vida i morir allà, són alguns dels més habituals a més dels suggerits 
pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

3) Situacions sanitàries previstes:
Entre d’altres una malaltia irreversible que en un termini breu de temps condueixi inevitablement a la 
mort, o estat vegetatiu crònic, per exemple.

4) Instruccions sobre les actuacions sanitàries:
No perllongar inútilment de manera artificial la vida, mitjançant tècniques de suport vital si no servei-
xen per a tenir una supervivència biològica sense sentit, no rebre tractaments de suport ni teràpies poc 
contrastades  que no hagin demostrat efectivitat, que subministrin els fàrmacs  necessaris per pal·liar 
al màxim el malestar, el patiment psíquic i el dolor físic.

5) Designació de representant.
Especialment importat en persones amb una situació personal complicada, a on hi pugui haver pro-
blemes per part de l’equip sanitari en saber qui és el representant  (per exemple en cas de tenir varis 
fills, persones sense parents propers o amb una relació nul·la amb aquest i que prefereixen que sigui un 
amic/ga el seu representant, és molt importat aquesta designació per evitar conflictes en cas d’acudir a 
l’hospital algun d’aquest parents amb els quals no es té relació...). És fins i tot convenient designar un 
segon representant a fi d’evitar problemes per defunció, etc del primer representant.

6) Donació d’òrgans.
Amb la finalitat d’un possible trasplantament, o bé d’investigació científica per exemple. Lògicament 
en aquests  casos la celeritat per  procedir a l’extracció d’òrgans és transcendental i una de les vies ade-
quades per a expressar aquesta voluntat seria aquest document.

7) Creences espirituals.
Rebre assistència espiritual, d’acord amb les creences personals de cadascú.

8) Instruccions per a l’enterrament, incineració o funeral:
Es pot deixar constància del tipus d’enterrament, funeral o cerimònia religiosa o laica que un desitgi. 
En la meva experiència professional n’he vist de tots tipus, des del que demanda que a la cerimònia no 
s’hi deixi assistir a una persona determinada, fins a triar una cançó que es desitja que sigui escoltada al 
funeral o a quin lloc o muntanya de Catalunya es vol que s’escampin les cendres en cas d’incineració.

9) Com s’ha de fer un document de voluntats anticipades o testament vital?
Es pot fer davant de Notari el qual posteriorment a la firma  ho comunica al registre de voluntats an-
ticipades de la Generalitat de Catalunya o bé davant de tres testimonis que no tinguin vincle familiar 
ni patrimonial amb el firmant.

L
a recent Sentència (14-09-2016) de la Sala 10A del 
TJUE que ocupa portada tant en premsa com en tot 
l’àmbit econòmic i social, no és ni tan alarmant ni 
tan esperançadora (segons qui sigui l’actor de la seva 

lectura) com dels recents titulars sembla. Com tota qüestió 
jurídica hi ha molts matisos. Intentarem explicar-la amb més 
detall però de manera entenedora. Atén al cas d’una treba-
lladora amb contracte d’interinitat (és aquell per substituir 
un treballador amb reserva de lloc de treball, per exemple en 
situació de baixa per malaltia o maternitat, o per cobrir va-
cants en processos de selecció definitiva). Després de diversos 
contractes finalitza la raó de la interinitat, l’empresa (Minis-
teri de Defensa) li comunica la finalització. La treballadora 
demanda per acomiadament improcedent, a l’entendre que 
la contrac-tació no era conforme a Dret (frau de llei). La 
demanda és desestimada pel Jutjat Social. Fa recurs al Tri-
bunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que entén que 
la contractació era ajustada a Dret, no hi ha acomiadament 
improcedent i ha de desestimar la demanda, però es plante-
ja si la treballadora tindria dret a una indemnització per 
finalització de contracte temporal. En dret espanyol la fi-
nalització d’un contracte temporal dóna dret a percebre una 
indemnització de 12 dies per any treballat, a excepció dels 
contractes d’interinitat i en pràctiques que no comporten 
cap indemnització.
El TSJM planteja qüestió de prejudicialitat al TJCE per possi-
ble no ajust de la norma estatal a la Directiva 1999/70/CE. El 
TJUE declara que l’empresari ha d’abonar una indemnitza-
ció a la finalització d’un contracte de durada determinada, el 
que inclou el contracte d’interinitat, i que aquesta indemnit-
zació ha de ser igual a la que correspondria a un treballador 
fix comparable. No fa cap esment el TJUE a quin import ha 
de tenir la indemnització.
La interinitat i el seu termini té causa objectiva com és el 
substituir una treballadora en maternitat, per això es parla 
que la indemnització podria ser de 20 dies, fent analogia amb 
l’extinció per raons objectives que és de 20 dies per any. Però 
caldrà veure ara la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid, després quin pot ser el pronunciament del Tribu-
nal Suprem. El que sí que haurà de fer el legislador és adaptar 
la norma estatal (ET) a la Directiva Europea, però quina serà 
la indemnització, si 20 dies o tots els objectius veuran reduï-
da de 20 a 12 dies, si afectarà sols als contractes d’interinitat 
o a tots els temporals  ja és un altre cosa. Queda molt encara. 
El que sí és cert és que els interins poden reclamar indemnit-
zació i fins i tot pot ser els temporals superiors a 12 dies, però 
quin import?. La jurisprudència que ha de venir i principal-
ment el que el legislador decideixi tenen la paraula. 

PIA PRAT JORBA

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

La manca de Corredor Mediterrani: problema greu.
VAL i CAT perden inversions de 300 milions
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Pienso que desde 1815, cuando no fue invitada al Congreso de 
Viena, el peso internacional de ESP ha sido mínimo

¡Impresionante! El incremento de las exportaciones de España (2,3%) 
supera al de Alemania (1,58%) y el de Estados Unidos (-6,43%)

C. JIMÉNEZS. PORTILLOSANTIAGO PORTILLO
CARLOS JIMÉNEZ

QUÈ ÉS EL TESTAMENT VITAL 
O DOCUMENTS DE VOLUNTATS ANTICIPADES?

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO 
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA 
DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE EL DRET A LA 

INDEMNITZACIÓ EN ELS CONTRACTES 
LABORALS  D’INTERINATGE 

Els interins poden reclamar 
indemnització i fins i tot pot ser els 

temporals superiors a 12 dies, 
però quin import?

SANTIAGO PORTILLO CASTELLET
Advocat
@sportillolex

EL TESTAMENT VITAL 
O DOCUMENTS DE VOLUNTATS
ANTICIPADES. 
Per a què serveix?

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos 
Profesor Titular de Economía de la UAB
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Orquestra Montgrins 
actuarà a Masquefa 
aquest mes de setem-

bre amb motiu de la comme-
moració d’un aniversari molt 
especial: 70 Festes Majors de 
relació fructífera amb els mas-
quefins i masquefines.
Les actuacions de l’Orquestra 
Montgrins s’han convertit, 
amb el pas dels anys, en actes 
icònics i molt celebrats de la 
Festa Major de Masquefa. En-
guany, però, la pluja va obligar 
a ajornar tant la serenata com 
el ball de gala que la formació 
tenia previst fer el divendres 
22 de juliol, dues actuacions 
que estaven plantejades a tall 
de commemoració de la fruc-
tífera i dilatada relació que 
existeix entre l’orquestra i 
Masquefa. Per tot plegat, amb 
l’objectiu de mantenir viva la 
tradició i homenatjar com es 

mereix una col·laboració tan 
singular, l’Orquestra Mont-
grins actuarà de nou aquest 
mes de setembre en el que 
serà, aquest cop sí, un emotiu 
acte de commemoració de les 
70 Festes Majors a Masquefa.
La música i el ball, doncs, se-
ran els grans protagonistes la 
nit del dissabte 24 de setembre 
amb l’actuació en directe de 
l’Orquestra Montgrins. A les 
10 de la nit, davant l’Ajunta-
ment, es farà la serenata; i a 
partir de 2/4 d’una de la mati-
nada, hi haurà el ball de gala a 
la Sala Polivalent de la Fàbrica 
Rogelio Rojo. En cas de pluja, 

la serenata es traslladaria a la 
Sala Polivalent. 
“La de l’Orquestra Montgrins 
i Masquefa és una llarga his-
tòria d’amor. Tot i el pas dels 
anys segueixen mantenint la 
frescor i la capacitat de fer 
ballar el públic que tenien 

Setanta Festes Majors amb l’Orquestra 
Montgrins a Masquefa

el primer dia. Els agraïm la 
seva presència al llarg de tots 
aquests anys i els convidem a 
seguir prenent part en un fu-
tur en la nostra Festa Major”, 
assegura Xavier Boquete, al-
calde de Masquefa.
L’Orquestra Montgrins, es-

Dissabte actuarà a Masquefa commemorant els 70 anys que la cobla orquestra visita la vila anoienca 

“La de Masquefa i 
l’Orquestra Montgrins 
és una llarga història 
d’amor” assegura Xa-

vier Boquete

pecialitzada en sardanes, 
cobla i balls, va ser fundada 
per Pere “Barretó” a Torro-
ella de Montgrí l’any 1884. 
És considerada la degana de 
les cobles i una de les més 
prestigioses agrupacions 
musicals de Catalunya.
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ÒDENA / LA VEU 

L a població d’Òdena va 
acollir el passat diu-
menge 18 de setembre 

la seva Fira de la Vinyala, un 
certamen que enguany cele-
brava la sisena edició i ho va 
fer amb xifres rècord de par-
ticipació; es van vendre més 
de 1.5000 kg de vinyales cui-
nades.
Milers de visitants van omplir 
els carrers del nucli antic del 
municipi degustant els plats al 
carrer o bé adquirint-los per a 
emportar a casa fins a exhau-
rir les existències. Un total de 
21 restaurants van participar 
amb les seves millors receptes, 
també hi va haver desenes de 
talleristes i altres expositors 
amb activitats culturals relaci-
onades amb el món del cara-
gol que omplien un total de 43 
carpes. Durant tot el matí es 
van succeir diferents activitats 
i espectacles a la plaça Major 
del municipi.
El pol d’atracció de la Fira era 
la gran varietat de receptes. Es 
podien trobar vinyales cuina-
des amb tot tipus d’ingredi-
ents, des dels més tradicionals 
com el conill, a altres més in-
novadors com calamars, raïm 
o escarmarlars i altres extre-
madament trencadors com va 
ser el cas del Restaurant Somi-
atruites que va oferir vinyales 
cuinades amb xocolata.
Enguany però, el premi popu-
lar a la millor tapa va ser per 
una recepta molt tradicional 
del Bar Jordi que cuinava les 
vinyales amb picant i cansa-

lada negre. El premi del jurat, 
presidit pel reconegut xef Da-
vid Andrés, va caure en el res-
taurant Canaletas per una re-
cepta també molt tradicional 
feta a base de conill i costelles.
En el marc de la mateixa fira  
es va celebrar també la Festa 
de la Verema. A les onze del 
matí a la plaça major va co-
mençar la tradicional trepit-
jada de raïm a càrrec de les 
pubilles i hereus i de tothom 
que s’hi va voler sumar. En 
acabar, els assistents a la de-
mostració van poder tastar el 
most resultant del procés i es 
va sortejar una bota de mis-
tela.
Els odenencs, anoiencs i fo-
rans també van poder visitar 
el mercat de productes ar-
tesans alimentaris i un mercat 
del caragol amb presència de 

productors de caragols, uten-
silis emprats en el món del 
caragol (caragoleres, llaunes, 
cassoles...) i altres productes 
derivats del caragol.

El Vinyaló, la moneda de la 
fira
Una de les novetats d’aquest 
any va ser la creació de la mo-
neda “Vinyaló”. Els visitants 
havien de bescanviar en el 
punt de venda, els euros per 
vinyalons, per poder adquirir 
les degustacions.. 

Homenatges  a la gent 
gran 
L’Ajuntament d’Òdena va 
aprofitar l’ocasió per atorgar 
diferents reconeixements. En-
guany els homenatjats van ser 
Jaume Jorba Serra per la seva 
trajectòria com a pagès i els 
avis de més edat del poble que 
van ser  Antoni Mascó nascut 
al  1925 i Isabel Elias Padilla al 
1922.També es va homenatjar 
a les parelles de més de 50 anys 
de casats van ser: Jaume Jorba 
Serra i Montserrat Cañellas 
Pons, Pau Bars Prat i Montser-
rat Almirall Calaf, Pere Casals 
Oliva i Maria Cañellas Prat, 
Francesc Bacardit Pons i Mª 
Teresa Palomas Mayol, Juan 
Marín Garcia i Josefina Garcia 
Ballesta, Josep Maria Mensa 
Serra i Mª Àngels Valls Puig-
grós, Joan Caziu Roca i Núria 

La Fira de la Vinyala d’Òdena reparteix 
més de 1.500 quilos de vinyales cuinades

Milers de visitants van 
passejar pel nucli antic 
d’Òdena que va estar 
ple de gom a gom du-

rant tot el matí.

Torra Boladeras, Joan Carné 
Seuba i Ángela Esquius Marga-
rit, Cándido Argerich Abadal i 
Carme Revelles Leonés, Mario 
Solé Martí i Ángela Llop Va-
llés, Josep Mestre Adell i Lau-
ra Casanova Ros, Jesús Merín 
Vera i Dolores Aguilar Guillen, 
Valeriano Martínez Martínez i 
MªEncarnación Gracia Negre-
do, Josep MªBertran Albareda 
i MªTeresa Carles Guitart, An-
toni Vilajoana Ferrer i Maria 
Tardà Mas, Salvador Mensa Ri-
bera  i  Emilia Graells Gra, Joan 
Amat Fitó i M Teresa Aguilera 
Claret.

21 restauradors, rècord de 
participació
La fira creix any rere any i 
aquesta edició també es va su-
perar el nombre de restaura-
dors participants amb un total 
de 21. Concretament van ser: 
Confraria de la Vinyala, Res-
taurant Samuntà, Restaurant 
Racó de Carme, Rostisseria les 
Comes, Restaurant Catalunya, 
Restaurant Scorpia, Bar Jordi, 
Restaurant Canaletes, Rostis-
seria Guimar, Restaurant Ex-
quisit, Restaurant ca l’Escola, 
Celler Puiggròs, Restaurant els 
Cubs, Igualadavins i Celler can 
Casals i el Restaurant Somia-
truites.
Altres participants del món 
de la restauració que va oferir 
els seus productes van ser: 
Làctics La Tossa (formatges), 
Vins Grau (vins), Bodega 
Figueras (vins), Cervesa Els 
Minairons (cerveza), Bohi-
gas (cava i vins) i Cal Llobet 
d’Òdena (embotits).

CASTELLOLÍ / LA VEU 

La delegada del Govern 
a la Catalunya Cen-
tral, Laura Vilagrà, va 

visitar el passat divendres 16 
de setembre l’ajuntament de 
Castellolí. Vilagrà va ser re-
buda per l’alcalde, Joan Serra 
acompanyat del regidor de 
Cultura i Festes, Quim Folqué 
i el regidor Xavier Brugués.
L’objectiu de la trobada per 
part de la delegada era conèi-
xer els temes més rellevants 
del municipi i la realitat que 

afecta el territori, per part de 
l’alcalde, poder exposar algu-
nes propostes i peticions.
Durant la reunió es van trac-
tar temes com la problemà-
tica de l’escassetat de l’aigua 
pendent de la connexió amb 
la Llosa del Cavall i la comu-
nicació viària, dins el mateix 
terme municipal, pels vehi-
cles lleugers amb la N-II al 
mig. També es va exposar la 
falta  d’algun recurs per la 
gent gran similar a un cen-
tre de dia, la necessitat del 
servei de pediatria i la preo-

cupació per la viabilitat de 
la Llar d’Infants i l’ajuda per 
ajuntar-la al CEIP el proper 
curs 2017-2018. Altres temes 
que es van parlar són els re-
lacionats amb l’àmbit turís-
tic com la millora del centre 
d’acollida dels caminants del 
camí Ignasià o Sant Jaume i el 
projecte d’aixecament arque-
ològic del Castell.
Vilagrà va prendre nota de 
totes les propostes i peticions 
que  posarà a disposició dels 
departaments corresponents 
per poder, d’aquí a unes set-

manes, donar algunes respos-
tes a les qüestions planteja-
des.
Després de signar al Llibre 
d’Honor, la delegada va vi-
sitar les instal·lacions del 
Parcmotor Castellolí, acom-
panyada del mateix alcalde, 
Joan Serra i del President de 
la Fundació Parcmotor Cas-
tellolí i vicepresident de la 
FCM, Jordi Mas.
Vilagrà va poder conèixer els 
circuits del Parcmotor, les 
instal·lacions i la feina que 
s’hi duu a terme. En aquest 

marc, l’alcalde, va explicar 
el treball que s’està duent  a 
terme des del Campus Mo-
tor (Consell Comarcal de 
l’Anoia), conjuntament amb 
el Parcmotor i Ajuntament 
de Castellolí i altres socis 
de posicionar el terme de 
Castellolí i l’Anoia com una 
comarca capdavantera en el 
sector del motor, mitjançant 
els Projectes d´Especialitza-
ció i Competitivitat Terri-
torial (PECT), i amb un eix 
central: el desenvolupament 
del vehicle autònom.

Laura Vilagrà, delegada del Govern a la Catalunya Central, 
visita Castellolí i recull les propostes i peticions 
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GRESCA, PLAT FONDO 
I PORRO DE VI

festa major

23, 24   25 setembre’16

 

DIVENDRES 23
 

  

 

 
 

 

 
 

21:00h: Pregó de Festa Major
“THE ORPÍ BROTHERS”

22:00h: SOPAR POPULAR.
Menú:
- Assortit d’embotits i formatges de La Llacuna
- Conill amb samfaina
Pa, vi, aigua, postres, cafè i gotes inclòs

Menú infantil:
- Macarrons a la bolonyesa
Lloc: Plaça Sant Jordi, Can Bou
Preus: Adult 15 € / Infantil 5€

0:30h: HAVANERES amb MAR I VENT
Rom cremat per a tots els assistens
Lloc: Plaça Alfons Pons i Riba, Can Bou

  

 

 
 

 

 

 
 

DISSABTE 24
 9:00h: CAMINADA POPULAR
- Ruta llarga (2h aprox): sortida i arribada a
Can d’en Pont
- Ruta curta (1h 15’ aprox): sortida (9:30h) i
arribada Sta Càndia

10:00h: CAMPIONAT LOCAL DE TIR
AL PLAT, a les vinyes de Can Bou
(per a més info trucar al 695 362 114 -Diego-)
En acabat, esmorzar de germanor a la Plaça
Sant Jordi de Can Bou

17:00h: ESPECTACLE INFANTIL “PASSA
VOLANT”, a càrrec de TOT CIRC,
i en acabat, XOCOLATADA per a tothom
També hi haurà un INFLABLE per als petits
(patrocinat per BASAR GALLEGO)
Lloc: Plaça Alfons Pons i Riba, Can Bou

22:00h: Campionat de FUTBOLÍ
Tot seguit.... Música amb DJ SELLE
Lloc: Plaça Sant Jordi, Can Bou

DIUMENGE 25

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

12:30h: MISSA SOLEMNE,
cantada pel grup AMICS DE 
LA PARRÒQUIA DE CARME
Lloc: Església de Sant Miquel, Orpí
13:30h: ESPECTACLE DE BALL amb
l’ESBART DANSOT de CAPELLADES
Lloc: Església de Sant Miquel, Orpí

14:30h: DINAR DE FESTA MAJOR
Menú:
- Amanida de Festa Major
- Arròs negre
Pa, vi, aigua, postres, cafè i gotes inclòs
Lloc: Plaça Sant Jordi, Can Bou
Preus: Adult 15 € / Infantil 5€

en acabat...
ESPECTACLE D’IMPROVITZACIÓ amb
IMPROACATOMBA i BINGO DE
SOBRETAULA
Lloc: Plaça Sant Jordi, Can Bou

19:00h: CONCERT de VEUS A CAPELLA amb el
grup OCUME
Lloc: Plaça Alfons Pons i Riba, Can Bou 

*Telf. Reserves: 633 367 322 / Missatge privat al
nostre facebook

*Tots els actes són gratuïts excepte els menjars

Us desitgem molt bona FESTA MAJOR, us hi 
esperem a tots!

L’ESPELT / LA VEU 

A quest proper dissabte, 
dia 24 de setembre, se 
celebrarà la 5a edició 

de la Fira de la Cervesa Artesa·
na de L’Espelt. Començarà a 
les 11 del matí i durarà fins la 
1 de la matinada. La fira està 
organitzada per l’associació 
d’amics de la cervesa artesana 
La Bromera. Comptarà amb 
la presència de 15 cervesers, 5 
dels quals són locals: Els Mi·
nairons, Tous d’Anoia, L’Espi·
na de Ferro, La Segarreta i La 
Bromera, a més d’altres pro·
ductors de renom a Catalunya: 
La Surfera, Calavera, La Sitge·
tana, Grenyut, LoPerot, Gat 
Graz, Hope, Bripau, Tro Ales 
i Hazte1litro. Cal destacar que 
un dels cervesers, la Sitgetana, 
ha elaborat una cervesa especi·
alment per a la fira amb la col·
laboració de la Bromera.  Per 
això, al llarg del dia es podrà fer 
la degustació d’aquesta nova 
cervesa anomenada ‘Anem de 
Préssec’.

A més de cerveses artesanes, la 
fira tindrà una oferta musical, 
gastronòmica i lúdica. Cap al 
migdia hi haurà 2 paelles a càr·
rec de Paella Mòbil, una de les 
quals serà vegetariana. El Clot 
del Clos i el Centre de L’Espelt 
tindran pizzes,  fideuas, pinxos, 
tapes, hamburgueses, barres 

Dissabte, 5a edició de la Fira de 
Cervesa Artesana de l’Espelt

ÒDENA / LA VEU 

El passat diumenge 18 de se·
tembre, uns 23 establiments 
van oferir degustacions de di·
ferents receptes de cargols en la 
6ª edició de la Fira de la Vinyala. 
Aquest és el primer any que el 
Restaurant Canaletes hi partici·
pa i durant tot el matí van pas·
sar nombroses persones pel seu 
l’estand per tastar la seva tapeta 
de cargols. Cap al migdia, el ju·

El Restaurant Canaletes 
obté el 1r premi a la Fira 
de la Vinyala d’Òdena

de brioix i creps dolces , tot a 
preus populars.
Hi haurà sessions de DJ du·
rant tot el dia a càrrec de Peter 
Coates. La música en directe 
començarà a la tarda, amb els 
Dalton Brothers, que interpre·
taran unes versions acústiques 
de vintage rock and roll a les 
19:30h, seguit pel conjunt Lo·
ose Screws Ltd. amb un reper·
tori de rock clàssic a partir de 
les 21:30h. La nit acabarà amb 
les diferents opcions de sopar i 
una sessió de DJ.
Com a activitats paral·leles, 
hi haurà un espai amb in·
flables per a tots els infants i 
una quinzena d’expositors ar·
tesans, oferint productes com 
formatges, embotits, coques 
de recapta, bijuteria i ceràmica. 
Els assistents disposaran d’una 
amplia zona d’aparcament a 
l’entrada de L’Espelt.
La fira d’enguany té com a pa·
trocinadors Gràfiques Pons, 
Airfoc, i·enginy, Mapamundi 
Produccions, i compta amb el 
suport de El Centre de L’Espelt. 

rat de la confraria de la vinyala, 
presidit pel xef David Andrés 
del restaurant Somiatruites, va 
anunciar els restaurants selecci·
onats i tot seguit va escollir com 
a guanyadora la proposta del 
Restaurant Canaletes.
El cuiner Josep Catot i l’equip 
de cuina del Restaurant Cana·
letes van treballar amb molta 
il·lusió per participar d’aquest 
esdeveniment, que se’ns dubte 
tornaran a repetir l’any vinent.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha atorgat una subvenció de 
380.000 euros a l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt per 
a la realització de diverses ac-
tuacions durant el mandat 
2016-2019. Així ho va donar a 
conèixer l’alcalde, Santi Broch, 
en l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia del Ple ordi-
nari del dijous 15 de setembre.
Aquesta ajuda econòmica està 
inclosa dins de la línia de sub-

venció de l’ens provincial de 
la “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. Les obres que se 
subvencionaran, els imports i 
les anualitats seran: instal·la-
ció de tres semàfors a la car-
retera C-244, 82.000 euros per 
al 2017; nou vial de connexió 
entre els aparcaments públics 
de Sant Galderic i la Mare de 
Déu de la Llet, 107.000 euros 
per al 2017; reformes al local 
de l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, 32.000 euros per al 2017; 
renovació de l’enllumenat 

públic del Xaró, 39.500 euros 
per al 2017 i 39.500 euros per 
al 2018, i la construcció d’una 
pista poliesportiva, 80.000 per 
al 2018.
Entre d’altres temes, en aquest 
Ple es va aprovar, per unani-
mitat, l’elecció de la jutgessa 
de Pau suplent que serà la po-
blatana Pepita Soteras. També 
es va aprovar, per unanimitat, 
la xifra de població del padró 
municipal d’habitants a data 1 
de gener que era de 2.159 po-
blatans i poblatanes.

La Diputació atorga 380.000 euros 
per a la realització d’obres entre 
el 2016-2019

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Sala Gran del Castell 
de Claramunt es va 
omplir, el dissabte 17 de 

setembre al vespre, dels ritmes 
de gospel i soul amb les veus 
del grup The Gourmets Vocal 
Quartet. Aquest concert estava 
inclòs dins del Cicle de Músi-
ca als Castells que promou la 
Fundació Castells Culturals de 
Catalunya. 
L’audició la va organitzar 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i era una pro-
posta més de la programació 
de les Festes Culturals, que es 
va iniciar a principi de setem-
bre i que s’allargarà fins a final 
de novembre. Més d’un cen-
tenar de persones van gaudir 
de les profundes i imponents 
veus d’aquest quartet vocal, 
nascut el 2013 a Barcelona, 
format per Àlex Delgado i 
Jordi Vallespí, tenor i piano; 
Javier Canales, baríton, i Abel 
García, baix. 
Durant més d’una hora, el so 
vibrant d’aquestes quatre veus 

solistes, perfectament harmo-
nitzades, van oferir un gospel 
fresc i potent, de gran quali-
tat. Peces com Georgia on my 
mind, Summertime o Down 
by the Riverside van formar 
part del repertori d’aquesta 
formació, que va traslladar el 
públic a l’època en què mili-
ons d’éssers humans van su-
portar l’esclavitud i que a tra-
vés dels cants reivindicaven la 
seva llibertat. 

Excel·lent concert de The Gourmets 
Vocal Quartet al Castell de Claramunt

El grup ha cantat en nombro-
sos festivals i cicles i ha actuat 
en sales, locals i teatres de re-
nom, com l’Auditori de Bar-
celona, el de Girona, el Gran 
Teatre del Liceu o el Jamboree 
Jazz Club. També ha ofert la 
seva música en actes públics, 
privats i en concerts solidaris. 
The Gourmets Vocal Quartet 
presenta enguany el seu pri-
mer disc de llarga durada, que 
porta per títol Freedom Songs.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitzarà, el diu-
menge 25 de setembre, una 
arrossada popular. L’activitat 
tindrà lloc a les 2 del migdia a 
la plaça de l’Ajuntament i des-
prés del dinar, a l’Ateneu Gu-

mersind Bisbal, hi haurà ball.
A més d’aquesta proposta, l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran va iniciar, el diumenge 
18 de setembre a la tarda, la 
temporada de ball. El músic 
Bartomeu va fer passar una 
bona estona a la gent que es va 
aplegar a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. La temporada de balls 

s’allargarà fins al mes de juny i 
els balls es faran els diumenges, 
a les 6 de la tarda a l’Ateneu.
Pel que fa a les activitats pre-
vistes, l’entitat organitzarà el 
mes d’octubre una sortida de 
set dies a Lloret de Mar. El preu 
del viatge és de 199 euros per 
persona (suplement individual 
96 euros per persona). 

Diumenge, arrossada de la gent gran

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l nucli antic de la Pobla 
de Claramunt va acollir, 
el diumenge 18 de se-

tembre al llarg del matí i fins al 
migdia, una nova edició de l’Ex-
posició-Fira d’Art, que ja era la 
novena. Com en anys anteriors, 
l’activitat va ser un èxit tant 
d’expositors com de públic. La 
proposta la van organitzar les 
regidories de Cultura i de Ben-
estar Social i era uns dels actes 
destacats de la programació de 
les Festes Culturals.
Entre la plaça de mossèn Pere 
Bosch, la plaça de l’Església i el 
carrer Major es van col·locar 
trenta-dues parades. El visitant 
podia trobar diferents produc-
tes elaborats de manera artesa-
nal. Hi havia bijuteria, ceràmi-
ca, pintura, fotografies, centres 
de flors, reproduccions de car-
ros i calesses, treballs fets amb 

pell, bosses de mà fetes de patc-
hwork, pastisseria, espelmes, 
entre d’altres. Una de les pa-
rades destacades i que era una 
novetat va ser la d’unes talles de 
fusta que reproduïen edificis o 
monuments, alguns del muni-
cipi, com l’antiga estació de tren 
o el Casino.
L’activitat firal es va iniciar cap a 
les 10 del matí. La major afluèn-
cia de públic va ser entre les 12 
i les 2 del migdia. Els expositors, 
la majoria de la Pobla tot i que 
també n’hi havia d’altres pobla-
cions, van ser obsequiats amb 
l’esmorzar i amb un record de 
l’activitat. Al final es va fer una 
fotografia de grup dels firaires. 
Tan des de l’organització, com 
des del públic i els expositors 
es va valorar la iniciativa com 
a molt positiva. Les regidories 
de Cultura i de Benestar Social 
ja estan pensant en l’edició de 
l’any vinent, que serà la desena. 

L’Exposició-Fira d’Art, 
un any més tot un èxit
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SEMPRE A PROP TEU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Q uaranta-tres persones 
arribades de diferents 
punts de Catalunya 

van participar dissabte en l’acte 
de cloenda de la campanya “Bar-
ris Antics: Molt per descobrir, 
molt per oferir”. L’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, adherit 
a la campanya, els va preparar 
diferents activitats perdonar a 
conèixer i promocionar l’espai 
natural del municipi.
El punt de trobada va ser com és 
habitual la plaça Castell, davant 
l’Ajuntament, on van ser rebuts 
per la regidora responsable del 
desenvolupament de la Llei de 
Barris, Rosi Grados, i els regi-
dors de Promoció Econòmica, 
Cultura, Serveis Personals i So-
lidaritat: Jordi Barón, Meritxell 
Humbert, Pepita Còdol i Luís 
Perea. També hi van participar 
les responsables tècniques del 
Pla de Barris, Anna Castro i Tà-
nia Cansino. Poc a poc van anar 
aplegant-se els participants 
procedents de Centelles, Torto-
sa, Caldes de Montbui, Roda de 
Ter, Vic, Mediona, El Vendrell i 
Figueres, entre altres. 
A dos quarts d’onze van co-
mençar la caminada que va 
guiar Francesc Viera de la Co-
lla Excursionista de Vilanova 
del Camí, entitat que col·labora 
sempre en aquest acte. L’itinera-
ri, que es va allargar dues hores 
i mitja, va passar per la zona es-
portiva de Can Titó i va seguir 
en direcció a Can Bernades i ja 
de tornada van passar per  la 
Font de l’Anoia i el Parc Fluvial.
A l’hora del dinar que aquest 
any es va portar a terme a Can 
Muscons, s’hi van afegir quatre 

persones més i també l’Alcal-
dessa Vanesa González que va 
compartir àpat amb els guanya-
dors d’aquesta edició. 
L’espai de Can Muscons, ex-
pliquen les tècniques del Pla 
de Barris, va sorprendre els vi-
sitants que el van valorar molt 
positivament.”Van estar molt 
agust i van gaudir d’un ambient 
distès i relaxant” explica Anna 
Castro qui també ha avançat les 
primeres dades de l’enquesta de 
satisfacció que es va passar entre 
les persones que van gaudir de 
la jornada.
Les enquestes atorguem molt 
bona nota a l’Ajuntament vi-
lanoví tant pel que fa a l’orga-
nització de les activitats com a 
l’acollida. Tots, sense excepció, 
expliquen des de l’Ajuntament, 
asseguren que els agradaria tor-
nar a Vilanova del Camí per vi-
sitar el municipi i l’espai natural 
d’Els Esgavellats i el Turó de la 

43 persones gaudeixen de l’espai 
natural de Vilanova en el marc 
del Pla de Barris 

Guàrdia. Alguns van aprofitar 
la celebració del Vilashopping 
per allargar la seva visita al mu-
nicipi. 

A l’octubre, “Aixequem persi-
anes”
Divendres passat es va cloure el 
termini per presentar sol·lici-
tuds per participar en una altra 
campanya “Aixequem Persia-
nes” del Pla de Barris. Aquesta 
edició, a diferència de les ante-
riors, s’ha obert al municipi i no 
exclusivament als comerços del 
Casc Antic i Camp del Rei, in-
closos al Pla de Barris. 
La campanya, en la que està pre-
vist que hi participin 8 comer-
ços, quatre que ofereixen els 
seus aparadors buits i quatre 
més que han sol·licitat un 
espai de promoció, comen-
çarà el proper 15 d’octubre i 
s’allargarà fins després de la 
campanya de Nadal i Reis.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Llibres vells, segells, mone-
des, andròmines curioses i 
articles de segona mà tor-
naran a ocupar la plaça del 
Mercat aquest dissabte. El 
Mercat d’Antiguitats, col·lec-
cionisme i articles de segona 

mà, tornarà a omplir de pa-
rades aquest espai, com cada 
dissabte de final de mes. Des 
de les nou del matí i fins les 
dues del migdia, els articles es 
posaran a la venda. És una ac-
tivitat organitzada pels Amics 
de les Antiguitats de l’Anoia i 
l’Ajuntament vilanoví.

Dissabte, Mercat 
d’antiguitats

Es necessita

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

 per a residència 
a l’Anoia

Enviar CV a:
info@talentiagestió.com

o:
c. retir núm. 40 1r pis



22  |  CONCA D’ÒDENA
LA VEU

Divendres, 23 de setembre de 2016

MONTBUI / LA VEU 

D dimecres al migdia 
va tenir lloc a l’ajun-
tament de Montbui 

un acte de trobada oficial amb 
els representacions institucio-
nals del municipi d’Alcaudete 
(Jaén), amb qui Montbui està 
agermanat des de 1997. L’acte 
ha estat presidit pels alcaldes 
d’ambdós municipis, Teo Ro-
mero (Montbui) i per Valeri-
ano Martín, alcalde d’Alcau-
dete, i ha també han assistir 
nombrosos regidors d’un i 
altre municipi.  
L’acte va permetre coordinar 
el que seran les activitats de 
commemoració del 20è ani-
versari de l’agermanament 
entre ambdós municipis, que 
a Montbui es celebrarà coinci-
dint amb la propera Fira de la 
Multicultura, al mes de maig 
de 2017. Durant una trobada 
amb els mitjans informatius, 
l’alcalde Teo Romero va apun-
tar que “l’any 2017 celebrarem 
el 20è aniversari de l’agerma-
nament amb Alcaudete. Al 
nostre municipi tenim molts 
ciutadans originaris de Nogue-
rones, un dels nuclis d’Alcau-
dete”. 
Romero va comentar també 
que “durant la trobada hem 
convidat als representants i ve-
ïns d’Alcaudete a venir a Mont-
bui durant la propera Fira de la 

Multicultura, que es farà el mes 
de maig de 2017, i també hem 
parlat de la possibilitat d’or-
ganitzar un viatge de mont-
buiencs a la fira d’Alcaudete 
que es realitza al setembre”. 
De la seva banda, Valeriano 
Martín, alcalde d’Alcaudete, 
va assenyalar que “tenim un 
sentiment de gratitud molt 
important en arribar a Mont-
bui, un municipi germà amb el 
mantenim un contacte perma-
nent durant aquests darrers 20 
anys”. Cal destacar que Mont-
bui va ser el primer municipi 
de Catalunya agermanat amb 
Alcaudete (l’any 1997). El bat-
lle d’aquesta ciutat de la pro-
víncia de Jaén va mostrar-se 
“impressionat pels canvis i 
transformacions que he pogut 
veure a Montbui d’ençà la nos-
tra darrera visita, ara fa quatre 
anys. Un quan ve aquí veu una 

sèrie de canvis i millores en 
equipaments i en l’espai urbà 
que són magnífics. Els mont-
buiencs teniu un poble que és 
un luxe”. 
Ambdós alcaldes van coinci-
dir a parlar sobre les sinergies 
en comú que comparteixen els 
municipis en àmbits com el 
desenvolupament econòmic i 
l’aposta pel turisme, i van re-
marcar que “hem de compartir 
esforços i sumar. L’agermana-
ment entre Montbui i Alcau-
dete és positiu per als nostres 
municipis. Ens uneixen les per-
sones, no pas els símbols ni les 
banderes”.     
Cal destacar que durant l’any 
2017 també es commemora-
rà el 20è aniversari de l’ager-
manament entre Montbui i el 
municipi cordovès d’Iznájar, 
amb qui també es vol celebrar 
aquest important aniversari.

Montbui i Alcaudete ja preparen el 
20è aniversari de l’agermanament

MONTBUI / LA VEU 

A quest divendres do-
narà inici la 25ª Set-
mana de la Gent Gran 

de Montbui, una de les grans 
festivitats del calendari anu-
al del municipi, que enguany 
conmemora les seves “Noces 
d’Argent” i que tindrà com a 
plat fort el Dinar dels Avis i 
Àvies de Montbui, que es durà 
a terme el diumenge 2 d’octu-
bre al pavelló de Mont-aQua. 
El 25è aniversari començarà 
divendres amb un especta-
cle de “Play Back”, a càrrec 
del grup “Llum i Color” de 
l’Associació de la Gent Gran 
d’Igualada. El recital comen-
çarà a dos quarts de quatre de 
la tarda i realitzarà a la Sala 
Auditori de Mont-Àgora.
Continuaran les activitats di-
lluns, amb la tradicional ex-
cursió-esmorzar-ball “Cami-
nada Popular al Nucli Antic”. 
A les 9 del matí els avis i àvies 
del Nucli Urbà marxaran cap 
a l’Ateneu Cultural i Recre-
atiu, on es trobaran amb els 
avis i àvies del Nucli Antic, po-
dran esmorzar i gaudir de ball 

amb la música de Fernando de 
Maxim.
El dimarts dia 27 les activi-
tats continuaran amb una 
excursió a “La Vall de’n Bas” 
(Girona). Els avis i àvies que 
realitzin la sortida podran fer 
un recorregut turístic per la 
Garrotxa en el tren “Tricu Tri-
cu”. Després de visitar aquests 
bonics racons garrotxins, ani-
ran cap a Platja d’Aro on po-
dran dinar al Restaurant “La 
Terrassa” i gaudir d’un animat 
ball de final de festa.
El dimecres 28 les pistes de “La 
Vinícola” acolliran una com-
petició de petanca, un dels es-
ports més practicats pels avis 
del municipi. L’activitat co-
mençarà a dos quarts de cinc 
de la tarda, i, en finalitzar hi 
haurà un pica pica per als par-
ticipants. 
Balls, bitlles, una projecció de 
cine-fòrum (amb paròdia in-
closa), entre d’altres activitats 
completaran una Setmana de 
la Gent Gran que homenatjarà 
a totes aquelles persones que 
durant aquests 25 anys han 
treballat per a la dinamització 
de la gent gran del municipi.

Comença la 25a Setmana 
de la gent gran

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E ls veïns del casc antic 
de Vilanova del Camí 
s’han mobilitzat per 

demanar a l’Ajuntament que 
designi zona exclusiva de via-
nants un tram del carrer Ma-
jor, concretament el que va 
de la cruïlla Monistrol/Mont-
serrat fins la plaça. Veient que 
mentre hi ha hagut les obres 
de remodelació del carrer i la 
plaça i aquests han estat tallats 
al trànsit i no ha comportat 
cap caos circulatori i en canvi 
els veïns hi guanyarien molt 
en qualitat de vida, demanen a 
l’Ajuntament que aquest tram 
es converteixi en una zona 
lliure de trànsit rodat, com 
tenen moltes d’altres poblaci-
ons.
Arran les obres de remodela-
ció de la plaça tècnics en cir-
culació i seguretat vial han 

Montbui va tornar a participar 
a les Jornades Europees del Pa-
trimoni. Una vintena de per-
sones van participar diumenge 
passat al migdia en una visita 
guiada i  gratuïta a La Tossa de 
Montbui, la qual va anar a càr-
rec de l’historiador montbuienc 
Daniel González.
Els participants a la visita van 
recórrer el recinte de La Tossa, 
on van poder conèixer algunes 
dels les estructures defensives 
exteriors, els antics espais d’ha-
bitatge i els elements de l’antic 
castell de Montbui, on desta-
quen la torre mestra i l’església 
romànica de Santa Maria.

Montbui torna a apostar 
pels tallers i cursets de 
tardor

MONTBUI / LA VEU 

La regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament té 
obertes fins el 30 de 

setembre les inscripcions per 
als Tallers i Cursets de tar-
dor. Enguany la proposta de 
tallers i cursets es divideix en 
cinc grans àrees: formació, 
art, cultura popular, balls i 
“posa’t en forma”.
Pel que fa a l’àmbit forma-
tiu s’ofereixen cursets d’Al-
fabetització, alemany nivell 
2, català, anglès nivell bàsic, 
anglès nivell 3, informàtica 
d’inici, alfabetització en ca-
talà, coneixements laborals i 
ofimàtica.
Les propostes d’art inclou-

Jornades europees 
de patrimoni

ran cursets vinculats a labors 
i a la restauració de figures 
com els capgrossos.
A l’àmbit de cultura popular 
s’oferiran cursets de sarda-
nes i de coneixement de la 
societat catalana i el seu marc 
jurídic. A l’apartat de balls, 
es faran cursets de “coun-
try continuació” i “country 
avançat”. I pel que respecta al 
“posa’t en forma”, s’ofereixen 
tallers de Ioga, gimnàstica, 
moviment lúdic i pilates.
Les inscripcions per a aquests 
cursets es podran formalitzar 
al CCC La Vinícola, de 9.15 a 
13.00 hores. Els cursos tenen 
places limitades. Podeu rebre 
tota la informació sobre cur-
sets, preus i horaris al mateix 
CCC La Vinícola.

trobat alternatives i a la vega-
da una circulació més racional 
que no suposen cap enrenou 
per a la circulació interior del 
municipi i d’entrada i sortida 
cap a Igualada.
Amb aquesta reforma, a part 
de millorar la seguretat i qua-
litat de vida dels veïns, servirà 
per dinamitzar el Barri i facili-
tar l’obertura de locals comer-
cials i d’oci, cosa que en l’ac-
tualitat és un barri sense vida, 
un barri mort, on només s’hi 
acumula la brutícia.

Veïns de Vilanova 
demanen zona exclusiva 
de vianants un tram del 
carrer Major

Agència immobiliària

BUSCA COMERCIAL
CAPTADOR/A:

Te. 670 231 669
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TON CASELLAS / LA VEU 

Fa poc més d’un any que 
és el propietari de l’Ex-
quisit, Carles Rodríguez 

va venir des de Manresa per 
tirar endavant un projecte 
gastronòmic a llarg termini 
a Igualada. Des que va arri-
bar-hi totes les sensacions 
i sorpreses han estat bones. 
Aposten per una cuina tradi-
cional catalana renovada. 

Quan et va arribar l’oportu-
nitat d’agafar les regnes de 
l’Exquisit, vas dubtar-ho?
Sí, de fet l’any 2013 ja hi ha-
via treballat perquè la Maria 
necessitava una mica d’ajuda 
en l’àmbit d’assessorament. I 
la vaig assessorar en el camí a 
seguir per implantar la cuina 
tradicional catalana, ben feta, 
traient el perfil de mestressa 
de casa a fer una cuina més 
professional. Vaig estar-hi 7 
mesos fins al juliol del 2013 
i llavors em va demanar que 
em quedés el restaurant però 
al final no ens vam entendre. 
Jo vaig decidir muntar un res-
taurant de tapes a Manresa, 
em va durar 2 anys i mig i 
fins que em va tornar a trucar, 
era el gener del 2015 i ella ja 
es volia jubilar i vam posar fil 
a l’agulla. Jo em vaig decidir 
per venir aquí, tirar endavant 
el negoci, a intentar fer el què 
vaig proposar-li a ella, que mai 
va acabar d’implementar-ho. 

Què té l’Exquisit dels teus vi-
atges i estades a l’estranger?
Hi té l’exigència, la profes-
sionalitat, el saber fer amb 
el personal... Amb la cuina, 
a mi sempre m’ha agradat 
molt la tradicional catalana, 
jo m’he criat fent aquest ti-
pus de cuina al restaurant “El 
Presseguer”. També a Prats de 
Lluçanès vaig fer molta cuina 
tradicional, els guisats, el xup-
xup, fer uns canelons amb 7-8 
hores, posar-li “carinyo”.

“Volem fer una marató, estar aquí molts anys, és un projecte a 
llarg termini i encara no hem fet el que realment volem”

Hi has afegit elements de cui-
na més contemporània?
Sí però pocs. Perquè crec que 
el poble en el que estem, el que 
necessita és una continuïtat 
del que era el restaurant amb 
la Maria, amb el que vol ser. 
Sí que hi hem fet petites pin-
zellades, hem utilitzat algunes 
tècniques noves, però cos-
ten. La gent vol tradició, bon 
producte, poc tractat, sucós. 
Aquest és l’objectiu, no em 
vull desmarcar gaire utilitzant 
tècniques modernes, tot i que 
en sabem fer. Tenim un equip 
que té un potencial boníssim.

Creus que teniu una bona 
oferta en termes de quali-
tat-preu?
Sí, és excel·lent. Hem anat mi-
llorant, hem de millorar enca-
ra més, un any no és res, ens 
en queden molts. De mica en 
mica ho estem aconseguint, 
estem guanyant terreny i pot-
ser ara seria el moment de 
començar a introduir el que 
nosaltres realment volem, que 
és cuina tradicional catalana 
renovada, aplicant-hi algunes 
tècniques. Estem donant uns 
calamars i uns pops que no 
han vist el congelador, en èpo-
ca de tomàquets un pagès ens 
ha portat els millors que hem 
servit, mongetes de Castell-
follit, el cigronet de l’Anoia, 
molt bona carn... Per nosal-
tres la mare dels ous és la bona 
matèria prima. 

En què teniu més cura? Algu-
na cosa que no pugui fallar 
mai.
N’hi ha moltes, som molt es-
crupolosos amb tot i molt 
professionals. He portat tota 
l’exigència d’un 3 estrelles 
Michelin o d’un hotel 5 es-
trelles gran luxe. L’exigència 
amb tot l’he portat aquí, amb 
el tracte, amb el personal, amb 
les coses ben fetes. No perquè 
servim 100 menús diaris els 
cambrers han d’anar amb 10 
plats a cada mà. Volem profes-

sionalitzar i dignificar la nos-
tra professió. 

Teniu algun plat estrella o al-
guna especialitat?
Tenim un arròs caldós de peix 
i marisc fantàstic, uns ca-
nelons de rostit de pollastre 
amb fetge d’ànec excel·lents. 
Ara comencen els guisats, ens 
agrada molt guisar, ara ens 
han portat una cua de bou 
fresquíssima i la deixarem 
marinar amb vi blanc, i diven-
dres serà boníssima. Aquí hi 
ha l’èxit, no tenir pressa, anar 
fent, el xup-xup.

Imagino que també depèn de 
la temporada.
Exacte. Nosaltres rostim molt, 
també fem moltes coses a 
la brasa. Però els canelons i 
l’arròs no fallen mai. Fem so-
fregits de 8 o 10 hores. I cal 
pensar sempre que ho estem 
oferint en un menú de 12,50 
euros.

I us surt a compte?
Bé, hem de compensar-ho, 
trobar un equilibri. Volem fer 
una marató, volem estar aquí 
molts anys, és un projecte a 
llarg termini i encara no hem 
fet el que realment volem. 
Comencem a guanyar clients, 
confiança, ara que ve l’hivern 
per nosaltres arriba la tempo-
rada forta, fins al març. I te-
nim ganes de demostrar-ho.

L’estiu us fa mal?
Les terrasses fan mal. La gent 
surt més, als migdies encara 
estem satisfets, ens va bé, però 
als vespres la gent se’n va a les 
terrasses, és un sobreviure. 
Són 5 o 6 mesos l’any, depèn 
del temps, que de dijous a dis-
sabte la gent se’n va cap a les 
terrasses, que són els dies que 
podríem guanyar clientela. 
Ara busquem l’equilibri anu-
al, de gener a gener.

Cuideu els maridatges?
Anem una mica amb el què 

vol el públic. Hem fet mari-
datges amb amb vi i també 
amb cervesa. Aquí necessitem 
la implicació dels nostres pro-
veïdors, com et dic estem en 
un restaurant, en un poble i 
la mitjana del que es gasta la 
gent és de 24 a 28 euros. Amb 
aquest preu mitjà no podem 
fer gaire maridatges. Si oferim 
un vi que val 22 euros ja no 
pots mantenir aquests nivells 
de despesa.

Amb quina sensació vols que 
surti el client?
Satisfet i feliç, ha de tornar. 
Busquem un equilibri general, 
la gent que surt per la porta 
havent pagat 28 euros, havent 
menjat, surtin tips, ben atesos, 
amb cafès inclosos, una copeta 
de cava, som generosos de per 
si ja. Creiem que és la recep-
ta de l’èxit, donar-ho tot i ho 
rebràs tot.  Algú surt empre-
nyat de tant en tant, cal dir-
ho, ve molta gent. Quan passa, 
ens disculpem, oferim un xec 
regal algun cop.  Cal equili-
brar-ho tot, tenint en comp-
te els preus dels menús, per 
12,50 euros -de dimarts a di-
vendres-, 20 euros -dissabte- i 
22 -diumenge-. Creiem que 
estem en una qualitat-preu 
excel·lent, però sempre pot 

passar de tot. El que és més 
car és la llum, pagar l’IRPF, el 
menú no és car.
Quina cuina domina a la co-
marca?
La tradició, i que no desapa-
regui. És terra de tradició. No 
és el mateix venir aquí a men-
jar-te un entrecot, un menú, 
això és un perfil de restaurant 
al centre d’Igualada. No és el 
mateix anar al Molí Blanc a 
fer-te un entrecot. Són perfils 
molt diferents, sí que és cert 
que quan tens una cosa vols 
l’altra i a la inversa. 

Quin camí li espera a 
l’Exquisit?
A mi el que m’agradaria és 
trobar no el camí de l’èxit 
sinó el de la felicitat. D’aquí 
a 10 anys vull estar fent el 
mateix que estem fent, però 
millor, evolucionat, canviar 
poca cosa. Producte, tradi-
ció, ben fet, més cap al que 
vull jo, cuina catalana reno-
vada. I vull que els clients 
surtin d’aquí igual que com 
surten ara, en parlen bé. 
Igual d’exigent però gau-
dint, ens hi passem moltes 
hores.

Podeu consultar l’entrevista 
ampliada a www.veuanoia.cat.

Entrevista a Carles Rodríguez, propietari i xef de L’Exquisit.
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TEATRE / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
4 de setembre i dins  
els actes de la Festa 

Major es va celebrar el sor-
teig de dates del concurs de 
teatre de Piera, aquest any 
celebra els  40 anys d’història. 
Deu han estat les companyi-
es seleccionades per pren-
dre part en aquest concurs, 
aquest any també hi ha repre-
sentació comarcal, els grans 
triomfadors de l’any passat, 
el grup de teatre de Capella-
des  i l’Agrupació Teatral de 
Calaf. 
Aquest any el concurs co-
mença el dissabte 1 d’octu-
bre i acaba el dissabte 3 de 

desembre.
Les dates, les obres i les com-
panyies d’enguany són:
-1 d’octubre: La Venganza de 
Don Mendo  / Teatre Talion 
de Lleida. 
- 8 d’octubre: Una Ciutat 
Brillant / Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf.
- 15 d’octubre: El Miracle 
d’Anna Sullivan / Grup Tea-
tral de Capellades  
- 22 d’octubre: Reses Gris / 
Quatre per Quatre  de Gra-
nollers 
- 29 d’octubre: Terra Baixa 
/ La Trapa de l’Agrupació 
Congres de Barcelona 
- 5 de novembre: Un Marit 
Ideal/  Tequatre de Figueres
- 12 de novembre: Un Esperit 

Sorteig de dates del 40 Concurs de 
Teatre de Piera

Burleta / Attrezzo Teatre C.C 
de Vilafranca P. 
- 19 de novembre: La Coro-
na d’Espines / Qollunaka de 
Terrassa 
- 26 de novembre: Zoo de 
Cristall / Agrupació Teatral 
Toar de Lleida 
- 3 de desembre: Lampedusa 
/ Punt i Seguit Teatre de Ter-
rassa 
Com a notícia important i 
per celebrar els 40 anys del 
concurs de teatre, la comissió 
organitzadora informa que 
els preus de les entrades en-
guany seran el 50% més ba-
rats. El preu de l’entrada serà 
de 3’50 euros i el de l’abona-
ment de les 10 obres serà de 
25 euros.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’amenaça de pluja va 
tornar a planar dissabte 
sobre la segona edició 

del Vilashopping que final-
ment però es va poder desen-
volupar sense incidències. El 
regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Barón, ha fet una 
valoració molt positiva de la 
festa que va ser molt concor-
reguda, “tant des del punt de 
vista dels establiments locals 
com de públic”.
Barón ha destacat la gran 
participació dels comerços i 
dels restauradors locals que 
en aquesta edició, entre uns i 
altres, van superar la vintena. 
“Per als establiments locals, el 
Vilashopping representa una 
bona manera per visibilit-
zar-se i per  posicionar els seus 
productes” assegura el regidor 
de Promoció Econòmica.
També els comerciants i res-
tauradors han fet les seves 

valoracions i sembla que tots 
estan disposats a repetir l’ex-
periència. Els bars i restau-
rants van oferir al públic una 
gran varietat de tapes a preus 
molt assequibles: les més tra-
dicionals com els caragols, les 
patates braves, hamburgueses, 
pinxos o pizza van compartir 
espai amb altres més sofistica-
des com els brownies de pas-
tanaga i coco. Algunes parades 
van acabar pràcticament amb 

El Vilashopping torna a omplir la 
plaça del Mercat

tot el material.
Pel que fa al temps, la pluja 
que va caure durant 15 mi-
nuts, va qüestionar de nou el 
concert dels Cybee, però final-
ment, tot i que una mica més 
tard del què estava previst, es 
va poder desenvolupar sense 
contratemps. Aquest grup ca-
talà que acaba d’editar el seu 
segon disc va gaudir d’una ca-
lorosa acollida a Vilanova del 
Camí.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l film d’animació “Els 
Minions” obrirà el 
pròxim diumenge una 

nova temporada de cinema 
familiar a Vilanova del Camí. 
L’associació +QCine ha pro-

gramat una nova cartellera 
adreçada al públic familiar 
que podrem veure a Can Pa-
passeit aquesta tardor. La pro-
jecció és prevista, tal i com ve 
sent habitual, a partir de les 12 
del migdia i el preu de l’entra-
da és de 2 euros. 

La història de ficció de “Los 
Minions” es remunta al prin-
cipi dels temps. Aquests éssers 
van començar sent uns orga-
nismes grocs unicel·lulars que 
van anar evolucionant a través 
del temps. Sempre han estat al 
servei dels supermalvats.

Los Minions’ arriben aquest 
diumenge a Can Papasseit 

EL BRUC / CONXITA COSTA 

A quest dimecres va te-
nir lloc a l’ajuntament 
del Bruc el ple ordina-

ri en el qual dos dels punts del 
dia eren la presa de possessió 
dels regidors Teresa Camps i 
Rafel Galvan, després de la re-
núncia, per motius personals, 
del que havia estat cap de llista 
de CiU en les darreres elecci-
ons, en Carles Castro i també 
del número 3, Antolí Domín-
guez. Els nous regidors van 
estar acompanyats per la di-
putada anoienca de Junts pel 
Si, Maria Senserrich, recolzant 
amb la seva presència els nous 
nomenaments del renovat 
PdC al Bruc.
En el primer ple, el nou regi-
dor i també portaveu del par-
tit, Rafel Galvan, es va estrenar 
mostrant discrepància pel que 
fa a la ratificació del decret 
minuta del conveni amb l’as-
sociació de l’escola de música 
del municipi, “hem demanat 
més informació, però per ab-
sència del regidor responsa-

ble, no ens l’han donat. Cre-
iem que un import de 15.000 
euros dóna més explicacions”. 
En declaracions a La Veu de 
l’Anoia, ha afegit que, “el nou 
Partit Demòcrata Català es va 
abstenir per la manca d’infor-
mació i transparència, tot i 
estar d’acord amb el conveni 
però no amb les formes de fer 
les coses”.
Un altre punt del ple que va 
donar peu a discrepàncies va 
ser el projecte d’ubicació d’un 
càmping dins el terme muni-
cipal del municipi, a prop de 
la urbanització Bruc residen-
cial. Galvan va demanar que 
l’equip de govern es posicio-
nés, ja que segons el nou re-
gidor “es va poder constatar el 
fet que els dos socis de govern 
no porten la mateixa sintonia, 
mostrant-se en contra clara-
ment EBET d’aquest projecte”.
Galvan ja va ser regidor al 
municipi d’Olesa de Montser-
rat per Convergència i Teresa 
Camps porta diferents legisla-
tures formant part de partit, al 
municipi del Bruc. 

Canvi de regidors de 
l’oposició al Bruc

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Equip d’Atenció Primària 
Vilanova del Camí estudia 
la millor forma de detectar 
i abordar el tractament d’un 
bacteri –l’Helicobacter pylo-
ri– que provoca símptomes 
com ara dolor a la boca de 
l’estómac, digestió pesada 
o inflor abdominal. El tre-
ball que porten a terme els 
professionals implica la col-
laboració de persones que 
han estat diagnosticades de 
dispèpsia, una patologia que 
és motiu de consulta força 
habitual a l’atenció primària 

i als serveis de digestologia 
dels hospitals.
L’objectiu és disposar de da-
des i d’informació referent a 
les dues tècniques de detec-
ció de l’Helicobacter pylori 
més reconegudes interna-
cionalment: el test de l’alè i 
l’anàlisi en femta. En l’àmbit 
de l’atenció primària s’han 
fet pocs estudis sobre l’abor-
datge del bacteri, que inci-
deix en un 25% dels usuaris 
amb dispèpsia que consulten 
aquest nivell assistencial.
El treball que actualment es 
porta a terme s’acabarà el 31 
de desembre d’aquest any.

Estudis per detectar
un bacteri que afecta 
l’estómac a Vilanova
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CAPELLADES / LA VEU 

A questa tardor Cape-
llades podrà gaudir 
d’una novetat cultural. 

Coincidint amb el primer ani-
versari de l’orgue Freixas Vivó 
de l’església de Santa Maria de 
Capellades, la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Ca-
pellades ha decidit impulsar el 
Festival d’Orgue amb la col·la-
boració dels Amics de l’Orgue 
de Capellades
Segons el regidor de Cultu-
ra, Àngel Soteras, «L’objectiu 
d’aquesta proposta és doble. 
D’una banda, volem donar a 
conèixer aquest instrument a 
través d’una programació vari-
ada. De l’altra, ampliem l’ofer-
ta cultural capelladina amb un 
nou al·licient, un instrument 
excepcional, que volem que si-
gui també un reclam -un més- 
per a què ens visiti i ens conegui 
més gent: els capelladins volem 

i hem de poder gaudir d’una 
programació cultural de quali-
tat i volem que aquesta progra-
mació sigui alhora un atractiu 
més per venir a Capellades».
El primer concert d’aquest 
Festival d’Orgue de Capellades 
serà el dissabte 1 d’octubre amb 
la Coral Cantiga, acompanyada 
de l’organista David Malet, que 
presentaran la Polifonia sacra 

de J.S. Bach i M. Duruflé.
El diumenge 6 de novembre 
Jonatan Carbó portarà un re-
gistre totalment diferent, amb 
la presentació d’obres d’un estil 
més lluminós.
El Concert de Santa Cecília, el 
20 de novembre tindrà com a 
protagonista Joan Casals. Al 
novembre farà just un any que 
es va estrenar l’orgue, amb un 
concert de  Josep Freixas i Vivó, 
Josep Xaubet i Faura i Jordi Fi-
gueras i Carreras.
El darrer concert previst aquest 
2016 serà el 18 de desembre, el 
Concert de Nadal, que acabarà 
amb l’estrena d’una peça inè-
dita del compositor capelladí 
Xavier Cassanyes. La progra-
mació inclou també una acció 
de caire educatiu consistent en 
una activitat de descoberta de 
l’instrument en la qual hi pren-
dran part alumnes dels diver-
sos centres d’ensenyament de 
la vila.

La Coral Cantiga obrirà el nou 
Festival d’Orgue de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Capella-
des potencia les àrees ver-
des per afavorir la mobi-

litat en els aparcaments. Aquesta 
proposta, treballada conjunta-
ment amb Capellades Comerç, 
respon a la iniciativa de facilitar 
que es pugui deixar el vehicle el 
més a prop possible del centre 
comercial, amb un temps rao-
nable per fer la compra. Per això 
l’estacionament estarà limitat a 
una hora i 30 minuts.
Des de l’Ajuntament de Capella-
des s’ha repintat les senyalitzaci-
ons d’àrea verda a les places sant 
Miquel, Àngel Guimerà, Jacint 
Verdaguer, a la prolongació del 
Passeig Miquel i Mas i també a 
l’aparcament públic de la Plaça 
Catalunya.
L’estacionament en aquests es-

pais està limitat a una hora i 
mitja i cal senyalitzar-ho amb 
un disquet que es pot comprar a 
l’Ajuntament de Capellades.
Tal i com explica el regidor de 
Governació, Sergi Pérez, “cre-
iem que aquest temps afavo-
reix la rotació entre vehicles i 
d’aquesta manera és més fàcil 
aparcar. També és una forma 
de potenciar el comerç local ja 
que afavorim que els clients pu-
guin aparcar vora l’establiment 
i efectuar la seva compra. L’an-
terior disquet era d’una hora 
i per això proposem que qui 
encara els tingui vingui amb ell 
a l’Ajuntament i li canviarem 
gratuïtament pel nou, que esta-
rà disponible properament. Des 
de l’Ajuntament de Capellades 
ja informarem als veïns i veïnes 
quan aquest nou disquet horari 
estigui disponible”.

L’Ajuntament de Capellades 
fomenta la mobilitat en els 
aparcaments

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L ’últim cap de setmana 
de l’estiu va ser força 
actiu, en molts aspectes, 

als Hostalets de Pierola gràcies 
a les activitats proposades per 
l’entitat local ‘Teca i Festa’ sota 
el marc de la Festa de la Vere-
ma. 
Dissabte al vespre, tot i la plu-
ja intermitent amb un ruixat 
puntual considerable, molta 
gent va passar pel 2n Cava i 
Teca on cava, vins i entrepans 
petits feien un maridatge per-
fecte. Alguns paraigües i el pe-
tit porxo que deixava l’auditori 
van servir perquè la gent po-
gués aixoplugar-se en alguns 
moments, i tothom va poder 
gaudir de l’oferta gastronòmica 
fins, pràcticament, la mitja nit.
L’endemà diumenge, més de 

200 persones van participar de 
la Festa de la Verema que co-
mençava de bon matí amb la 
trobada per anar fins a la vinya 
a collir una tona de raïm i, en 
tornar, d’un magnífic esmor-
zar popular en dues variants: 

el de forquilla i el d’entrepà. 
Al migdia, com és tradició, la 
festa tancava amb una trepitja-
da popular de raïm recordant 
antics mètodes d’extreure l’ele-
ment principal de vins i caves 
tan propis de les nostres terres.

La Festa de la Verema posa en valor
la identitat cultural dels Hostalets

CAPELLADES / LA VEU 

Sota el títol “Quin cacau! De-
sordres i altres històries” hi 
trobem el recull de tres contes 
desenfadats i originals escrits 
per Anna Marsal i amb les il-

lustracions d’Elisabet Serra. 
Mentre l’autora narra, la il-
lustradora fa un dibuix en 
gran format. 
Serà el dia 27 de setembre, a 
dos quarts de set de la tarda a 
la sala d’actes de la Biblioteca 

El Safareig de Capellades, amb 
una lectura dramatitzada, il-
lustració en directe i taller in-
fantil, a càrrec d’Anna Marsal 
i Elisabet Serra.
Aquesta és una proposta adre-
çada per als més petits de casa.

Dimarts, contes a la Biblioteca
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PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge se celebra 
la Pedalada i caminada contra 
el canvi climàtic en el marc 
de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, enguany 
amb el lema ‘Mobilitat intel·
ligent, economia potent’. El 
punt de sortida de totes dues 
accions és el Camp Municipal 
d’Esports, a les 8.30 hores la 
caminada i a les 09.00 hores la 
pedalada. Hi haurà avitualla·
ment al camp de futbol de Ca 
n’Aguilera i es tornarà al camp 
de futbol de Piera on se servi·
rà un refrigeri.
La participació a la caminada 
i pedalada és gratuïta i està 
oberta a tothom. En el cas con·
cret de la caminada, l’itinerari 
seguirà l’entorn natural més 
proper a la vila amb un recor·
regut d’entre 9 i 10 km.

Caminada i 
pedalada contra el 
canvi climàtic

PIERA / LA VEU 

Demà dissabte s’oferirà una 
nova sessió de cinema infantil 
en català amb la projecció de 
les aventures d’aquests ocells 
basades en una col·lecció de 
videojocs
El Teatre Foment de Piera tor·
na a convertir·se en un cinema 
amb pantalla gegant. Es tracta 
d’una iniciativa organitzada 
des de la regidoria de Cultura 
amb la voluntat d’oferir alter·
natives de lleure als pierencs i 
pierenques i que aquests pu·
guin gaudir de projeccions 
infantils i familiars sense ne·
cessitat de desplaçar·se fora del 
municipi.
S’oferirà la pel·lícula d’ani·
mació Angry Birds, basada en 
una col·lecció de videojocs. Els 
protagonistes són uns ocells 
que no volen i que, en aquesta 
ocasió, hauran de lluitar contra 
uns malvats porcs verds que els 
hi volen prendre els ous. Seran 
tres ocells marginats els que, fi·
nalment, acabaran descobrint 
què tramen aquests estranys 
visitants. La sessió de cinema 
infantil començarà a les 17 ho·
res i el preu de l’entrada és de 3 
euros i d’1,5 euros per a perso·
nes sòcies del Club de la Rusqui 
i per a persones que presentin 
la targeta de discapacitat.

Els Angry Birds 
aterren al Teatre 
Foment de Piera

PIERA / LA VEU 

L a Biblioteca de Piera en 
col·laboració amb l’Es·
cola de Teatre de Piera 

participa enguany en la quar·
ta edició de “Llegir el Teatre” 
un projecte que impulsa clubs 
de lectura de textos teatrals a 
les biblioteques públiques de 
Catalunya amb la col·labora·
ció del Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura, 
el Teatre Nacional i Arola Edi·
tors.
La iniciativa, que aquesta edi·
ció convoca 70 biblioteques de 
tot el territori, té per objectiu 
promoure la lectura de textos 
teatrals, per incrementar els 
fons sobre dramatúrgia de les 
biblioteques públiques i per 
crear espectadors amb més 
formació en la recepció del fet 
teatral.
‘Llegir el teatre’ també vol 
impulsar l’edició de textos 
teatrals, un dels gèneres amb 
més poca presència a les nos·
tres impremtes: gràcies a una 
col•laboració amb Arola Edi·
tors  i el suport del Servei del 

Biblioteques, el TNC publica 
tots els textos per tal que els 
clubs en puguin disposar, ja 
que sovint es tracta d’obres no 
editades.
Aquest curs la Biblioteca de 
Piera ha programat 4 textos 
teatrals de la programació del 
TNC per ser treballats en ses·
sions de club de lectura que es 
coordinen posteriorment amb 
l’assistència a la representació 
teatral. L’assistència al club no 
implica l’obligatorietat d’as·
sistir a les funcions teatrals 
que s’hi vinculen, però sí és 
recomanable. En aquest sentit, 
els membres dels clubs de lec·
tura gaudeixen d’avantatges 
per assistir a la representació 
al TNC dels títols que han tre·
ballat i l’Ajuntament de Piera 
n’assumeix el cost del despla·
çament. 
Les sessions són moderades 
per la Maria Castillo (direc·
tora de l’Escola de Teatre de 
Piera) i qui ho desitgi pot for·
malitzar la inscripció a la Bi·
blioteca de Piera fins el 4 d’oc·
tubre. La inscripció és gratuïta 
i les places són limitades. 

Llegir el teatre. Nou club 
de lectura a Piera

PIERA / LA VEU 

E l passat divendres es va 
celebrar la primera edi·
ció del Guatelepiera, un 

festival de música dels anys 70, 
80 i 90 que va aconseguir om·
plir de gom a gom la pista del 
Gall Mullat. L’esdeveniment 
va comptar amb diverses ac·
tuacions i exhibicions al llarg 
de la nit. La primera va ser de 
La Década Prodigiosa de Piera 
que va interpretar una selecció 
de temes coneguts dels anys 
70 i 80. El festival va inclou·
re l’actuació de l’Edu, un ex·
component del grup Locomía, 
que va presentar als assistents 
una selecció del repertori que 
oferia la formació quan enca·
ra estava en actiu. No va faltar 
una exhibició de ball amb els 
ventalls que sempre havien ca·
racteritzat el grup. El Guatele·
piera va comptar també amb 
la participació dels alumnes 
de l’escola de ball Dance Lu·
xury que en tot moment van 
animar al públic assistent amb 

una dotzena de coreografi·
es preparades per a l’ocasió. 
El ritme va anar a càrrec dels 
discjòqueis pierencs Jordi & 
Jordi. Piera Televisió va re·
transmetre la festa en directe 
a través d’una pantalla gegant.  
Des de l’organització han vol·
gut agrair la seva participació 
a les més de 60 empreses col·
laboradores i, especialment, 
a la Family GYNS que va fer 
possible que la festa fos tot 
un èxit. La bona acollida de la 
iniciativa va sorprendre, fins 
i tot, als mateixos organitza·
dors que ja pensen en una 
nova edició del Guatelepiera 
de cara a l’any vinent. 

El Guatelepiera omple la 
pista del Gall Mullat

CARME / LA VEU 

L a gala Flors d’Honor 
2016 ha lliurat el pas·
sat divendres 16  a Olot 

els reconeixements anuals del 
moviment Viles Florides.
L’acte va ser presidit per la 
consellera d’Agricultura, Ra·
maderia, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret , i el Sr. Josep 
Maria Corominas, Alcalde de 
Olot i amfitrió de l’acte. 
El reconeixement  d’enguany 
fou recollit, en nom de l’Ajun·
tament de Carme, per l’alcal·
dessa Sra. Ildefonsa Tarrida. 
Els municipis de Bagergue 
(Val d’Aran), Figueres (Alt 

Empordà), Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental), Olot (Gar·
rotxa) i Vila·seca (Tarrago·
nès) encapçalen el rànquing 
del projecte Viles Florides, 
que promou la Confederació 
d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya (CHOC). 
Carme es sent molt orgullosa 
de poder estar dintre el mo·
viment de Viles Florides con 
l’única població de la comarca 
de l’Anoia i poder continuar 
fomentant la millora dels es·
pais verds i fer créixer l’esti·
mació i l’interès per la natura, 
apostant  un any més per una 
Catalunya més verda, vital i 
sostenible.

Carme un dels 89 
municipis del projecte 
de Viles Florides

VALLABONA D’A. / LA VEU 

E l proper dissabte 24 de 
setembre a les 9:30h 
s’ha convocat a totes les 

entitats de Vallbona d’Ano·
ia per tal d’entregar les claus 
d’accés al nou Edifici d’Enti·
tats i començar a fer funcionar 
l’espai per a realitzar reunions 
i activitats diverses.
Després d’un procés de par·
ticipació, obert a totes les en·
titats de Vallbona d’Anoia, 
per tal d’establir els usos i la 
normativa de funcionament 
del nou espai, finalment ha 
quedat aprovat. El proper dis·
sabte amb l’entrega de claus es 
signarà l’acceptació de la nor·
mativa per part de les entitats 
i s’establirà una reunió per tal 
d’anar millorant la gestió de 
l’edifici.
Des de l’Ajuntament de Vall·

bona d’Anoia donem les grà·
cies a totes les entitats partici·
pants i vol encoratjar·les a fer 
un bon ús de l’espai que s’ha 
posat a la seva disposició.
El consistori amb aquest su·
port vol promoure i enfortir el 
teixit associatiu del municipi.

El nou Espai d’Entitats de 
Vallbona obre les portes



Reformes,
decoració 

i construcció

Ferreteria JORBA SOLÀ
Avda. Europa, 27  ·  Polígon Industrial Les Comes
08700 Igualada  ·  Tel. 93.805.50.61

Ferreteria EL ROSER
C/. del Roser, 10
08700 Igualada  · Tel. 93.805.50.61

D E   L’A N O I A
LA VEU

www.veuanoia.cat



P lanificar les obres, de-
manar més d’un pres-
supost i contractar 

professionals que ofereixin 
garanties són elements im-
prescindibles per a evitar pro-
blemes seriosos
La crisi ha estancat el mercat 
immobiliari, però en canvi 
ha revitalitzat el sector de les 
reformes. Oficis com els de 
paleta, lampista o fuster es 
consoliden com l’alternativa 
perfecta per els qui volen can-
viar la casa sense canviar-se de 
domicili. Els dos últims anys, 
la demanda d’aquests serveis 
ha augmentat tant com la seva 
oferta, els anuncis dels quals es 
multipliquen en bústies, fanals 
i parades d’autobús. Els prota-
gonistes d’aquesta dinàmica 
són, d’una banda, les perso-
nes que pensaven canviar-se 
de casa i ja no poden fer-ho i, 
d’una altra, els professionals 
de la construcció que s’han 
quedat sense ocupació i s’han 
llançat a treballar per compte 
propi. Ara bé, amb tantes al-
ternatives, no sempre se sap 
quan és el millor moment per 
a iniciar les reformes, per on 
començar ni en qui confiar. 

La precaució, fonamental
Millorar l’aspecte de la casa 
és un projecte que il.lusiona. 
Estrenar una cuina o un bany, 
donar més amplitud a la sala 
o tenir llum en una habitació 
cega fan que valgui la pena 

Fer reformes sense trencar-nos el cap

trencar taulells, tirar envans 
o foradar una paret. Es pensa 
que el resultat final compen-
sarà totes les molèsties, però 
això no sempre és així i més 
d’una vegada les obres resul-
ten ser un nyap o es queden 
sense acabar. Davant d’aques-
tes situacions, és freqüent no 
saber com actuar quan el pa-
leta o el lampista desapareixen 
a meitat de treball, o com cal 
actuar quan les obres afecten 
els veïns o hi ha un accident 
greu. 
Aquestes situacions dibuixen 
els pitjors escenaris possibles, 
però convé tenir-les en comp-
te ja que ningú no està lliure 
de sofrir abusos d’aquest ti-
pus. Per això és imprescindible 
prendre algunes precaucions 
abans d’iniciar la transforma-
ció de la llar. 

Què cal fer i quan
El primer pas abans de trucar 
a un professional és decidir 
quins canvis es volen escome-
tre i quan és el millor moment 
per fer-los. Somiar amb certes 
millores està molt bé, però no 
s’ha d’oblidar l’aspecte racio-
nal de l’assumpte. La planifi-
cació és molt important ja que 
ajuda a evitar despeses inne-
cessàries i disgustos. 
És millor, per exemple, no 
canviar l’enrajolat i els mobles 
del bany sense sanejar abans 
les canonades velles que, a 
mitjà termini, donaran pro-
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blemes i exigiran una obra de 
més envergadura. En termes 
de prioritats, l’ordre ha de ser 
de l’estructura a l’aparença. 
Quant al moment d’iniciar les 
obres, els mesos d’estiu són els 
més adequats, sobretot per a 
les reformes de gran calibre. 

Aquests treballs -que resulten 
invasius amb sorolls, ender-
rocs, pols...- gairebé sempre 
obliguen la família a aban-
donar l’habitatge de manera 
temporal; per això, juny, juliol, 
agost i setembre són els mesos 
idonis, ja que coincideixen, en 
part, amb el període de vacan-
ces. 

Pressupostos i garanties
Una vegada que s’ha deci-
dit què es vol fer i quan, el 
següent és buscar diferents 
opcions. Sol.licitar més d’un 
pressupost, consultar pels ma-
terials, preguntar pels terminis 

i demanar referències són clau 
abans de triar un professional. 
Ara l’oferta és més diversa, i és 
un bon moment per a aconse-
guir uns quants pressupostos. 
Tenir cinc o sis opcions a la 
mà permet conèixer quin és el 
preu mitjà del mercat i descar-
tar les propostes que se n’allu-
nyin, tant per cares com per 
barates. No s’ha de refiar dels 
pressupostos massa costosos 
(caror no sempre es tradueix 
en qualitat), però menys en-
cara dels que són massa eco-
nòmics. 

passa a la pàgina 4
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Crea el teu propi estil, ambient, amb paper pintat 

Diàriament necessi-
tem petits moments 
per fer una pausa i 

així poder-nos relaxar i, per-
què no, descansar per poder 
reprendre la nostra activitat 
que sovint ens condueix a la 
pressa.
En part, és per això que ens 
hem adonat que un paper 
pintat, sigui en un habitatge 
o en un entorn de treball, pot 
intervenir en els nostres diver-
sos estats d’ànim pel seu mitjà 
visual i alliberar emocions, ja 
que els papers pintats recreen 
una gran varietat d’opcions 
en tot tipus d’ambients.
Parlar de paper pintat és par-
lar de moda, de sentits i de 
sensacions. Es creen ambients 
específics, especials i únics on 
els objectius són trobar l’har-
monia visual, l’emoció i la be-
llesa. Així mateix, cal destacar 
el cop d’efecte que pot causar 
quan parlem en termes pro-
fessionals, on una bona elec-
ció podrà fer que la gent es 
pari en un aparador o visiti el 
nostre negoci de manera més 
atractiva i relaxada.
Avui en dia, amb els papers 

actuals, disposem d’una infi-
nitat de dissenys que cobrei-
xen totes les necessitats que 
pugui demanar el mercat. 
Podem trobar estils clàssics, 
barrocs, romàntics, vintage, 
infantils, juvenils, etc.
L’evolució del paper pintat ha 
estat constant durant tot el 
temps, per la qual cosa avui 
dia disposem d’una infinitat 
de dissenys i de qualitats. Cal 
destacar els nous suports com 
el paper nonwowen (no tei-
xits), un tipus de teles d’alta 
qualitat del material en què 
són fabricats i que resulta es-
pecialment fàcil la seva col·lo-

cació. La cola s’aplica direc-
tament a la paret per després 
procedir a aplicar la tira de pa-
per sobre la base recentment 
encolada. Altres avantatges a 
destacar d’aquest material és 
que es pot desprendre/arren-
car en sec de la paret fàcilment 
sense deixar restes i no es ne-
cessita temps de repòs.
A Pinturex trobareu un gran 
ventall de catàlegs, diferents 
col·lecciones de paper pintat, 
i us podrem assessorar del 
paper més adequat així com 
les tècniques de col·locació o 
si ho preferiu us busquem un 
professional. 



L’IVA, més que un impost
Els operaris que treballen al 
marge de la legalitat poden 
no disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil, de mane-
ra que en cas d’un desperfecte 
no serà fàcil que es facin càr-
rec de les despeses derivades. 
Confiar en un professional 
que manca de llicència fiscal 
i que no efectua la declaració 
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Una cosa és que les empreses 
retallin els seus beneficis per 
ser més competitives, i una 
altra és que passin les tisores 
en la qualitat dels materials o 
dels acabats. També pot cos-
tar molt car que l’empresa no 
ofereixi cap tipus de garantia. 
A més de les referències que es 
puguin tenir per part d’amics, 
és important que la persona 
que es contracti pugui oferir 
un calendari concret de tre-
ball, a més de garanties dels 
materials i de l’obra que farà. 
I, si pot ser, que ho faci tot per 
escrit. 

Documentació i impostos
Els pressupostos escrits, els 
comprovants de pagament, 
el calendari de treball im-
près amb detall i les factures 
en regla són, en principi, una 
garantia de tranquil.litat per 
al client. Per descomptat, no 
es tracta d’un mètode infal.
lible, ni això tampoc vol dir 
que si algú no ho ofereix si-
gui un mal professional. Però 
com més documentat estigui 
el propietari, més protecció 
tindrà en cas que sorgeixin 
problemes. 
Per això, és recomanable exi-
gir el pressupost per escrit i 
que, en aquest, es detalli la 
quantitat, la qualitat i el preu 
dels materials que es faran 
servir, a més de l’import de la 
mà d’obra i la data d’inici i de 
finalització dels serveis. El do-
cument ha d’incloure les for-
mes de pagament i les dades 
d’identificació de l’empresa. 
A més, cal preguntar, abans 
d’iniciar l’obra, què inclou el 
pressupost i què es pot cobrar 
que no hi estigui inclòs. Per-
què allò de “han sorgit pro-
blemes no previstos” és un 
argument que pot valer per a 
gairebé qualsevol circumstàn-
cia. 

trimestral de l’IVA comporta 
uns riscs. I és que si la persona 
que es contracta no fa la decla-
ració d’IVA no es podrà, si es 
dóna el cas, efectuar una recla-
mació per la via judicial, amb 
independència que al client li 
hagin cobrat l’IVA. És el que 
es coneix com el “fals IVA”. Per 
això, cal comprovar que la fac-
tura inclou el NIF i el número 
d’identificació fiscal. 

Gestionar bé els diners
Després de triar el professi-
onal que es farà càrrec de la 
reforma i d’acceptar el pressu-
post, el pas següent és admi-
nistrar els diners de manera 
ben conscient. És habitual que 
s’exigeixin al client bestretes 
per a iniciar l’obra. L’empresa 
està en el seu dret de dema-
nar uns diners per endavant, 

però s’ha d’intentar no anti-
cipar-los. Si no queda més re-
mei que fer aquest pagament, 
convé pactar que la quantitat 
no sigui elevada i, per des-
comptat, exigir una factura o 
un comprovant de la bestreta. 
Una quantitat raonable per al 
senyal serà la que no superi el 
25% de l’import total. 

Fi de l’obra
La quantia de la factura ha de 
correspondre al pressupost 
aprovat, i en aquesta figura-
ran la identificació del client 
i de l’empresa, la descripció 
dels treballs, el preu desglossat 
dels materials, la mà d’obra i 
les sortides, i els impostos. A 
més d’exigir una factura en 
regla i amb l’IVA afegit, con-
vé sol.licitar que s’hi incloguin 
els termes de la garantia de 
l’obra. Tant la factura com la 
garantia estaran datades, se-
gellades i signades pel client i 
pel prestador del servei. Si una 
vegada finalitzats els treballs el 
client detecta algun defecte o 
deteriorament a causa de l’ac-
tivitat dels treballadors, pot 
negar-se a pagar la reforma 
fins que no es repari el dany 
causat. I, si ja ha pagat, recla-
marà a l’empresa. 
En primera instància pot fer-
ho de manera oral i amb to 
amable; si no se l’atén de ma-
nera adequada pot recórrer al 
camí oficial mitjançant una 
reclamació en tota regla. És 
possible que durant les obres 
s’hagin usat components de 
segona mà (cablejat, claus i 
bombetes de llum...). Això 
només es pot fer amb consen-
timent del propietari i ha de 
significar un abaratiment dels 
costos. La garantia dels ma-
terials usats és de tan sols un 
any, en lloc dels dos anys de 
què gaudeixen els nous. 
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P er guanyar espai a casa, 
la decoració és un ele-
ment clau. Cal planifi-

car bé l’espai i utilitzar mobles 
i objectes que ens permetin 
aprofitar cada centímetre de la 
llar, i és essencial crear ambi-
ents que promoguin la sensa-
ció d’espai. A continuació us 
donem algunes idees per ma-
ximitzar tot l’espai disponible:

Espais oberts
Un bon truc per guanyar espai 
a casa és desfer-se de parets, 
portes i murs en la mesura 
del possible, per tal d’aconse-
guir espais diàfans. Tot i això, 
és una bona opció delimitar 
les àrees i, per tant, substituir 
les parets, per sistemes d’em-
magatzament, com armaris 
o prestatges, ja que, a banda 
de dividir els ambients, ens 

Trucs de decoració per aprofitar l’espai de la llar

permetran guardar objectes, 
o amb biombos o similars. 
També són recomanables les 
portes i parets de vidre, que 
afavoriran la llum i ampliaran 
l’espai visualment.

Mobles plegables 
o multifuncionals
Apostar per mobles plegables 
us permetrà ocupar l’espai 
només en els moments en què 
els esteu utilitzant. Una altra 
bona opció és optar per mo-
bles multifuncionals, com les 
consoles convertibles en tau-
les de menjador, els llits amb 
canapé abatible que permeten 
un emmagatzament extra, o 
taules de menjador que siguin 
extensibles. 
A més, el material amb què 
estan construïts els mobles 
també és un factor influent en 
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la sensació d’amplitud. És re-
comanable que siguin de vidre 

o de potes fines, ja que dona-
ran un aspecte de lleugeresa, i 
que tinguin línies corbes, així 
seran més còmodes, ja que en 
no tenir cantonades, afavori-
ran la mobilitat pels espais de 
casa i ocuparan menys espai.
També ens serà útil optar per 
mobiliari fet a mida, per treu-
re el màxim partit a cada me-
tre quadrat (tot i que pot ser 
més costós, a la llarga sera una 
bona inversió).

Aprofitar les parets 
i punts estratègics
Disposar els mobles sobre les 
parets ens alliberarà l’espai del 
centre de l’ambient. Podem 
utilitzar les parets de manera 
vertical, i així guanyar alçada 
amb prestatges, repises i ar-
maris que arribin el més alt 
possible, o recolzar els mobles 
sobre les parets, per exemple, 
substituint cadires per bancs 
per tal que la paret faci de 
respatller, o enganxar el sofà, 
llits i taules el més possible 
cap a elles per deixar la resta 

de l’habitació lliure. També és 
recomanable aprofitar alguns 
punts i racons estratègics per 
ubicar els mobles: darrere les 
portes, sota el llit, sota les es-
cales, l’espai de sota les fines-
tres, les cantonades,...
Cal tenir present que sempre 
és millor aprofitar l’espai en 
vertical que en horitzontal.

Il·luminació i colors clars
La il·luminació és fonamen-
tal per crear sensació d’espai. 
Per tant, és important aprofi-
tar la llum natural (en aquest  
espai http://bit.ly/Deco-llum 
us donem consells per acon-
seguir-ho), i evitar obstacu-
litzar-la. A més, escollir colors 
clars per decorar la vostra llar 
permetrà que els espais siguin 
visualment més amplis, sobre-
tot si opteu pel blanc, que és 
el color que més reflectirà la 
llum. A banda, aquest tipus de 
tonalitats potencien la llumi-
nositat dels ambients. No us 
oblideu, però, d’afegir un toc 
de color a detalls i elements 
decoratius que aportin con-
trast.

Miralls i materials 
reflectants
Recórrer als miralls és un bon 
truc per ampliar l’espai visu-
alment, ja que, a més, si estan 
situats prop d’una finestra, re-
flectiran la llum. Així mateix, 
utilitzar complements decora-
tius amb materials reflectants 
també ens hi ajudarà.

Ordre i organització
Per descomptat, l’ordre i la or-
ganització també formen part 
de la decoració. Tenir un es-
pai ordenat i sense entrebancs 
farà que sembli més gran.

c/Raval de Baix, 26 08787 Carme (BCN)
Tel. 93 808 00 18 / 619 04 25 55 / 696 48 06 50

gtressl@telefonica.net

Experiència de més de 
30 anys en obres i 
reformes de tot tipus

c/Comerç, 2 (Pla de la Masia)
08711 ÒDENA
Apartat 216 - 08700 IGUALADA
www.excavacionsanoia.com

                       Mòbil: 659 971 941
                             Tel: 93 803 46 50
                            Fax: 93 805 29 19
administracio@excavacionsanoia.com

Enderrocs, Moviment de Terres, subministres d'Àrids, Desbròs.

Som una empresa dedicada al sector de la construcció 
amb més de 53 anys d’experiència. 
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EL FUTUR ÉS DE QUI CREU EN ELS SOMNIS

EMBARÀS I MAL D’ESQUENA

DESCANS I RENDIMENT

El matalàs
 que creix 

amb els teus fills

cuidar-te tu és 
cuidar el que més 

t’estimes

Zona 
de 3 a 6 

anys

Zona 
de 6 a 9 

anys

Zona 
de 9 a 12 

anys

Zona 
de +12

anys
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A mb la baixada de les 
temperatures, mol-
tes llars comencen a 

encendre les calefaccions per 
lluitar contra el fred avançat 
de l’hivern. Per conservar l’es-
calfor a casa hi ha una sèrie de 
consells que cal seguir si no es 
vol perdre energia i, ja de pas, 
diners, donat que a Catalunya 
es calcula que el 70% del con-
sum energètic d’una casa pro-
vé de la calefacció.
 
- De dia tenir les persianes pu-
jades perquè entri la llum del 
sol i augmentar la temperatu-
ra de casa, i baixar-les a la nit 
perquè no s’escapi l’escalfor 

Consells per a mantenir l’escalfor a la llar

aconseguida.
 
- Mantenir la temperatura de 
dia entre 19ºC i 21ºC, i de nit 
entre 15ºC i 17ºC amb l’ajuda 
d’un termòstat per no usar 
energia de manera innecessà-
ria.
 
- Tancar radiadors en les sales 
més càlides per la incidència 
del sol durant el dia per evitar 
que es sobreescalfin habitaci-
ons de manera innecessària.
 
- Si el termòstat és mòbil, si-
tuar-lo en les habitacions més 
fredes si són d’ús habitual per 
evitar que la temperatura que-

di desequilibrada.
 
- Reduir la temperatura de 
casa a 15ºC si hem d’estar 
fora durant hores, suficient 
per tornar-la a escalfar ràpida-
ment en tornar.
 
- Situar els radiadors sota les 
finestres per millorar l’aïlla-
ment de la casa i no tapar-los.
 
- Revisar els sistemes de cale-
facció per comprovar que fun-
cionen correctament.

- Revisar les finestres i les por-
tes del carrer perquè no hi 
hagi pèrdues de calor, motiu 
pel qual es recomana segellar 
possibles fuites amb silicona o 
amb sistemes de tancament.

- Eviteu els corrents d’aire en-
tre habitacions, l’aire augmen-
ta la sensació de fred i la base 
de les portes és un lloc per on 
pot passar.

- Reordeneu la casa. Sempre 
que sigui possible, ubiqueu les 
habitacions de més estada a la 

part de la casa on toqui el sol 
i les menys habitades a la part 
nord de la mateixa.

- Busqueu la tarifa més ajusta-
da. Pensant que les companyi-
es no les apliquen immediata-
ment i que és ara quan més us 
interessa que les facturin.

- Analitzeu el vostre sistema 
de calefacció. Totes les orga-
nitzacions de consumidors els 
tenen abastament estudiats i 
us donaran informació més 
que fiable.
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Expo Anoia Igualada, especialista en la reforma de banys 
i cuines, s’ha adaptat a les noves demandes del mercat

Ricard López i Pere Abadal, gerents d’Expo Anoia. / JP

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E xpo Anoia, a la carrete-
ra de Manresa d’Iguala-
da, és una demostració 

molt clara del què representa 
un negoci dedicat en cos i àni-
ma al sector de les reformes, 
la decoració i la rehabilitació. 
Són especialistes en banys i 
cuines, però s’atreveixen amb 
molts més projectes, sobretot 
gràcies a l’experiència acumu-
lada al llarg dels anys, i també 
per disposar de professionals 
propis que garanteixen una 
resposta ràpida i adequada a 
les necessitats del client. 
Ricard López i Pere Abadal, 
gerents d’Expo Anoia, han 
estat testimonis directes del 
canvi que ha experimentat 
el sector en els darrers anys. 
“Ara la gent el que fa és refor-
mar, ningú no es planteja anar 
a un banc i fer una hipoteca, 
com passava fa uns anys, i el 
que has de fer és estar prepa-
rat. Avui dia es poden fer molt 
bones reformes, amb millors 
materials, amb més qualitat. 
Abans només hi havia una 
marca de ciment cola per a 

les rajoles, i avui, per exemple, 
n’hi ha moltes més. El mercat 
ha evolucionat molt”. 
Un dels productes estrella 
d’Expo Anoia -i de més esta-
bliments- és reformar el bany 
per a substituir la banyera, 
molt habitual fa uns anys en 
qualsevol obra nova, per un 
plat de dutxa. Especialment 
entre la gent gran. “També 
hem tingut la sort que abans 
el mercat era molt limitat, en 
això. La porcellana era molt 
dèbil, les mides eren concretes, 
i ara, en canvi, es poden triar 
mides, colors, gruixos... Ara es 
canvia molt la banyera pel plat 
de dutxa, és molt pràctic”.
En les cuines també han can-
viat les coses. El client és avui 
exigent, ho fa per necessitat. 
“Abans es feia molt per luxe, 
gairebé per caprici. Avui, quan 
es decideix canviar la cuina, la 

majoria és per necessitat, per-
què els mobles, com aquell qui 
diu, ja cauen per sí sols”. Abans 
només hi havia la fòrmica, 
habitual durant dècades a les 
cuines... Ara és un altre món. 
Hi ha per triar i remenar.
L’avantatge és que Expo Anoia 
no és Ikea, ni Bauhaus. “No no, 
ni som això, ni ho volem. La 
qualitat és el primer, per a no-
saltres”, diuen López i Abadal. 
Són conscients que les grans 
superfícies són competènci-
es, però també que “ningú no 
dóna duros a quatre pessetes”. 
Els materials “no són el mateix 
que els nostres. Aquí hi ha una 
garantia de durabilitat que els 
altres no et poden donar. Ni 
tampoc el servei postvenda 
que oferim els professionals 
que som al costat de casa. Ens 
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coneixem tots i el que volem 
és tenir una bona imatge”. Po-
sen per exemple les aixetes. “A 
Expo Anoia en podríem tenir 
de fetes a la Xina, d’una mar-
ca desconeguda.... però no ens 
arriscarem a tenir això. No vo-
lem. Nosaltres no juguem en 
aquesta lliga. Les peces no són 
les mateixes, els materials són 
de baixa qualitat... A la llarga 
són problemes, i ni nosaltres 
ni els clients en volen, de pro-
blemes”.
Els gerents d’Expo Anoia pre-
sumeixen, i amb raó, de ser els 
“únics que podem oferir tant 
en una ciutat com Igualada. 
Disposem de 400 metres qua-
drats a la botiga, on tothom 
pot veure i tocar els materials, 
comprovar els colors, les den-
sitats. Això no ho ofereix nin-

gú com nosaltres”. Han lluitat 
de valent per a superar la crisi, 
tot i que admeten que el preu 
de la mà d’obra també hi ha 
tingut a veure. “Abans era molt 
cara, i ara no és així. Penseu 
que el 30-40% del preu d’una 
cuina és mà d’obra, i això re-
percuteix en el preu final”.
Un aspecte que està cada ve-
gada més agraït és que aquest 
tipus de negocis ofereixen el 
producte sense que el client 
s’hagi de preocupar de res. En 
el preu està inclòs el fuster, el 
lampista, el paleta, el pintor, el 
decorador, l’aparellador... Tots 
els professionals que interve-
nen estan perfectament coor-
dinats per a que l’obra es faci 
en el temps més curt possible, 
i que causi el mínim de molès-
ties al client. 

L’establiment ofereix 
400 metres quadrats 

d’exposició on el client 
pot apreciar els mate-
rials, colors i densitats

El repte de posar en marxa 
una reforma de la llar ens 
planteja una sèrie de difi-
cultats que sovint s’escapen 
del nostre coneixement o 
que ens poden requerir d’un 
temps que no tenim. És per 
aquest motiu que, de la ma-
teixa forma que no pensem 
en comprar un cotxe sense 
passar pel concessionari, en 
una reforma cal comptar 
amb el suport d’una botiga 
de materials de construcció, 
amb exposició pròpia i un 
seguit de serveis indispen-
sables per evitar que sorgei-
xin imprevistos durant tot 
el procés de reforma.

La importància de la botiga i l’exposició de materials per 
afrontar amb garanties una reforma de la llar

tant a nivell de materials 
com de solucions tècniques 
ens ajudaran a escollir sem-
pre la millor opció. 
D’altra banda, perquè no 
se’ns escapi cap detall i pu-
guem veure com quedarà 
la nostra reforma abans de 
començar les obres, cal que

la botiga compti amb un 
departament de disseny. A 
partir de les dimensions de 
l’espai a reformar que no-
saltres facilitem, els tècnics 
especialitzats elaboren un 
projecte a mida per presen-
tar-nos el resultat final en 
una imatge en 3D. Això ens 
permetrà valorar si l’apa-
rença final es correspon 
amb la nostra idea inicial 
o si, d’altra banda, hem de 
modificar alguna cosa per 
aconseguir que la reforma 
sigui l’esperada. D’aquesta 
manera també aconseguim 
tancar un pressupost més 
exacte i evitar sobrecostos 
que encareixen la reforma 
per canvis imprevistos so-
bre la marxa. 
Per acabar de definir el pro-
jecte no hem d’oblidar-nos 
d’escollir els materials que 
millor s’adaptin a les neces-
sitats especifiques de la

nostra reforma. És en aquest 
moment quan l’exposició de 
materials de la botiga pren 
especial importància, ja que 
ens permet veure, tocar i 
combinar gran varietat de  
de colors, textures, formes... 
Tot això es complementa 
amb els consells, idees i su-
ggeriments que aporten els 
comercials, sobretot pel que 
respecta a les últimes ten-
dències en quant a moda de 
cuina i bany.
Si veiem que un cop hem 
escollit ens marxa molt de 
pressupost, podem dema-
nar a la botiga per quines 
son les opcions de finança-
ment per pagar a terminis.
En quan a la instal·lació, si 
no disposem de qui ens la 
pugui dur a terme, des de 
la mateixa botiga ens poden 
recomanar professionals de 
confiança amb referències 
d’obres realitzades.

La garantia de l’èxit 
de la teva reforma: 

assessorament, 
disseny i projecte, 
i una bona elecció 

de materials

Fotografia de la botiga i exposició de materials d’Acemar, a Masquefa.

En primer lloc, cal que la 
botiga disposi d’un servei 
d’assessorament amb co-
mercials qualificats, que ens 
informin dels aspectes bà-
sics a tenir en compte i que 
ens resolguin tots els dub-
tes inicials i els que puguin 
anar sorgint. Unes pautes

Plànol acotat i render 3D
 d’un projecte de cuina 

realitzat a la botiga d’Acemar

El teu centre de construcció, ferreteria, jardí i decoració d’interiors

acemar

C/ La Pedrosa, 12-14 (Pol. Ind. La Pedrosa)

08783 Masquefa (Barcelona)

telèfon

93 772 87 87

e-mail

acemar@acemar.com

pàgina web

www.acemar.com

cuines sanitaris aixetes ceràmicabanys

visita la nostra exposició de 400m2

fax

93 772 87 88

se
rv

ei
 de disseny

La importància de la botiga i l’exposició de materials
per afrontar amb garanties una reforma de la llar

El repte de posar en 
marxa una reforma 
de la llar ens planteja 

una sèrie de dificultats que 
sovint s’escapen del nos-
tre coneixement o que ens 
poden requerir d’un temps 
que no tenim. És per aquest 
motiu que, de la mateixa 
forma que no pensem en 
comprar un cotxe sense 
passar pel concessionari, en 
una reforma cal comptar 
amb el suport d’una botiga 
de materials de construcció, 
amb exposició pròpia i un 
seguit de serveis indispen-
sables per evitar que sorgei-
xin imprevistos durant tot 
el procés de reforma.

En primer lloc, cal que la 
botiga disposi d’un servei 
d’assessorament amb co-
mercials qualificats, que 
ens informin dels aspectes 
bàsics a tenir en compte i 
que ens resolguin tots els 
dubtes inicials i els que 
puguin anar sorgint. Unes 
pautes tant a nivell de ma-

terials com de solucions 
tècniques ens ajudaran a 
escollir sempre la millor 
opció. 
D’altra banda, perquè no 
se’ns escapi cap detall i 
puguem veure com que-
darà la nostra reforma 
abans de començar les 
obres, cal que la botiga 

compti amb un departa-
ment de disseny. A partir 
de les dimensions de l’es-
pai a reformar que nosal-
tres facilitem, els tècnics 
especialitzats elaboren un 
projecte a mida per pre-
sentar-nos el resultat fi-
nal en una imatge en 3D. 
Això ens permetrà valorar 
si l’aparença final es cor-
respon amb la nostra idea 
inicial o si, d’altra banda, 
hem de modificar alguna 
cosa per aconseguir que 
la reforma sigui l’espe-
rada. D’aquesta manera 
també aconseguim tancar 
un pressupost més exac-
te i evitar sobrecostos que 
encareixen la reforma per 
canvis imprevistos sobre la 
marxa. 
Per acabar de definir el 
projecte no hem d’obli-
dar-nos d’escollir els mate-
rials que millor s’adaptin a 
les necessitats específiques 
de la nostra reforma. És 

en aquest moment quan 
l’exposició de materials 
de la botiga pren especi-
al importància, ja que ens 
permet veure, tocar i com-
binar gran varietat  de co-
lors, textures, formes... Tot 
això es complementa amb 
els consells, idees i suggeri-
ments que aporten els co-
mercials, sobretot pel que 
respecta a les últimes ten-
dències quant a moda de 
cuina i bany.
Si veiem que un cop hem 
escollit ens marxa molt de 
pressupost, podem dema-
nar a la botiga per quines 
són les opcions de finan-
çament per pagar a termi-
nis.
Quant a la instal·lació, si 
no disposem de qui ens 
la pugui dur a terme, des 
de la mateixa botiga ens 
poden recomanar profes-
sionals de confiança amb 
referències d’obres realit-
zades.

La garantia de l’èxit 
de la teva reforma:

assessorament, 
disseny i projecte,
 i una bona elecció 

de materials

Plànol acotat i render 
3D d’un projecte realitzat

 a la botiga d’Acemar

Fotografia de la botiga i exposició de materials d’Acemar, a Masquefa
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Més de 50 anys
donant servei a 

la comarca

c/ Alzines, 1- 08700 IGUALADA
Tel: 93 804 23 41
info@fritem.cat
www.friterm.cat

c/ Luxemburg, 8
Pol. Ind. Les comes · IGUALADA

Tel: 93 803 17 94
info@elm.cat
www.elm.cat

c/ Comarca, 42
08700 IGUALADA
Tel: 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com

c/ Virtut, 14
08700 IGUALADA
Tel: 93 803 47 18

david@corrons.cat
www.corrons.cat

Av. Països Catalans
08700 IGUALADA
Tel: 93 805 04 65

c/ St. Francesc d’´Assís, 25
08700 IGUALADA
Tel: 93 803 07 86

609 42 97 72

Av. Barcelona, 22
08700 IGUALADA
Tel: 93 806 71 73

Tel: 93 803 64 03
93 768 14 09

vives@viveselectricitat.com
www.viveselectricitat.com

c/ Sant Magí, 39
08700 IGUALADA
Tel: 629 323 438

rupertcarvajal@terra.com

c/ Sant Martí de Tous, 39
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 11 49

info@almazanroig.com
www.almazanroig.com

c/ Sant Procopi, 34- 08787 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Tel: 93 808 63 84
empresa@jordibartroliboada.com

c/ Sant Joan Bosco, 10 c/Cireret, 3
VILANOVA DEL CAMÍ

Tel: 659 48 09 84
instalacionestostado@gmail.com

c/ Masquefa, 7
08700 IGUALADA
Tel: 656 81 99 98

c/ Major, 110 local 2
VILANOVA DEL CAMÍ

Tel: 669 692 627

c/ Gessamí, 12 IGUALADA
c/ Electrónica, 28 BADALONA

Tel: 93 803 67 52
93 395 31 04

c/ Constancia, 25-27
08719 CASTELLOLÍ

Tel: 93 808 30 46
info@martserveis.com

c/ Pujades, 19 baixos
08700 IGUALADA
Tel: 690 05 06 11

93 806 66 47

c/ Nou, 7
08700 IGUALADA
Tel: 93 803 16 63

670 293 663

c/ Salut, 9-11 c/Ferran d’Antequera 8-10
08700 IGUALADA
Tel: 93 803 26 81

info@proelek.com

c/ Constància, 36
08719 CASTELLOLÍ

Tel: 93 808 40 98
instalacions@inspelegri.cat

c/ Soledat, 24
08700 IGUALADA
Tel: 93 803 03 38

escura@escura.com
www.angelescura.com

c/ Comarca, 6408700 IGUALADA
Tel: 93 803 77 97

620 213 718
instalacionsmasip@gmail.com

Av. Balmes, 74, local 2
08700 IGUALADA
Tel: 93 805 32 36

669 87 63 61
info@ibusq.com   www.ibusq.com

c/ Major, 38
08783 MASQUEFA
Tel: 93 772 74 12

mrosaolivella@gmail.com
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TON CASELLAS / LA VEU 

Aprofitant l’especial de 
construccions i refor-
mes que aquest mes 

La Veu de l’Anoia ha volgut 
dedicar a aquest sector en clau 
comarcal, hem parlat amb 
Rupert Carvajal, President 
del Gremi d’Instal·ladors de 
l’Anoia, un dels més grans de 
la comarca amb més de 100 
empreses agremiades. Hem 
volgut saber l’estat de salut del 
gremi i també de les llars dels 
anoiencs.

Després de 60 anys des de la 
creació del gremi, el seu pro-
grés ha estat sempre cap en-
davant?
Hi ha hagut èpoques de tot, 
com en tots els sectors, cri-
si. Però ara sembla que ens 
tornem a rellançar una altra 
vegada i bé. El que intentem 
fer és estar al dia amb les em-
preses, fer reciclatges, fem for-
macions, portar els papers a 
l’hora. Sobretot ens dediquem 
molt a la formació.

Quantes empreses el formen?
Aproximadament som 110 
agremiats i havíem arribat 
a un punt àlgid de 150, però 
ara s’ha estabilitzat. Aquelles 
empreses han desaparegut o 
s’han jubilat.

Cada quan feu reunions?
Bé, al gremi anem fent jor-
nades formatives. I la nostra 
junta ens reunim cada setma-
na i amb els agremiats doncs 
depèn de l’època ens trobem 
més amb uns o altres. També 
amb empreses de distribució 
com Endesa, Gas Natural...

Quins privilegis i sacrificis té 
formar part del gremi com a 
empresa?
Com a privilegis, estar al dia 
amb les instal·lacions, estar 
informat de les normatives, 
tenir avantatges en depèn de 

“La gent espera que li passi alguna cosa a la llar, ja no fan el que 
es feia abans de fer la previsió de tota la temporada”

quina compra de cotxes, as-
segurances. I com a sacrifici 
simplement és l’ínfim cost 
econòmic.

Quins requisits ha de com-
plir una empresa per ser 
agremiada?
Has de tenir com a mínim un 
dels carnets autoritzat per la 
Generalitat de Catalunya, te-
nir els papers en regla i bé el 
que seria una empresa amb 
cara i ulls.

I qui decideix qui pot entrar?
Bé amb la junta ho decidim. 
Normalment no hi ha cap 
problema, perquè qui vol en-
trar al gremi ja són empreses 
que tenen una qualificació i 
els interessa estar-hi dins.

Com us acrediteu?
Visualment a la furgoneta te-

cions que teníem fa 20 anys i 
que tothom es queixava. Però 
d’aquesta manera ens assegu-
ràvem que l’intrusisme que-
dés fora d’aquests àmbits in-
dustrials i tècnics.
Cada vegada la gent s’atre-
veix a fer més coses?
Actualment s’atreveix tothom 
a fer muntatges ja més sofis-
ticats, s’haurien de tenir unes 
qualificacions mínimes. La 
gent segueix tutorials per in-
ternet que a vegades no són 
ben bé els adequats, perquè 
encara que estiguem a la Unió 
Europea cada país té les se-
ves normatives. Amb el tema 
de cablejats, de les canonades 
del gas, en un país poden ser 
de plàstic i aquí havien de ser 
de coure fins ara. Petites coses 
que aquí no són legals.

La gent acostuma a voler un 
bon servei o encara tiben els 
“manetes”?
Actualment des que va co-
mençar aquesta última crisi 
ha tornat amb els “manetes”, 
creu que s’estalvia diners. Que 
visualment ja es veu que un 
cost ínfim no pots cobrir les 
necessitats que necessita una 
empresa. És a dir, hi ha uns 
costos mínims d’empresa que 
la gent hauria de saber, per 
això es cobra l’hora a tal preu. 
Tothom qui ha tingut una 
empresa ho sap.

Hi ha suficient feina per tot-
hom? 
Cada vegada més les empreses 
que tenim agremiades surten 
a fora, ja no a nacional sinó 
internacionalment. I cada ve-
gada més per això pots veure 
tot un reguitzell de furgone-
tes cap a Madrid, Barcelona... 
Abans possiblement com que 
hi havia més indústria es que-
dava més per aquí la zona. 
Tant és que l’empresa sigui 
petita, mitjana o gran, totes al 
llarg de l’any fan alguna feina 
una mica més lluny del que 

estaven acostumades.

Hi ha competència dins el 
gremi?
Nosaltres al gremi tenim 
competència com en totes les 
empreses, però també és un 
complement. Sembla que pu-
gui ser una mica contradic-
tori, però a vegades fem una 
trucada amb un company que 
potser hi entén una mica més 
d’un tema i al revés. Al gremi 
estem molt ben compaginats 
i hi ha empreses que es com-
plementen entre elles. Fins i 
tot fan cadascú un tema que 
porta més bé i s’hi van espe-
cialitzant.

En general, la gent és previso-
ra amb les reformes de les se-
ves llars o apuren per fer-les?
Cada vegada més la gent es-
pera que li passi alguna cosa a 
l’habitatge, ja no fan allò que 
es feia abans de fer la previsió 
de tota la temporada. El client 
final a vegades confia molt 
més en una distribuïdora que 
tot el dia està anunciant i no-
saltres pensem que haurien 
de confiar més en el seu ins-
tal·lador de confiança, de tota 
la vida, agremiat. Però costa 
molt que la gent tingui previ-
sió, pensa que et demanen que 
arreglis l’aire condicionat el 
dia que fa calor i la calefacció 
el dia que fa fred. Hi ha gent 

que sí que ho fa encara, sobre-
tot gent gran. Sobretot recal-
caria que confiïn en el seu ins-
tal·lador agremiat – que això 
ja li treu els dubtes de si té tots 
els papers en regla – i pagar 
una mica més, a vegades surt 
barat. A vegades ens juguem 
la vida i hem d’anar amb un 
professional. Tu quan tens mal 
vas al metge, no al veterinari. 
Un senyor pot tenir molt bona 
fe, en pot saber molt, però si 
no té la titulació i els conei-
xements és un problema pels 
inquilins de tot el bloc.

El relleu generacional encara 
té força?
Sí, ara fa dos anys que hem re-
novat tota la junta i quasi tota 
és un relleu generacional, de 
pares a fills. Cada vegada costa 
més perquè van desapareixent 
empreses, però sí que hi ha 
bastant relleu, són empreses 
familiars, vora el 70% són així.

Els qui formeu la junta sou 
els qui teniu les empreses 
més “top”?
No. Hi ha des d’empreses pe-
tites, mitjanes i grans. Jo tinc 
una empresa familiar petita i 
n’hi ha que tenen més de 100 
treballadors. No té res a veure. 
Tothom és benvingut a la jun-
ta, qui tingui ganes d’invertir 
unes hores pel bé de la seva 
empresa i de les altres.

Actualment s’atreveix 
tothom a fer muntatges       

ja més sofisticats, 
s’haurien de tenir unes           
qualificacions mínimes.

nim un adhesiu que cada any 
que fa que puguis demostrar 
que ets agremiat. A part, ca-
dascú té les seves cartilles de 
Responsabilitat Civil, de car-
nets, que li pots demostrar al 
client. Però no tenim ben bé 
alguna cosa concreta.

Això és suficient per evitar 
l’intrusisme, molt habitual 
en el vostre sector?
L’intrusisme ens té molt pre-
ocupats, perquè és una ma-
nera deslleial de competir 
econòmicament. Parlant l’úl-
tima vegada amb el Síndic de 
Greuges que va venir aquí a la 
comarca, va quedar una mica 
parat al demanar-li que volí-
em tornar 20 anys enrere. O 
sigui volem tenir les inspec-

Entrevista a Ruper Carvajal, President del Gremi d’Instal·ladors de l’Anoia.



Sectors com la construcció, jardineria i la indústria neces-
sitin de professionals capaços de treballar a gran alçada.

TREBALLS VERTICALS
Què són?

Els treballs verticals són tècniques per treballar en altu-
ra que es basen en la utilització de cordes, ancoratges i 
aparells de progressió per arribar a llocs de difícil accés. 
S’usen en punts en els quals no es pot instal·lar una basti-
da convencional o si que es pot muntar però per el temps 
d’actuació surt més econòmic realitzar els treballs penjats 

amb cordes. 

On s’apliquen?
En rehabilitacions i manteniments d’edificis, COMUNI-
TATS DE VEÏNS; façanes, baixants, celoberts, pintura, 
teulades, envans pluvials, etcètera. També per accedir a ar-
bres alts, pous subterranis,  sistemes anticoloms, dipòsits 
de difícil accés, grues de tot tipus, torres de telecomunica-

cions, talussos , civil i públic ...

Avantatges
Com no hi ha grues ni bastides ni estructures fixes l’exe-
cució de l’obra és més àgil i ràpida. També és molt més 
econòmic respecte a un sistema convencional. No s’ocupa 
el carrer; només se senyalitza un perímetre de seguretat i 

es col·locar una mènsula de seguretat.

Què és una línia de vida?
Seguretat en alçades en indústries, ajuntaments, comuni-
tats de propietaris, espais de lleure, centres comercials... 

Quan un operari de manteniment independentment del 
ram que sigui a  d’accedir a una coberta o un lloc de tre-
ball amb perill de caiguda, necessita uns mínims de se-
guretat per a la seva persona,  aquí entrem a parlar de les 

línies de vida. 
Per línies de vida fixes entenem aquells dispositius d’an-
coratge que podem trobar en llocs amb el risc de caigudes 
d’altura, tenint per finalitat permetre a un usuari, equipat 
d’un arnés anticaigudes i un equip de protecció, el des-
plaçament al llarg del dispositiu d’ancoratge o línia de 
vida estant sempre connectat facilitant la prevenció de 
caigudes d’altura i possibilitar les labors d’accés i posicio-
nament per a treballs de manteniment en aquests llocs on 

queda la instal·lació.
La línia de vida horitzontal o vertical pot estar composta 
de corda-cinta o cable, per la qual cosa pot variar el nostre 
element d’unió a aquesta línia de vida. El que no es modi-
ficarà és l’ús obligatori del arnés anticaigudes i l’equip de 

protecció individual.

Els Clients
Els principals clients d’una empresa de treballs verticals 
són les comunitats de veïns, administradors de finques, 
indústries, empreses de construcció-serveis, ajuntaments 

i administracions públiques. 

Construccions Trivazquez s.l. una empresa arre-
lada a la comarca de l’Anoia, porta més de 25anys 
realitzant tasques de rehabilitacions d’edificis, obra 
nova, treballs en comunitats de veïns, manteniment 
d’indústries i empreses de la comarca. A causa de la 
demanda dels seus clients en feines de treballs ver-
ticals i de difícil accés, va crear una filial fa 10 anys 
amb personal propi; TRIVERTICAL (Treballs Ver-
ticals Catalunya). 

Treballs verticals  l’Anoia

WWW.TRIVERTICAL.COM

WWW.TRIVAZQUEZ.COM
Avinguda Montserrat, nº 12  - 
 08700  -  IGUALADA (BCN)                           
Telf. 607789875 - 607789874   
 e-mail: info@trivazquez.com
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E l bany és, probable-
ment, el lloc de la casa 
menys sotmès a refor-

mes, a pesar del continu ús 
que se’n fa. De fet, encara que 
l’assegurança de responsabili-
tat civil de constructors i ar-
quitectes es prolonga durant 
10 anys -que és el que es pre-
veu que pot durar amb certes 
garanties una instal·lació-, es 
calcula que la lampisteria es 
manté en òptimes condicions 
una mitjana de 25 a 30 anys, 
o fins i tot més. Però raons 
estètiques o el canvi de propi-
etari avancen en ocasions les 
reformes, que en les cases més 
velles s’aprofiten per a subs-
tituir les canonades antigues, 
normalment de plom -mate-
rial nociu per a la salut i molt 
sensible a les pressions de l’ai-
gua- per altres de coure.
No sempre cal una modifica-
ció completa del bany, amb 
un simple canvi de sanitaris 
i d’armaris pot haver-n’hi 
prou. Però quan la reforma és 
completa l’obra resulta cara, 
perquè necessita del treball 
de diversos gremis: lampista, 
electricista, guixaire i pintor. 
Els sanitaris no són barats, ja 
que es dissenyen perquè per-
durin al pas del temps i de l’ús, 
amb la qual cosa la qualitat és 
sempre alta. Per tant, en sol-
licitar un pressupost d’obra 
de reforma completa que in-
clogui canvi de ceràmica, sa-
nitaris, canonades, i per tant, 
pintura i acabat, no ha d’es-
tranyar-nos que la xifra total 
s’acosti en la seva més modes-
ta expressió a 6.000 euros.

Reforma parcial
En plantejar una obra en el 
bany, convé reflexionar detin-
gudament sobre les necessitats 
reals de canvi. Una renovació 
de mobiliari, de tots o alguns 
sanitaris i de les aixetes pot ser 
la solució quan les canonades 
i les parets es troben en bon 
estat. El bany quedarà com a 
nou i a més de realitzar-se en 
pocs dies, trastocarà menys la 
rutina familiar, alçarà menys 
pols i resultarà més econòmic.
Si parlem de preus amb po-

Obres en el bany

ques paraules, el lavabo, bidet 
i inodor de primera qualitat 
però de gamma senzilla cos-
ten al voltant de 600 euros 
com a mínim, encara que el 
preu per dalt el posa cadascú 
perquè l’oferta és molt àm-
plia. Un clar exemple d’això 
és la banyera. Es poden trobar 
des dels 300 euros, però n’hi 
ha que inclouen massatges, 
rajos de sabó o aigua i fins i 
tot ràdio, reproductor de CD i 
telèfon, i el seu preu supera els 
1.800 euros. Pel que fa a les ai-
xetes, convé invertir-hi perquè 
es tracta de l’element més uti-
litzat i exposat a avaries. Hi ha 
aixetes resistents per 70 euros.

Obra completa
Definit i acceptat el pressu-
post, en què es comptabilitzen 
les hores de treball de cada un 
dels gremis, cal estimar que les 
obres es prolongaran una set-
mana i que durant unes hores 
l’inodor estarà inutilitzat. Es 
treballa sobre pla i es decidei-
xen els materials que es col·lo-
caran. El metre quadrat de ra-
joles costa almenys 15 euros, 
però sens dubte, és l’element 
que més defineix la decoració 
del bany i les alternatives són 
tan àmplies que en el mercat, 
fora d’extravagàncies, els catà-
legs inclouen ceràmica fins a 
120 euros per metre quadrat. I 
és que es pot modificar la dis-
tribució íntegra de l’estança, 
ja que s’organitzen de nou les 
canonades, però convé tenir 
present on estan ubicades les 
baixants, és a dir, les canona-
des generals de la casa. No és 
impediment allunyar-se’n, al 
cap i a la fi els banys general-
ment no superen els 8 metres 
quadrats, però l’embelliment 
de qualsevol colze o canona-
da afegirà euros a la factura. 
En cases amb dos banys o més 
convé estimar la possibilitat 
d’efectuar l’obra alhora en els 
dos, ja que el treball dels gre-
mis sortirà més econòmic, en-
cara que el cost dels materials 
es dupliqui.

Ordre dels gremis
El primer a entrar és el paleta, 
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encarregat de picar l’enrajola-
ment i de preparar el terra i les 
parets. Després vindran l’elec-
tricista i el lampista. Si hi ha 
canvis de distribució d’ultima 
hora, és preferible notificar-lo 
a aquests dos professionals 
abans que comencin la seva 
tasca, perquè en cas contra-
ri tot i que encara es podran 
canviar els punts de llum i la 
posició de les canonades (hi 
ha temps fins que l’obrer col-
loqui les rajoles), el cost pot 
pujar, perquè els gremis tre-
ballen per hores. De manera 
que abans de començar la 
reforma convé tenir una idea 
molt clara sobre la posició del 
mobiliari, dels endolls i inter-
ruptors i dels sanejaments.
Per raons de seguretat, els 
endolls han de quedar a una 
distància mínima d’un metre 
de qualsevol sortida d’aigua. 
Quant a les canonades, en la 
majoria de les cases l’aigua 
s’obre o es tanca de manera 
individual, per la qual cosa, 
en tractar-se d’una obra d’ele-
ments particulars, no cal po-
sar-ho en coneixement a la co-
munitat. De totes maneres, si 
el lampista estima algun risc, 
especialment en cases velles, 
convé tenir controlada la clau 
general de l’edifici. Preparada 
l’estança, el paleta enrajola les 
parets i el terra i, finalment, 
arriba el torn de la instal·lació 
dels sanitaris i les aixetes. El 
mobiliari, si s’opta per selec-
cionar-lo a mida, solen tardar 

més d’un mes a portar-lo.

Bany o dutxa?
Un estudi recent sobre hàbits 
socials concloïa que el 92% 
dels espanyols prefereixen 
dutxar-se a banyar-se. No és 
estrany, doncs, que cada vega-
da sigui més habitual instal·lar 
plats i no banyeres. Ofereixen 
alguns avantatges: les dutxes 
ocupen menys espai, resulta 
més fàcil accedir-hi (fona-
mental per a persones amb 
mobilitat reduïda) i hi ocor-
ren menys accidents domès-
tics. El factor mediambiental 
també té molt a veure: si es 
fa un bon ús de la dutxa, és 
a dir, si no passar sota l’aigua 
més del temps estrictament 
necessari, s’aconsegueix un 
gran estalvi d’aigua respecte a 
la banyera. A causa de la seva 
popularització, en els últims 
anys les dutxes han despertat 
un major interès en els depar-
taments d’R+D de les indús-
tries de bany, amb la qual cosa 
l’oferta és altament atractiva.

El terra i la pintura
És fonamental que el terra si-
gui antilliscant i no conductor. 
Tradicionalment s’optava per 
la ceràmica, encara que cada 
vegada més s’apunten altres 
materials, com el suro, la vida 
del qual és llarga i compati-
ble amb la humitat. Quant a 
la pintura, cal prescindir de 
la plàstica en les parets d’un 
bany, ja que no suporta la hu-

mitat i es deteriora en poc de 
temps. És preferible decidir-se 
per l’esmalt i l’estucat. Encara 
que estigui present en el sos-
tres, l’escaiola i fins i tot en 
alguna paret del bany, la pin-
tura no resisteix mai com un 
taulellet, per això esdevé im-
prescindible revestir amb ells 
les zones en contacte constant 
i directe amb aigua.

Donar un bon ús a l’aigua
Entre la meitat i dos terços de 
l’aigua que s’utilitza en una 
casa es gasta en la neteja, el 
bany i la dutxa. A més, el 15% 
de l’energia consumida en la 
llar s’utilitza per a calfar l’ai-
gua
L’ús de tecnologies com els 
mecanismes d’evacuació de 
l’aigua de l’excusat de volum 
reduït i dispositius d’estalvi 
d’aigua en aixetes poden re-
duir el consum d’aigua a la 
meitat per a aquestes necessi-
tats. No obstant això, aquests 
dispositius no s’utilitzen de 
forma generalitzada. Els es-
tudis promotors del control 
de la despesa anuncien que la 
reducció de només el 10% del 
nostre consum d’aigua per a 
aquests usos, suposaria crear 
un embassament d’aigua es-
talviada de 100 hectòmetres 
cúbics. I això es pot aconse-
guir simplement reduint en 
menys d’un minut el temps 
que deixem rajar l’aigua en la 
dutxa. 

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Sanitaris de colors que donen vida al bany

E ls sanitaris de colors 
aporten un toc de-
coratiu personal a la 

cambra de bany, una estada 
a la que sol dominar el blanc 
tant en aquestes peces com a 
les parets. Convé triar-los amb 
cura i pensar en la seva com-
binació amb la resta de colors 
presents al seu voltant. Aquest 
article explica les diferents al-
ternatives que ofereix decorar 
el bany amb sanitaris de color 
i els principals inconvenients 
d’aquesta mesura. Es refereix, 
a més, a la possibilitat de pin-
tar els sanitaris per a donar-los 
la tonalitat desitjada.
Entre les alternatives possibles 
per incorporar diferents to-
nalitats a la cambra de bany, 
es troba deixar de banda els 
tradicionals sanitaris blancs 
i optar per algun altre color. 
D’aquesta manera, es pot ge-
nerar un contrast amb les pa-
rets blanques, sense renunciar 
a la lluminositat que aquestes 
propicien per a l’espai.
Els sanitaris en altres tonali-
tats permeten també aportar 
un aire distingit i original en 
la decoració de la cambra de 
bany, sense necessitat de re-
alitzar grans obres. Els fabri-
cants tenen nombrosos dis-
senys -tant per donar suport 
sobre el sòl com per encastar 
suspesos en la paret- en dife-
rents tons brillants com negre, 
vermell, taronja, verd o groc. 
El seu cost és superior al dels 

sanitaris blancs, però donen 
personalitat i estil a la decora-
ció d’aquest espai.
Si es compta amb dues cam-
bres de bany a casa, el que es 
destini a les visites és el més 
apropiat per realitzar aquest 
tipus de renovació. Això es 
deu al fet que aporta origina-
litat a un lloc que es fa visible 
davant d’altres persones, però 
sobretot al fet que, en general, 
en aquesta estada hi ha menys 
objectes. La combinació de 
colors fa que es pugui oferir 
més varietat sense generar 
una sensació d’aclaparament 
al seu interior.

Inconvenients 
dels sanitaris de color
El principal inconvenient dels 
sanitaris de color té a veure 
amb la higiene: sobre la seva 
superfície, la brutícia és molt 
més visible. A l’inrevés del que 
passa amb la roba (a les teles 
blanques es noten més les im-
pureses, i en les fosques, on 
millor es dissimula), en els sa-
nitaris el color blanc és benefi-
ciós, perquè les marques d’ai-
gua i restes de sabó són molt 
menys notoris que sobre tons 
més foscos.
En tot cas, si es trien sanitaris 
d’algun color fosc -sobretot 
negre- caldrà rentar-los amb 
molta freqüència, si es desitja 
que, a la vista, llueixin sempre 
nets.
Un altre desavantatge dels sa-

nitaris de color és que, a nivell 
decoratiu, “avorreixen” abans 
que els blancs. Aquests últims, 
en ser més neutres i asèptics, 
no donen problemes en actuar 
com a fons i permetre després 
la introducció de colors en 
detalls (raspalls de dents, sa-
boneres, tovalloles, prestatges, 
armaris, etc.). Si s’opta per 
sanitaris de colors, sobretot 
si són cridaners, la decoració 
quedarà supeditada a ells, i 
sempre que es vulgui incor-
porar alguna cosa nova, caldrà 

tenir en compte si s’aconse-
gueixen bones combinacions.

Pintar de colors els sanitaris
Per renovar els colors dels sa-
nitaris, hi ha una alternativa 
molt més econòmica que can-
viar els blancs per peces amb 
altres tonalitats: pintar-les. La 
principal diferència en el mo-
ment de pintar aquests mate-
rials és l’ús d’esmalts sintètics 
o pintura especial per a sanita-
ris. També convé emprar una 
capa d’imprimació específica 

per a superfícies de ceràmica.
Per la resta, és important ne-
tejar bé la superfície, aplicar 
un paper de vidre gruixuda 
-per donar més porositat a la 
superfície i permetre que la 
pintura s’adhereixi millor- i 
després donar almenys dues 
capes d’esmalt. És fonamental 
deixar que la pintura s’assequi 
bé entre una mà i la següent. 
Finalment, es recomana usar 
una llima fina per eliminar 
impureses i donar a les super-
fícies major suavitat.

Més de 4o anys
desenvolupant

 i realitzant els seus
projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78    Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

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

www.estil-llar.cat

CONSULTA NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS EN:

www.daymasl.com
daymasl@daymasl.com

T. 93 804 64 07 
Fax 93 805 45 95

Ctra. Nacional II Km. 556,2 (La Masia)
08711 ÒDENA (Igualada) - Barcelona 



L es estadístiques afir-
men que gairebé set 
de cada deu vivendes 

a Espanya no disposen d’ins-
tal·lacions elèctriques idònies. 
Les finques amb més risc són 
les que es van construir abans 
de 1973, ja que fins llavors no 
n’hi havia cap reglamentació. 
La inseguretat de les preses 
de corrent i els interruptors 
defectuosos són els principals 
problemes que fan que les ca-
ses siguen insegures. A això 
se suma la inexistència, amb 
caràcter general, d’inspecci-
ons periòdiques o certificats 
que en garantisquen la bona 
conservació. Així les coses, 
prevenció, vigilància, mante-
niment i bon ús són les claus 
per a evitar incendis.

Què han de complir 
les instal.lacions
Les instal·lacions elèctriques 
han de complir el Reglament 
Electrònic de Baixa Tensió 
(REBT). Aquest reglament no 
afecta les vivendes construïdes 
abans de la seua promulgació 
el 1973.
També es poden considerar 
com a “potencialment insegu-
res” les cases construïdes entre 
1973 i 1985 que no disposen 
de diferencial de protecció, 
element que només es va apli-
car de forma generalitzada a 
partir d’aquest últim any.
En l’interior de cada viven-
da de nova construcció hi ha 
un quadre de comandament 

La rehabilitació de la instal·lació elèctrica, 
només amb professionals 

i protecció, la instal·lació del 
qual s’aconsella en totes les vi-
vendes antigues, per la major 
seguretat que comporta.
En resum, si vivim en una casa 
antiga, és molt possible que la 
instal.lació siga poc segura. 
Ningú no ens obliga a millo-
rar-la, per la qual cosa depen-
drà de la nostra voluntat.

Primer que res, precaució
Perquè una instal·lació elèc-
trica complisca les garanties 
de seguretat, l’ha de fer un 
instal·lador autoritzat per la 
Direcció General d’Indústria 
i Energia. Cal que fem revisar 
la instal·lació elèctrica de casa 
nostra, ja que els aparells elèc-
trics moderns necessiten més 
càrrega de corrent.
Abans de dur a terme qualse-
vol reparació, desconnectem 
el corrent elèctric.
Hem de manipular les instal-
lacions i els aparells elèctrics 
amb les mans seques. Evitem 
anar descalços o amb els peus 
humits.
Quan fem el treball sobre un 
circuit, desconnectem l’inter-
ruptor principal i retirem el 
fusible.
Si volem canviar el comptador, 
avisem la companyia elèctrica. 
En cas d’avaria, no intentem 
reparar-la nosaltres mateixos, 
podríem ser sancionats.
Si decidim renovar la instal.la-
ció, cal que instal.lem el nom-
bre més gran de nous punts 
de llum, d’endolls, de telèfons 
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(Internet...) i de TV, sobretot 
quan hi ha obres pel mig. Su-
posa una despesa major, però 
evita petites i molestes refor-
mes posteriors.

Empalmaments segurs
No hem d’allargar un cable 
flexible per mitjà d’empal-
maments retorcent els fils i 
recobrint la zona amb cinta 
aïllant. Aquesta acció està pro-
hibida en la nova normativa 
del REBT i només pot ser un 
recurs provisional per a casos 
d’emergència.
Si per necessitat haguérem de 
recórrer a un empalmament 
per retorciment de fils entre 
dos conductors, hem de pro-
curar que les unions es produ-
ïsquen lleument desplaçades 
una de l’altra.
Efectuem empalmaments se-

gurs amb interlínies de con-
nexió. Cal que ens assegurem 
que els conductors nus que 
s’allotgen en els mitjans me-
tàl.lics de retenció ofereixen 
un bon contacte.
Si hem d’enrotllar el termi-
nal nu d’un conductor sobre 
si mateix per a allotjar un 
caragol de retenció, girem-lo 
en direcció contrària al de les 
agulles del rellotge perquè, 
quan es caragole, no s’esfila-
gar-se o resulte perjudicat.
Mai no hem de passar un cable 
flexible per sota d’una estora.
No utilitzem grapes corrents 
per subjectar els cables a la pa-
ret, ja que podrien tallar l’aï-
llament i establir contacte.

Interruptors
Abans de fixar-los, mar-
quem-ne l’emplaçament.
Col·loquem-los en el sector 
d’obertura de la porta, fora de 
l’habitació per poder encen-
dre la llum abans d’entrar-hi 

i evitar així la molèstia de lo-
calitzar-los en la foscor, i a la 
mateixa alçada en totes les 
parets perquè el gest d’encesa 
siga automàtic.
Hem de triar interruptors 
amb botons tous perquè els 
xiquets els puguen accionar 
amb facilitat.
Assegurem-nos que el nou in-
terruptor és del mateix tipus i 
característiques que l’antic.

Endolls
Si volem substituir un endoll, 
adquirim-ne un de nou que 
tinga les mateixes caracterís-
tiques que el que teníem, és 
a dir, que dispose del mateix 
nombre de borns, de cables...
Si l’endoll és de tres cables, 
connectem primerament el de 
terra, que generalment és de 
color verd-groc, al born mar-
cat amb el distintiu correspo-
nent, és a dir, tres línies paral.
leles superposades, cada una 
més curta que l’anterior. 

c/ Sant Martí de Tous, 27 · IGUALADA · 93 803 64 79 / 609 72 53 52

Assessorament sense compromís

obres i reformes Marc Canalsobres i reformes Marc Canals
marc@marcoscanales.com

/obresireformesmarccanals

Assessorament sense compromís
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Tel. 93 804 00 47
ctra. de Can Macià, BV-1106 km 1,3
(Davant del camp d’aviació)

Possibilitat de fabricar matalàs o mobiliari a tot color.
Possibilitat d’elecció d’altres components del matalàs.

Matalàs rodó 230 Ø  ·  Teixit loft pad · Molles ensacades · Dimensions totals amb moble 270x310 
Fermesa mitjana . Alçada 23 cm aprox. · 4 calaixos abatibles amb pistons de gas
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L a tardor pot ser un bon 
moment per rentar la 
cara a la nostra casa. Les 

condicions climatològiques 
acompanyen “es poden airejar 
les sales sense passar fred ni 
calor” i l’ambient encara no és 
humit.  Una vegada decidits a 
canviar el color de les parets, 
fonamentalment tenim dues 
opcions: contractar un profes-
sional o intentar-ho fer nosal-
tres mateixos. Si es requereixen 
els serveis d’un pintor tindrem 
gairebé garantida una feina 
ben feta, però ens suposarà 
una bona despesa, sempre que 
no es requereixin reparacions 
a la paret i s’opti per pintures 
estàndards. 

Escollir la pintura
Si no s’és un expert, convé dei-

Pintem la casa?
xar-se aconsellar abans d’es-
collir el tipus de pintura, que 
s’haurà d’adequar a la super-
fície i l’acabat que es pretenen. 
El color depèn de gustos, però 
procedeixi d’una cartilla co-
mercial, o adquirint els tons 
necessaris que s’hagin de bar-
rejar, les possibilitats són molt 
nombroses i s’han de pensar 
bé. Els colors de les cartilles 
comercials s’exposen en petites 
mostres, que portades a la re-
alitat tendeixen a semblar més 
fortes i agressives, per la qual 
cosa si es vol un groc vainilla, 
més val que el seu aspecte al 
pot sigui d’un groc més clar. 
A més, la tonalitat de cada co-
lor canvia d’acord amb la llum 
natural o artificial. Per calcular 
les quantitats necessàries, s’ha 
de mesurar l’ample i alt de les 

superfícies que cal pintar, sense 
excloure’n les obertures. Convé 
demanar al proveïdor quants 
metres cobreix cada litre de la 
pintura seleccionada i quantes 
capes s’han d’aplicar per obte-
nir un resultat òptim.
Làtex i pintures per a cel ra-
sos: Són d’assecat ràpid, l’olor 
en el moment de pintar és ac-
ceptable i és d’aplicació molt 
fàcil. L’acabament és mat. Es 
recomana per a tot tipus de 
superfícies, excepte metalls, ra-
joles i ceràmiques. Rendeix uns 
12 metres quadrats per cada 
litre. 
Satinol: L’assecat és més lent 
que el del tipus anterior de 
pintura, l’olor en el moment 
de pintar és molt forta i l’apli-
cació resulta complicada, ja 
que es poden produir taques si 

no s’aplica de forma semblant, 
i quedar-nos el lleig efecte del 
regalimat. No es pot apedaçar 
un sector mal pintat: s’ha que 
repintar tota la paret. L’acaba-
ment és brillant. Es recomana 
únicament per a superfícies 
amb excel·lent acabat de gui-
xeria. 
Esmalt sintètic: L’assecat és 
ràpid, l’olor en el moment de 
pintar és acceptable i l’apli-
cació senzilla. L’acabament 
és brillant. Es recomana per 
a superfícies metàl·liques i de 
fusta (marcs i finestres, per la 
seva alta resistència a la intem-
pèrie). 
Pintura plàstica: L’assecat és 
ràpid, l’olor moderada i el seu 
avantatge principal és que una 
vegada aplicada és rentable. 
S’aconsella per pintar sostres 
i parets pel seu bon poder de 
cobertura i la fàcil aplicació. 
Rendeix entorn de 20 metres 
quadrats per cada litre.

Programar la feina
Abans de començar amb les 
tasques de pintura, convé as-
pirar l’ambient i aïllar les sales 
de corrents d’aire que puguin 
introduir partícules volàtils; si 
no ho fem així, quedaran ad-
herides a la pintura humida. 
La millor manera de posar-se a 
pintar és:
Primer pas: Començar pintant 
el sostre. Es pot donar totes 
les capes que es requereixin 
abans de passar a les parets. 

Segon pas: Continuar amb les 
parets, començant per l’angle 
dret superior d’una paret. S’ha 
de pintar íntegrament fins a 
acabar amb tot un pla abans 
de passar al següent. Totes les 
capes de pintura que es do-
nin hauran de seguir el mateix 
ordre. Tercer pas: Les portes i 
finestres. No s’ha d’oblidar mai 
emmascarar les parts que es-
tan en contacte amb els marcs 
i que no es vol pintar (vidres, 
frontisses i ferramentes, etc.). 
Quart pas: Pintar els sòcols, 
cobrint l’angle en contacte 
amb el pis perquè no es taqui.

A les mans d’un professional
Si, al contrari, es prefereix dei-
xar la neteja de cara de la casa 
a les mans d’un professional, 
hem de tenir en compte algu-
nes coses. Els dos criteris per 
fixar el preu són el nombre de 
metres quadrats que cal pintar 
i la qualitat de la pintura, que 
pot encarir, encara que nor-
malment no en excés, la feina. 
Amb les pintures actuals, l’ha-
bitual és que no se’ns exigeixi 
abandonar la casa cap nit, ja 
que la metodologia de la feina 
permet deixar habitacions lliu-
res. Sí que és aconsellable faci-
litar, en la mesura possible, la 
tasca dels professionals, apar-
tant mobles o despenjant qua-
dres, ja que el temps es reduirà 
substancialment i amb això 
també les hores a la factura. 
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Tlf.: 93 801 76 43 / Direc.: C/ Josep Oliva, 3. Polígon de Les Gavarreres - Ódena 

44 anys especialitzats en 
interiorisme, reformes i fusteria.

Assessoria de disseny, amb els 
millors acabats.



REFORMES, DECORACIÓ I CONSTRUCCIÓ  |  19
LA VEU
Divendres, 23 de setembre de 2016

www.nobilia.de    El major fabricant de cuines modulars d’Europa i líder del mercat d’Alemanya

www.kuchentime.com

Tot el que necessites per a l’equipament 
del teu NOU HABITATGE
o REFORMA DE LA LLAR

Dissenyem, projectem i coordinem tot el 
procés de reforma, contactant amb els 
professionals associats de confiança.

Un sol pressupost amb termini garantit.

Et facilitem el finançament necessari i 
fins a 12 mesos sense interessos.

Decorar el teu entorn serà quelcom més 
que un plaer...
UN VERITABLE SOMNI!

MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ DE LA LLAR

www.planell-sa.com

Ctra. Manresa, km 31 CALAF · 93 869 87 50  Ctra. de la Pobla, 109-111 VILANOVA DEL CAMÍ · 93 806 02 40

    Un conjunt de més 
de 2000 m² d’exposició



  comencen les noves tendències, el disseny,    
 lʼevolució de nous productes i textures... 
per aconseguir espais únics.

www.porcelanosagrupo.com

VENIS-L’ANTIC COLONIAL
GAMADECOR-SYSTEMPOOL-URBATEK

NOKEN-BUTECH-KRION

Aquí

Aprofita els 15 dies 
fantàscs 

del 15 de setembre 
al 5 d’octubre 2016

MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ DE LA LLAR

www.planell-sa.com

Ctra. Manresa, km 31 CALAF · 93 869 87 50  Ctra. de la Pobla, 109-111 VILANOVA DEL CAMÍ · 93 806 02 40

    Un conjunt de més 
de 2000 m² d’exposició
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CALAF / LA VEU 

U n centenar de per-
sones han participat 
aquest cap de setmana 

en les visites guiades i jornades 
de portes obertes que l’Ajun-
tament de Calaf ha organitzat 
en motiu de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és donar a 
conèixer i posar en valor dife-
rents espais patrimonials de la 
població.
Dissabte va tenir llog la visita 
guiada que porta per títol ‘Des-
cobreix els orígens de Calaf’. 
Durant la visita es fa un recor-
regut històric per conèixer el 
Castell, les muralles i portals, les 
esglésies i la plaça fortificada. A 
més, els participants van poder 
entrar al local dels Gegants de 
Calaf, on s’hi feien portes ober-
tes, i van poder pujar al campa-
nar.
El mateix dissabte es van fer vi-
sites guiades al Castell de Calaf, 
que també es podia visitar lliu-
rament ja que en aquest espai 
i a l’església de Sant Jaume hi 
havia jornada de portes ober-
tes.
El diumenge va tenir lloc una 
caminada i una posterior visita 

guiada a l’ermita de Sant Sebastià. 

25 anys
Les Jornades Europees del Pa-
trimoni (JEP) se celebren a 
Europa durant un cap de set-
mana entre setembre i octubre. 
L’edició 2016 a Catalunya s’ha 
celebrat aquest passat cap de 
setmana, entre el 16 i el 18 de 
setembre de 2016. La sessió ple-
nària del programa de les Jor-
nades Europees de Patrimioni 
al Consell d’Europa va decidir 
dedicar l’edició d’enguany a les 
persones que treballen per al 
coneixement, la difusió i la con-

Un centenar de persones han 
participat a Calaf en les Jornades 
Europees de Patrimoni

servació del Patrimoni agrupa-
des com a comunitats patrimo-
nials.
El lema era ‘Patrimoni de tot@s’, 
que posa en relleu la cooperació 
multilateral de tots els agents 
necessaris per a difondre i con-
servar el patrimoni cultural, fo-
mentar la màxima visibilitat de 
la participació ciutadana, el vo-
luntariat, els col·lectius mino-
ritaris, els projectes exemplars 
de col·laboració i finançament 
públic-privat i activitats, en les 
quals les comunitats locals par-
ticipin de la gestió i conservació 
del patrimoni.

CALAF / LA VEU 

E l passat diumenge dia 18 
de setembre , tingué lloc 
a Sant Feliu de Llobregat 

el 1r. Concurs Nacional de Cu-
plets, una més de les activitats 
organitzades per la Comissió 
del Centenari dels Pastorets 
d’en Folch i Torres que comme-
mora l’estrena ara fa cents anys 
d’aquest text de teatre popular 
que encara avui es representa 
amb tant d’èxit a tot Catalunya. 
L’acte aplegà una vintena de 
composicions vingudes d’ar-
reu del territori . Els cuplets van 
ser cantats per un trio d’actors 
format per en Francesc Roca-
mora de Sabadell i la Maribel 
Sivila i l’Antonino Mestres de 
Calaf que es van caracterit-
zar per representar els papers 
de Jeremies, Marta i Lluquet, 
respectivament. Van assistir a 
l’acte nombrosos grups de Pas-
torets del país, així com dos néts 

de l’autor: en Lluís Folch i na 
Maria Àngels Manen que tan-
mateix va acompanyar les peces 
al piano. Va presentar l’acte en 
Jordi Pesarrodona, dinamitza-
dor cultural i col·laborador ha-
bitual de molts Pastorets.
Els premis van ser escollits per 
votació popular dels assistents. 
El primer premi se l’endugué 
el calafí Antonino Mestres amb 
una composició que feia un joc 

Pastorets de Calaf al 1r. Concurs 
Nacional de Cuplets 

de paraules amb els renecs que 
Folch i Torres va escriure per al 
paper de Satanàs.
Pastorets de Calaf participa ac-
tivament en els actes del Cen-
tenari i ja prepara la seva apor-
tació a l’acte que tindrà lloc el 
dia 1 d’octubre a Palau de Ple-
gamans amb diversos grups del 
país per fer una representació 
especial a partir de quadres vin-
guts de tot Catalunya.

CALAF / LA VEU 

E n el ple ordinari celebrat 
aquest dilluns, 19 de se-
tembre, l’Ajuntament 

de Calaf ha aprovat, per unani-
mitat, una moció a favor de la 
creació de la comarca de l’Alta 
Segarra. Partint d’uns antece-
dents històrics que reafirmen 
la realitat territorial d’aquesta 
comarca, els tres grups muni-
cipals han pres diferents acords. 
El principal, el d’instar al Parla-
ment de Catalunya i al Govern 
de la Generalitat perquè iniciïn 
els tràmits necessaris perquè la 
comarca pugui ser reconeguda 
de forma urgent i efectiva, jun-
tament amb els municipis veïns 
que s’hi manifestin a favor.
Per aquest motiu, en el segon 
punt, s’acorda traslladar aquest 
acord als municipis que l’any 
2004 van signar el Manifest 
de l’Alta Segarra i a la resta de 
municipis veïns perquè pugin 
manifestar lliurement la seva 
adhesió. Per altra part, també 
s’acorda comunicar els acords 
als partits polítics amb repre-
sentació al Parlament i es recla-
ma el seu suport a les reivindi-
cacions del territori.
A més, es té en compte la difu-
sió dels acords a tota la pobla-
ció perquè puguin conèixer els 
avantatges i inconvenients d’es-
devenir comarca. Així, arribat el 
moment, podran prendre una 
decisió informada sobre el futur 
del territori.

L’opinió dels grups
Abans de procedir a la lectu-

ra del manifest, el portaveu de 
CiU, Joan Caballol, va agrair 
l’adhesió de tots els grups i la 
col·laboració a l’hora d’enriquir 
el document ja que “és un tema 
important per Calaf i el seu fu-
tur”. Per la seva part, el portaveu 
del GIC, Josep Casulleras, va 
manifestar que el seu partit està 
d’acord amb aquelles accions 
que promoguin el reconeixe-
ment d’aquesta realitat territo-
rial. Alhora va afegir que abans 
que sigui una realitat queden 
“detalls per analitzar, marcar les 
delimitacions, i veure quin es-
tructura ha de tenir”. Igual que 
el representant de CiU, va valo-
rar el fet que els tres grups del 
municipi que pretén ser la capi-
tal de la comarca, Calaf, se su-
min unànimement a la moció.
Finalment, l’alcalde de Calaf, 
Jordi Badia, va recordar que 
“aconseguir que l’Alta Segarra 
sigui comarca és un dels nostres 
objectius”, ja que considera que 
és una necessitat. Va recordar 
que en aquests moments, amb 
la nova vegueria del Penedès 
damunt la taula i la possible 
divisió de l’Anoia, el tema de 
l’Alta Segarra torna a estar en 
l’agenda política.
Per aquest motiu, va assegurar 
que des dels ajuntaments i els 
partits polítics s’hi està treba-
llant, però també va compar-
tir la idea de que cal anar més 
enllà. Badia va exposar que “si 
volem una nova comarca és 
per poder servir millor els 
nostres ciutadans, perquè 
creiem que ho faríem d’una 
manera més eficaç.”. 

Unanimitat en una 
moció per a la creació de 
l’Alta Segarra

CALAF / LA VEU 

El proper divendres, 7 d’octu-
bre, començarà a caminar la 
primera Escola de Teatre Mu-
sical de Calaf, apadrinada per 
Daniel Anglès i organitzada 
per la centenària Associació 
del Casino. Aquesta iniciativa 
és fruit de la bona acollida que 
va tenir durant el passat mes de 
juliol el Taller de Teatre Musi-
cal.
L’escola no té límit d’edat ja 
que es dirigeix tant a infants 
com a adults. Les inscripcions 
es poden fer a través del telè-

fon de l’entitat 938 698 377, o 
als telèfons 679 354 218, 629 
433 571 o 676 796 754. També 
a través del correu electrònic 
uniocalafina@hotmail.cat.
Per als infants, les classes tin-
dran lloc els divendres entre 
les 17.15 i les 19.00 hores. Pel 
que fa als adults, l’horari de 
les classes es convindran entre 
les dues parts. Aquesta i tota la 
informació referent a l’escola 
es donarà a conèixer durant la 
reunió informativa tindrà lloc 
el proper 30 de setembre a la 
Unió Calafina, a l’avinguda de 
la pau, 30 de Calaf a les 20.00h.

Comença l’Escola de 
Teatre de Calaf
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L ’any 2011 va néixer a 
Calaf el Centre de Re-
cursos per a l’Ocupa-

ció (CRO) i enguany celebra 
el seu 5è aniversari amb una 
jornada que servirà perquè 
tots els ciutadans el coneguin. 
Serà aquest dissabte, 24 de se-
tembre, amb una jornada de 
portes obertes i una sessió en 
la qual els usuaris i els profes-
sionals vinculats al centre es 
convertiran en els principals 
protagonistes.
L’objectiu de l’acte és comme-
morar la feina realitzada i fer 
balanç dels resultats assolits. 
La jornada començarà a les 
9.45 hores amb la recepció dels 
assistents. A les 10.00 hores, la 
regidora de Promoció Econò-
mica i Ocupació, Montserrat 
Mases, donarà la benvinguda 
als assistents i, seguidament, 
el director del CRO, Xavier 
Pérez, farà una presentació 
explicant què és i què es fa en 
aquest centre formatiu.
A les 10.15 hores, 7 usuaris 
que han passat pel CRO expli-
caran la seva experiència per 

tal de veure quin és el trajecte 
que segueixen per assolir els 
seus objectius. Generalment el 
principal objectiu és la inser-
ció laboral, per això detallaran 
les formacions realitzades, així 
com les emocions comparti-
des i els èxits aconseguits.
Després d’una pausa, la sessió 
es reprendrà amb una taula 
rodona en la qual hi prendran 
part fins a sis representants de 
diferents empreses i instituci-
ons que explicaran el tipus de 
relació i com treballen amb 

el CRO. Començarà el Direc-
tor de la Oficina de Treball 
de l’Anoia, Juan Fernández, 
seguidament serà el torn de 
la responsable de l’Àrea de 
Ciutadania i Convivència del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Anahí de Febrer, a qui seguirà 
el professor del centre Moisés 
Barguès. Més endavant, serà 
Maribel Olvera, del departa-
ment de Recursos Humans 
d’Apliclor Water Solutions 
SA, qui prendrà la paraula. 
El darrer bloc serà per las re-

El Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf celebra 
cinc anys amb una jornada per donar-se a conèixer

presentants del CRO. Primer 
Sònia Pérez, com a tècnica 
d’Orientació Laboral del cen-
tre i, finalment, Toni Puig, qui 
durant 5 anys ha estat al cap-
davant de la direcció del CRO.
L’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia, serà l’encarregat de fer la 
cloenda d’aquesta sessió que 
servirà per donar pas a l’inici 
de la jornada de portes ober-
tes, fins a les 14.00 hores. Du-
rant la tarda, de 17.00 a 20.00 
hores, el centre també restarà 
obert per a totes aquelles per-
sones que vulguin visitar-lo.

Resultats
Des de la seva creació fins 
al primer semestre d’aquest 
2016, el CRO ha aconseguit 
inserir 603 persones. Any per 
any aquesta xifra ha anat aug-
mentant ja que el 2011 van ser 
50 persones, el 2013, 118, i el 
passat any 2015 ja van ser 167 
les persones inserides.
De fet, la inserció de les per-
sones que estan a l’atur és 
un dels objectius principals 
d’aquest centre que, alhora, és 
Servei Local d’Ocupació i Ser-

vei Local d’Empreses. Disposa 
de dues orientadores laborals 
i una tècnica de joventut per 
atendre i resoldre les necessi-
tats laborals i/o formatives de 
les persones, i d’un tècnic de 
suport a les empreses i empre-
nedors.
I és que el centre no només 
atén treballadors, sinó que 
també resol diferents necessi-
tats formatives i d’intermedi-
ació de les empreses. Durant 
aquests primers cinc anys de 
vida són més de 100 les que 
han comptat amb els suport 
del CRO.
A nivell de formació, són 
molts els cursos programats 
durant aquests. Formacions de 
diferent àmbit enfocats a dife-
rents col·lectius professionals.
El CRO també disposa d’un 
Club de la Feina, un espai on 
els usuaris poden consultar de 
manera on-line i a la premsa 
les ofertes de feina, noves pos-
sibilitats d’ocupació, així com 
redactar el seus currículums 
vitae. El passat 2015, es van 
registrar un total de 683 assis-
tències.

COMARCA / LA VEU 

E l 17 de setembre Agui-
lar de Segarra (el Ba-
ges) va acollir la segona 

trobada organitzada per l’As-
sociació de Micropobles de 
Catalunya, amb l’objectiu de 
reivindicar el món local i rural 
com a part activa en la trans-
formació de país.
Així com la primera Conven-
ció de Micropobles, celebrada 
el 2014 a Pira (Conca de Bar-
berà) va ser plantejada com un 
espai de reflexió i debat sobre 
la situació dels municipis ru-
rals del territori català, la jor-
nada “Micropobles, ruralitat i
futur” ha reivindicat el paper 
actiu de la comunitat rural, 
amb les seves particularitats 
socials i territorials enteses 
com a oportunitats i no com 
a limitacions, lluny de la ten-
dència a la urbanalització en 
l’elaboració de polítiques i 
lleis.
Després de la benvinguda de 
l’alcalde d’Aguilar de Segarra, 

Valentí Riera, la presidenta de 
l’AMC i alcaldessa de Vallfo-
gona del Ripollès, M. Carme 
Freixa, va agrair la presència 
als més de 160 assistents que 
es van aplegar al local social 
del municipi del Bages.
A continuació, l’encarregat 
d’inaugurar la jornada, l’ac-
tual President de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, feia 
una aposta ferma en el seu 

discurs per un país equilibrat 
tant territorial com social-
ment. Destacava la necessitat 
de fixar i arrelar la societat al 
territori a partir de la garantia 
d’uns serveis bàsics equitatius 
i equilibrats, que arribin a tots 
els racons del país. A banda de 
convidar els municipis a ser 
part activa en la transforma-
ció del país, Puigdemont de-
fensava la capacitat de dirigir 

la mirada cap al món local, 
d’establir noves formes or-
ganitzatives de finançament 
i repartiment dels rols admi-
nistratius, així com de ser fle-
xibles amb la diversitat de les 
realitats del país.
Toni Lloret, alcalde d’Argen-
çola i conductor de l’acte, ex-
plicava la història de l’Associ-
ació; com s’ha passat de poc 
més d’una desena de munici-
pis associats el 2008 a superar 
el centenar. Amb la reivindica-
ció de la ruralitat com a quel-
com més important que un 
element anecdòtic, presentava 
la ponència “Les oportunitats 
dels micropobles” del geògraf 
Ignasi Aldomà, autor de l’Atles 
de la Ruralitat i professor de la 
Universitat de Lleida. Aldomà 
ha parlat de la importància de 
la cooperació ciutadana en el 
dia a dia de la gestió munici-
pal. Precisament, sobre gestió 
i organització local tractava 
la ponència “Cap a un Estatut 
dels Micropobles” de l’advocat 

Joan Sala Morell.
Finalment, en el seu torn, 
Mònica Terribas, periodista i 
directora d’El Matí de Cata-
lunya Ràdio, recordava la seva 
infantesa a Malgrat de Sió, a la 
Cervera, d’on se sent originà-
ria. Finalment, la presidenta 
de l’AMC, M. Carme Freixa, 
tancava l’acte tot repassant les 
fites aconseguides per l’Asso-
ciació en els darrers anys, tals 
com l’establiment de reunions 
periòdiques amb Governació, 
la participació en la redacció 
de legislacions a les Diputa-
cions, invitacions d’entitats a 
formar-ne part com a ens de 
decisió, etc. Freixa ha anunciat 
que l’AMC proposa la creació 
d’un Consell Català de la Ru-
ralitat, amb la intenció de cre-
ar un discurs positiu a partir 
de les singularitats del món 
rural, així com de conscienci-
ar la societat de la rellevància 
de ruralitat en les noves for-
mes de vida i treball arreu del 
territori.

Més de 160 assistents a la 2a Convenció de Micropobles 
de Catalunya: “Micropobles, ruralitat i futur”



IHCBLOCAT / LA VEU 

L ’IHC va viure el passat 
cap de setmana la pre-
sentació ideal. Primer 

17 equips junts a la pista en 
una demostració de la força 
del planter arlequinat. i des-
près una golejada convincent 
davant d’un equip com el 
Vendrell, un dels millors de la 
categoria. Millor impossible.
L’equip de Ferran López va 
fer un partit molt pràctic i in-
tel·ligent i van competir a un 
altíssim nivell contra un equip 
que els va exigir molt en tot 
moment.
L’IHC va estar molt intens 
en defensa (de fet va mante-
nir el zero durant gran part 
del partit). A l’hora van sa-
ber sortir ràpids a la contra i 
van mostrar una gran ambició 
ofensiva que va poder superar 
la forta pressió defensiva del 
rival. El partit va deixar mol-
tes imatges positives. Com el 
debut dels dos fitxatges de pis-
ta Barga i Emanuel, amb dos 
gols cadascú. Com les brillants 
aturades del nou capità, Elagi, 
que va neutralitzar fins i tot 
dues FD. Com el paper dels 
joves, Bars i Tety, que van tenir 
l’oportunitat de sortir de ti-
tulars. O com l’encert a pilota 
aturada del mateix Vives que 
va transformar l’única FD de 
que van disposar els arlequi-
nats. 
En definitiva un bon test per 
acabar la preparació. Ara toca 
analitzar-ho a fons entre  ju-
gadors i tècnics i preparar 
molt bé. L’Ok lliga ja és aquí.
350 espectadors a les Comes 
per la presentació de tots els 
equips de l’IHC (17 de la base, 
2 equips sèniors i la secció de 
patinatge artístic). Durant la 
presentació hi va haver dis-
cursos de l’entrenador Ferran 
López, president Manel Bu-
ron i alcalde Marc Castells (a 
la presentació també hi va as-
sistir el segon tinent d’alcalde 
Jordi Pont). La novetat va ser 
la intervenció de l’Elagi Deitg 

Arrenca l’Igualada Hoquei Club 2016-17

que susbtitueix com a capità 
a Ton Baliu. L’Elagi va fer un 
discurs emotiu on va tenir pa-
raules d’elogi al seu predeces-
sor, va recordar als jugadors 
que han deixat el club i als que 
han arribat i va demanar l’ajut 
de l’afició. Un dels moments 
estel·lars va ser quan Deitg va 
exhibir el seu igualadinisme ja 
que va reivindicar Les Comes 
com a casa seva.

Demà comença l’OK Lliga
L’equip aprofita aquestes úl-
times hores de pretemporada 
per anar ordenant idees i per 
preparant el debut a conscièn-
cia. El vestidor és conscient, els 
tècnics insisteixen en aquest 
sentit, que divendres van fer 
un bon partit però també que 
necessiten potenciar allò que 
es va fer bé i corregir allò altre 
que no va funcionar. I és que 
dissabte, en el primer partit de 
l’OK Lliga, a 2/4 de 9 del ves-
pre a les Comes, els igualadins 
hauran de ser molt intensos 
i sobretot molt rigorosos i 
disciplinats amb tot allò que 
plantegin els tècnics perquè 
ha arribat l’hora D. i no es pot 
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La família IHC 2016-17, durant la presentació de tots els equips.

fallar. 
De moment els que no hauri-
en de fallar són els col·legiats 
de l’estrena a les Comes. El 
partit entre l’IHC Calaf Grup 
i el Lloret ja té àrbitres. Se-
ran Oscar Valverde i Alberto 
López Expósito.
El tècnic Ferran López co-
mentava aquesta setmana al-
gunes coses a la web del club.
Que et va semblar el partit 
contra el Vendrell?
En general crec que vam fer un 
partit molt pràctic i intel·li-
gent. Segurament no vam des-
plegar el millor hoquei però 
ens vam adaptar molt bé a les 
circumstàncies, i sobretot estic 
content perquè vam competir 
a un altíssim nivell contra un 
equip que ens va exigir molt 
en tot moment.
El joc va ser molt sòlid.
Sí. Vam estar molt aguerrits 
en defensa, mantenint la por-
teria  zero durant gran part del 
partit. Vam saber sortir ràpids 
a la contra i vam millorat en 
quant a ambició ofensiva des-
prés d’una forta pressió defen-
siva del rival.
Estic content perquè vam 

créixer com a equip i perquè 
vam saber jugar a “una altre 
hoquei” perquè així ho va de-
manar el guió i la pressió del 
rival.
I ara arriba el moment de la 
veritat.
Si. El partit contra el Vendrell 
va ser una bona prova per 
acabar la preparació. Ara toca 
analitzar-ho tot a fons amb els 
jugadors i preparar molt bé 
aquesta setmana que comen-
cem. Els marcadors estan a 
zero i tot és possible.
IHC CALAF GRUP 6 (2/4) 
Elagi, Bargalló (2), Bars, Tety 
(1) i Emanuel (2) equip inici-
al. Pla (1), Molas, N.Garreta i 
Dani. B.Camps
VENDRELL 2 (/1) R.Molina, 
CReus (1), Ferrer, Gil i Mit-
jans, equip inicial. Edu, M.Na-
varro, Rocasalbas (1), Zapater
GOLS: 1-0 Emanuel..Min 
4…2-0 Sergi Pla Min 21..2-

hoquei OK Lliga
Jornada 1
Noia Freixenet Manlleu
Alcobendas Enrile Alcoi
IGUALADA Lloret
Caldes Vilafranca
Voltregà Reus D.
ICG Lleida Vic
Vendrell FC Barcelona
Girona Liceo

1 Creus Min 27 3-1 Bargallo, 
Min 30. 4-1 Tety Vives (Fd), 
Min 34. 4-2 Rocasalbas, Min 
38. 5-2 Bargallo Min 47. 6-2 
Emanuel, Min 48.30.

Roger Bars, a la preselecció 
de l’Europeu S20
El seleccionador estatal sub-
20, Sergi Macià, ha donat 
aquest divendres la llista de 
preseleccionats pel campionat 
d’Europa sub-20 que s’ha de 
celebrar a la ciutat suïssa de 
Pully del 24 al 29 d’octubre. 
Entre els 15 candidats hi ha el 
jugador de l’IHC Roger Bars.
Fotos: David Figueras.
Més info a http://ihc.blog.cat
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A l CF Igualada li van 
sobrar  tres minuts 
davant el potent 

Santboià (3-3), diumenge 
passat a les Comes. El primer 
punt de la temporada no fa 
que segueixi compartint els 
darrers llocs de la classificació, 
juntament amb el Lleida B i el 
Morell.
El CF Igualada va iniciar el 
partit amb bon domini i con-
trol de la pilota. Els homes de 
Ton Mayor van fer una forta 
pressió a camp contrari.
Però, una vegada més, al pri-
mer córner, després d’un re-
buig centrat del Santboià a 
segon pal, acabava en gol de 
cap: min 11. Segurament que 
cal corregir els excessius gols 
que entren de jugades a pilota 
parada. El CF Igualada no va 
baixar el cap i va seguir amb 
el domini del partit. Al últim 
minut de la primera part, una 
magistral falta executada per 
Eric va ser aturada espectacu-
larment pel porter del Sant-
boià; de la mateixa creueta. 

Espectacular remuntada
Inici de la segona part, i al 
primer contraatac del Sant-
boià: 0-2. El millor joc del CF 
Igualada, una vegada més, no 

El CF Igualada suma el primer punt oficial de la temporada 
i segueix en les darreres posicions de la Primera Catalana

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  9 3 0 0 12 4
2 Un. Bellvitge 7 2 1 0 4 0
3 Espluguenc 7 2 1 0 7 4
4 MONTSERRAT 7 2 1 0 7 4
5 Sant Joan D. 6 2 0 1 9 3
6 Sant Just At. 6 2 0 1 11 7
7 Marianao Poblet 6 2 0 1 7 4
8 SANMAURO  6 2 0 1 5 2
9 Martorell 4 1 1 1 4 5
10 Vilafranca At. 4 1 1 1 3 5
11 Olímpic 3 0 3 0 5 5
12 Fontsanta. 3 1 0 2 4 4
13 Junior  3 1 0 2 5 6
14 Delta Prat A 3 1 0 2 3 8
15 Cooperativa 1 0 1 2 7 10
16 Gornal 1 0 1 2 4 10
17 Dinamic Batlló 0 0 0 3 2 7
18 Moja 0 0 0 3 1 12

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 3
Vilafranca At. 2 - 5 Sant Just At.
Moja 0 - 3 Unif. Bellvitge
Cooperativa 3 - 3 Espluguenc 
Delta Prat 0 - 2 Fontsanta
Can Vidalet 5 - 2 Gornal 
Junior 4 - 2 Dinamic Batlló
Marianao Pob. 1 - 2 Martorell
SAN MAURO 2 - 0 Sant Joan D.
Olímpic 2 - 2 MONTSERRAT

Jornada 4
Fontsanta - Cooperativa
Gornal - Atl. Prat
Martorell - Can Vidalet
MONTSERRAT - Marianao P.
St. Joan D. - Olímpic Fatjó
U. Bellvitge - SAN MAURO
Dinamic Batlló - Moja
At. Sant Just - Júnior
Espluguenc - Vilafranca At.

   PT. g e p gf gc
1 Calaf 9 3 0 0 10 3
2 Sitges 9 3 0 0 8 3
3 Suburense B 7 2 1 0 4 1
4 La Múnia 6 2 0 1 8 5
5 Anoia 6 2 0 1 7 6
6 Odena 6 2 0 1 7 7
7 Joventut Rib. 4 1 1 1 7 4
8 Hortonenc 4 1 1 1 6 5
9 Piera 4 1 1 1 5 4
10 Begues 4 1 1 1 5 6
11 Olivella  4 1 1 1 2 3
12 Sant Pere M. 4 1 1 1 6 8
13 Carme 2 0 2 1 4 5
14 Cubelles 2 0 2 1 1 2
15 Hostalets  1 0 1 2 3 7
16 Martinenca 1 0 1 2 2 6
17 Riudebitlles 1 0 1 2 0 5
18 Sant Cugat S. 0 0 0 3 5 10

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 3
Òdena 3 - 0 Begues
Hostalets  0 - 3 La Munia
Cubelles 1 - 2 Sant Pere M.
Carme 1 - 1 Hortonenc
Anoia 3 - 2 Sant Cugat S.
Calaf 3 - 0 Martinenca 
Joventut Rib. 4 - 0 Riudebitlles
Piera 1 - 3 Sitges
Suburense B 2 - 0 Olivella 

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 7 2 1 0 6 2
2 Alpicat 6 2 0 1 7 4
3 Suburense 6 2 0 1 5 3
4 Vilanova Geltrú 6 2 0 1 5 3
5 Efac Almacelles 6 2 0 1 4 3
6 Santboià 5 1 2 0 6 4
7 Rubí 5 1 2 0 5 4
8 Sant Ildefons 4 1 1 1 7 6
9 San Cristòbal 4 1 1 1 6 5
10 Rapitenca 4 1 1 1 5 4
11 Vilaseca 4 1 1 1 4 6
12 Vista Alegre 4 1 1 1 2 4
13 Reus B 3 0 3 0 3 3
14 Viladecans 3 1 0 2 3 4
15 Jesus y Maria 2 0 2 1 3 4
16 Igualada 1 0 1 2 4 7
17 Lleida B 1 0 1 2 4 8
18 Morell 1 0 1 2 0 5

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 3
Alpicat 3 - 0 Morell
Rapitenca 2 - 2 Balaguer
Rubí 4 - 3 Sant Ildefons
Lleida B 1 - 3 Vilanova Geltrú
Suburense 0 - 1 Vista Alegre
Reus B 0 - 0 Jesus y Maria
Vilaseca 2 - 1 San Cristòbal
IGUALADA 3 - 3 Santboià
Viladecans 1 - 2 Efac Almacelles

Jornada 4
Morell - Viladecans
Vista Alegre - Alpicat
St. Ildefons - Suburense
Balaguer - Rubí
San Cristóbal - Rapitenca
Santboià - Vilaseca
Jesús Maria - IGUALADA
Vilanova G. - Reus B
Almacelles - Lleida B

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 1
Capellades-Rebrot 5-2
Montbui-Jorba 1-1
Montserrat B-Pobla Claram. 0-2
Tous-La Paz 3-0
Vallbona-Torre Claramunt 1-4
Cabrera-Ateneu 0-4
Masquefa-San Mauro B  sus
La Llacuna-Fàtima 3-0

Jornada 4
Riudebitlles - ANOIA
Olivella - Ribetana
St. Pere M. - Suburense B
La Múnia - Cubelles
Martinenca - HOSTALETS
Hortonenc - CALAF
Begues - CARME
Sitges - ÒDENA
St. Cugat S. - PIERA

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

D esprés de la tercera 
jornada el cojunt de 
la Unió Deportiva 

78 penal en àrea visitant i Nil 
marcava el 2 a 1. Semblava que 
ja el marcador no es mouria, 
però, sempre hi ha un però. 
Pilota morta en àrea local i 
Richard establia l’empat a 2, 
pocs minuts de descompte, un 
punt mes, la història continua
Olímpic Can Fatjó: Medina, 
Moises (Dani), Escudero, Rol-
dan, Sanchez (Genis), Adrian 
(Carlos), Nil, Peroni (Lopez), 
Diaz, Jordi i Esteban (Gerard).

El Montserrat segueix invicte a Segona Catalana

Montserrat: Joan, Marimon, 
Xavi (Borja), Hadri (Richard), 
Rachid, Adrian, Al Garrass, 
Gerard, Pallares, Àlex, David 
Valle.
Àrbitre. Sr. Juan Francisco Bu-
eno.
Proper partit. Dissabte a les 
17.45 hores i a Les Comes, la 
visita d’un històric, Marianao 
Poblet de Sant Boi de Llobre-
gat.  

Jornada 2
La Paz-Vallbona
Rebrot-Tous
Jorba-Capellades
Pobla Cl.-Montbui
San Mauro B-Montserrat B
Fàtima-Masquefa
Ateneu-La Llacuna
Torre Cl.-Cabrera

   Pt. G E P Gf Gc
1  Ateneu Ig. 3 1 0 0 4 0
2 Capellades 3 1 0 0 5 2
3 La Torre Cl. 3 1 0 0 4 1
4 Tous 3 1 0 0 3 0
5 La Llacuna 3 1 0 0 3 0
6 La Pobla Cl. 3 1 0 0 2 0
7 Montbui 1 0 1 0 1 1
8 Jorba 1 0 1 0 1 1
9 Masquefa 0 0 0 0 0 0
10 San Mauro B 0 0 0 0 0 0
11 Montserrat B 0 0 0 1 0 2
12 Rebrot  0 0 0 1 2 5
13 Vallbona  0 0 0 1 1 4
14 Fatima 0 0 0 1 0 3
15 La Paz 0 0 0 1 0 3
16 Cabrera   0 0 0 1 0 4

50  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 23 de setembre de 2016

Montserrat segueix invicte en 
el seu grup de Segona Cata-
lana. El desplaçament a Rubí, 
davant l’Olímpic Can Fat-
jó, feia preveure un encontre 
complicat, donat que els lo-
cals, en les dues primeres jor-
nades no havien passat de dos 
empats. Això es va complir 
en part, tot perquè els mont-
serratins en cap moment van 
perdre les formes damunt el 
terreny de joc. Igualat el par-
tit, amb força errades que es 
trencaren als 29 minuts quan 
Esteban aprofitava una mala 
entesa i inaugurava el marca-
dor. Lluny de complicar-se la 
vida els visitants seguiren  a 
l’atac a buscar l’empat, que 
arribaria en el fil del descans, 
quan Adrian aprofita un rà-
pid contraatac per igualar el 
marcador. A la segona part de 
nou moltes ocasions per mar-
car per els dos equips però la 
falta de punteria deixava les 
coses igualades, fins que en el 

es reflectia al marcador. De 
nou, gran aturada del porter 
del Santboià a xut de Martí 
Just. Semblava impossible que 
la pilota no entrés. Quant tot 
feia pensar el pitjor, va arribar 
la remuntada del CF Igualada. 
Tres gols :
- Min 53: Gol de Martí Just 
que de gran galopada, es va es-
capolir de dos contraris i amb 
toc suau va posar la pilota dins 
la xarxa.
- Min 56: Gol de Sergi de fort 
xut ras de fora l’àrea desprès 
d’un rebuig de la defensa del 
Santboià.
- Min 59: Gol d’Eric amb un 
fort xut per banda dreta, molt 
escorat.
El deliri va arribar a Les Co-
mes.
El CF Igualada va intentar 
ajustar línies i controlar enca-
ra més el partit. Tot feia pensar 
que els 3 punts es quedarien 
a Les Comes, però va estar al 
min 87 quan amb una passada 
llarga sens perill aparent, amb 
un  malentès entre defensa i 
porter,  va quedar la porteria 
buida i va arribar l’empat del 
Santboià després de centrada i 
cop de cap. Al minut 93 el CF 
Igualada la va tenir;  a galopa-
da i xut de Martí Just, però la 
pilota va sortir fregant el tra-
vesser.

Cert es que el CF Igualada sols 
té un punt de 9 possibles. Cal 
analitzar fredament la situació 
i no quedar-se solament amb 
els resultats , que també. L’any 
passat front Balaguer i Sant-
boià a casa també sols es va fer 
un punt. I segurament que la 
imatge donada en aquests dos 
partits l’equip ha estat supe-
rior. El fort aplaudiment del 
públic en acabar el partit dona 
mostra de que es veu que es 
possible una bona tempora-
da. Cal seguir amb aquesta 
imatge de bon joc, intensitat 
i pressió mostrada diumenge 
passat; segur que els bons re-
sultats han d’arribar.
CF Igualada: Porter: Fe-

lipe. Defensa: Bernat, Sergi, 
Matías i Baraldés. Mig Camp: 
Edgar, Pau i Güell. Davant: 
Eric, Isidre i Martí Just. A la 
segona part han sortit: Fran, 
Alvaro, Lalo i Ton.
Les Comes va presentar una 
gran entrada ( 800 persones).
Diumenge vinent el CF Igua-
lada es desplaça a Terres del 
Delta de  l’Ebre, al sempre difí-
cil camp del Jesús i María. Ujn 
camp on la temporada passa-
da no es va poder puntuar. Es-
perem que aquest any es torni 
diumenge amb el sac ben ple 
de punts. El partit es disputarà 
diumenge a les 18:30. D’aquí a 
15 dies ens visitarà el Vilanova 
i la Geltrú.



MOTOR / LA VEU 

S antiago de Compostela 
va tancar aquest cap de 
setmana la temporada 

2016 del Campionat d’Es-
panya d’Enduro. Amb varis 
títols en joc van ser molts els 
Pilots que van haver de defen-
dre els seus respectius Campi-
onats. El Moto Club Movete 
Na Moto va ser l’encarregat de 
l’Organització d’aquesta pro-
ba, que constava de dues Eta-
pes amb tres especials cadas-
cuna (Extrema, Enduro Test i 
Cross Test) i un Supertest per 
la jornada de divendres que es 
va disputar a l’Estadi de San 
Lázaro. La novetat d’enguany 
per aquesta cursa va ser que 
totes les especials estaven for-
ça a prop entre elles, per tal de 
que el públic no es perdés cap 
detall del que són capaços de 
fer els pilots d’aquesta disci-
plina.
Josep Garcia, pilot Oficial 
d’Husqvarna, va ser el pro-
tagonista del cap de setmana 
marcant un doblet de victòries 
scratx en les dues curses pun-
tuables, aconseguint d’aquesta 
manera proclamar-se Cam-
pió d’Espanya de la categoria 
E1. Per darrera d’ell Jonathan 
Barragan, amb Gas Gas, i Jau-
me Betriu, amb KTM, com-
pletaven el podi de Santiago.

Josep Marsal i Pere Caro, dalt 
del podi en Màster 
Josep Marsal, pilot del Moto 
Club Igualada, es proclama a 
Santiago com a Campió d’Es-
panya d’Enduro de la cate-
goria Master 2016. Tot i patir 
problemes mecànics en la seva 
KTM la jornada de dissabte, 
el de Tous va poder finalitzar 
i afiançar d’aquesta manera el 
lideratge que portava defenent 
durant tota la temporada.
Pere Caro, també del MCI, va 
finalitzar 4t de la categoria, 
posició que li va valer per as-

El MCI, al campionat 
d’Espanya d’Enduro

El CBI masculí guanya a Barberà 
(66-77) i debut del femení amb victòria
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BÀSQUET / LA VEU

D esplaçament del 
Physic CB Igualada 
A per jugar el segon 

partit de la Lliga Catalana, a  
Barberà. El partit s’iniciava 
amb els blaus per davant, ar-
ribant a col·locar un parcial de 
0-7 al marcador, arrel de sortir 
forts en defensa i no perdonar 
en atac. A poc a poc l’equip lo-
cal s’anava trobant còmode a 
la pista fins ficar-se ben a prop 
en el marcador. Tot i la pressió 
local, l’equip dirigit per Jordi 
Martí va saber jugar les seves 
cartes i buscar ocasions de cis-
tella fàcil. Cal destacar també 
el bon encert des de la línia de 
triple, anotant-ne quatre. El re-
sultat final del període va ser de 
12-20.
En el segon quart, el partit se-
guia de cara als igualadins, que 
no van baixar el ritme en cap 
moment, trobant situacions de 
tir alliberat, i mantenint l’en-
cert del primer quart. Un plus 
en defensa, va donar l’avantat-
ge als blaus que no deixaven 
les coses fàcils a l’equip local, 
que durant la primera part van 
viure exclusivament de les se-
gones oportunitats provocades 
pels rebots ofensius. El parcial 
va ser de 12-20, que col·locava 
un resultat de 24-40 a la mitja 
part.
Després del descans, els igua-
ladins començaven molt ficats 
en atac, i amb un gran encert 
sobretot sota cistella, cosa que 
va provocar un parcial de 5-11 
per començar el quart. Amb 
una forta pressió tota pista i 
el reforç en el rebot, obligaven 
als de casa a tenir un joc lent i 
dificultats per trobar-se còmo-
des en atac. A poc a poc els ju-
gadors del Physic CB Igualada 

Josep Marsal, al centre de la imatge, acompanyat de l’equip KTM.

solir el Subcampionat que ha 
tingut que lluitar de valent 
amb el seu company d’Escu-
deria. El pilot de KTM es mos-
trava molt satisfet de com ha 
anat tota la temporada i més 
tenint el compte la competiti-
vitat que hi ha hagut en aques-
ta categoria.
 
Jordi Sala destaca en Júnior
El jove pilot del Moto Club 
Igualada va ser el vencedor 
absolut del Trofeu Nacional 
Júnior a Compostela, cate-
goria reservada per les joves 
promeses de l’especialitat. El 
de KTM va ser molt superior 
als seus rivals durant tot el 
cap de setmana, demostrant 
d’aquesta manera la seva rà-
pida adaptació a l’especiali-
tat (recordem que l’igualadí 
prové del Motocròs). Sala va 
finalitzar amb una avantatge 
de mes de 23 segons sobre el 
segon classificat, tot i patir 
una petita caiguda diumen-
ge, sense conseqüències físi-
ques però que el va fer perdre 
temps.
Diogo Ventura, Pilot Oficial 
de Gas Gas i del Moto Club 
Igualada, també va ser present 
a la cita Gallega. Diogo va fi-
nalitzar en la 4a posició de la 
categoria Enduro 2 i va ser 
11è de la General. Amb aquest 
resultat el Portuguès aconse-
gueix sumar 146 punts que el 
situa també 4t del Campionat 
d’Espanya d’Enduro 2.
Tanmateix Pilot de Sant Guim 
de Freixenet Sergi Lasala tam-
bé va ser present a Santiago 
amb la seva Beta Trueba fina-
litzant primer de la Categoria 
Màster dissabte, 5è diumenge 
i 4art a la classificació final del 
Campionat.
Al 2017 i de la mà de la RFME 
tornarà aquest Campionat 
d’Enduro amb ganes de se-
guir augmentant el nivell tant 
de pilots com de les proves a 
disputar-se.

anaven aconseguint el seu ob-
jectiu d’augmentar distàncies 
amb els jugadors de D. Lizano. 
El parcial va ser de 20-24, que 
resultava un 44-64 per afrontar 
els últims minuts de partit.
En l’últim quart, una defensa 
que va capficar als blaus, els 
impedia arribar amb la matei-
xa velocitat a cistella, cosa que 
fa baixar l’anotació. La pèrdua 
de pilotes amb la seva pressió 
tota pista ajudava als del Bar-
berà Team Valves a retallar dis-
tàncies i col·locar-se tan sols a 
12 punts a falta de 5 minuts per 
acabar el partit. L’últim parcial 
va ser de 22-13.
Ahir el CBI jugava davant el 
Castelldefels, pendents de la 
final a quatre de la Lliga Cata-
lana a jugar aquest cap de set-
mana. 
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (2), M. Moliner 
(5), J. Torres (9), M. Benito (0), 
C. Fons (0), MA. Garcia (21), 
A. Gual (21), X. Creus (1), S. 
Laguarta (3), E. Tejero (5), P. 
Camí (5).

Debut del femení 
amb victòria
Primer partit de les iguala-
dines a casa i debut a Copa 
Catalunya amb victòria (61-
53) davant el CN Terrassa. 
El matx començava amb les 
noies del sènior dominant en 
atac i defensant durament per 
després poder córrer al con-
traatac amb facilitat. Quan 
això no era possible, les iguala-
dines movien molt bé la pilota 
per buscar opcions fàcils sota 
cistella o tir exterior, d’aquí els 
tres triples de la jugadora M. 
Teixido, arribant a un primer 
parcial de 21-14.
En el segon quart, les iguala-
dines van sortir amb les ma-

teixes ganes que al iniciar del 
matx, tot i que l’equip visitant 
anotes un triple, que ràpida-
ment les locals van contestar 
amb un altre per així posar-se 
amb un parcial favorable de 
28-19, 5 minuts després d’ini-
ciar el quart. A partir d’aquí 
l’anotació dels dos equips va 
venir des de la línia de tir lliu-
res, sempre favorable per les 
igualadines. Finalment el se-
gon parcial va ser de 12-11, que 
col·locava un resultat total a la 
mitja part de 33-25.
A la represa del partit, el CN 
Terrassa A va sortir a intentar 
reduir les diferencies amb les 
igualadines, però les locals es-
taven molt ficades tant en atac 
com en defensa aconseguint el 
seu millor avantatge davant 
les visitants de 13 punts. Una 
altra vegada els dos equips es 
van posar en bandera i van 
haver d’anar a la línia de tirs 
lliure per poder sumar en el 
marcador. El tercer parcial va 
ser de 17-15, que situava un 
marcador de 50-40.
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí es va trobar amb una 
molt bona defensa de l’equip 
visitant, i no trobava la bona 
circulació de pilota per ano-
tar fàcilment com ho havia 
fet tot el partit. Amb això es 
van sumar les males decisions 
i les pilotes perdudes. L’últim 
parcial reflectia l’únic guanyat 
pel conjunt visitant, amb un 
resultat de 11-13.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(18), E. Roda (-), N. Soler (7), 
J. Lamolla (4), M. Jane (11), 
M. Amatlle (-), B. Sellarès (-), 
M. Fernandez (-), M. Teixidó 
(14), E. Freixes  (-), S. Carras-
co (7).
Parcials: 21-14, 12-11 (33-25), 
17-15 (50-40), 11-13 (61-53).



FRONTENNIS / LA VEU 

Des del 30 d’agost 
s’està jugant el XXI 
Open Frontennis 

Molí Nou d’Igualada. S’han 
inscrit 36 parelles, i la com-
petició està dividida en 4 
categories per poder aconse-
guir que tothom jugui dins el 
seu nivell i gaudeixi jugant.  
Com cada any, totes catego-
ries estan sent molt competi-
tives i anivellades en quant el 
resultat.

Ja es juga l’Open 
Frontennis d’Igualada

Més de 100 participants a la 
II Triatló Infantil de Montbui

A destacar el bon ambient i 
la gran quantitat de públic 
que va a veure i gaudir de les 
partides. El diumenge 25 de 
setembre a partir de les 11 del 
matí es jugaran les finals.
S’està preparant el Torneig 
que es celebrarà l’1 i 2 d’oc-
tubre, on participen les mi-
llors parelles de Catalunya i, 
possiblement, una valencia-
na ex-campiona d’Espanya. 
Aquest Torneig és el més 
antic de Catalunya i puntua 
pel Màster Català. 
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TRIATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 17 de 
setembre va tenir lloc 
la segona edició de la 

Triatló Infantil de Montbui, 
organitzada per l’empresa 
Bàsic Ona Serveis amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
i de la Federació Catalana de 
Triatló.
La cursa que era totalment 
gratuïta per tots els parti-
cipants, tant federats com 
no federats, comptà amb la 
participació de 115 triatletes 
vinguts d’arreu de Catalunya, 
pertanyents a les categories 
mini-triatló, prebenjamins, 
benjamins, alevins i infantils, 
que ompliren els carrers de la 
zona esportiva del municipi.
La prova es realitzà en uns cir-
cuits de diferents distàncies 
segons la categoria, que con-
sistien en un primer tram de 
natació a la piscina municipal 
de Montbui, per continuar 
amb un segment de ciclis-
me pels carrers dels voltants 
i finalitzant amb un tram de 
cursa a peu a les immedia-
cions del camp de futbol del 
municipi, que permeteren a 
tots els joves triatletes gaudir 
d’una gran matinal d’esport.
Els guanyadors de les respec-
tives categories foren Mario-
na Morros i Ton Gabarró en 
mini triatló, Ferran Torra i 
Laura Monteys en pre-ben-
jamins, Oriol Alonso i Zoé 
Escobar en benjamí femení, 
Alan Teixidó i Brenda Texido 
en la categoria aleví, mentre 
que Marc Pujadas i Helena 
Moragas foren els domina-
dors en la categoria infantil.
Al finalitzar la prova i després 
de l’avituallament de tots els 

participants tingué lloc l’en-
trega de premis als millors 
classificats de cada categoria 
per part de Josep Palacios, re-
gidor d’esports del municipi, 
Enric Brunet de Bàsic Ona 
Serveis i Oriol Marimon, co-
ordinador de la prova.
D’aquesta manera es donava 
per finalitzada la segona edi-
ció d’aquesta triatló infantil, 
que es consolida ja, com una 
prova important dins del ca-
lendari de curses de formació 

i promoció del triatló català i 
que espera continuar creixent 
en les properes edicions.
Finalment, l’organització vol 
agrair el suport rebut per part 
de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, de la 
Federació Catalana de Triat-
ló, Begudes Poch, Frit Ravich, 
Acústic Anoia, Copisteria Co-
marca i a tots els voluntaris i 
controladors que van fer pos-
sible la realització d’aquesta 
prova.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E l Circuit de la Pedrosa 
de Masquefa serà l’es-
cenari aquest diumen-

ge de la Copa de Catalunya de 
Resistència Off-Road.
La carrera està programada 
a tres hores, a partir de les 
deu del matí i fins a l’una del 
migdia, organitzada pel Club 
Esportiu Gas a Fons de Mas-

Diumenge, carrera de 
resistència a Masquefa

quefa.
A partir de les vuit del matí 
hi hauran les verificacions 
administratives i tècniques. 
Pel que fa a l’acte de reparti-
ment de trofeus començarà a 
tres quarts de dues del migdia. 
S’espera una bona participa-
ció de pilots, així com d’espec-
tadors ja que a l’especialitat de 
resistència off-road l’especta-
cle està assegurat. 

ARA 199€BICICLETA ESTÀTICA
KUBE BIKE

BICICLETES

279 €

OFERTA SETEMBRE       

BICICLETA INDOOR
SB 2.2

ARA 399€599€

Unitats limitades



Quasi un miler de participants a la segona Alzheimer Race
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Molta participació a l’Alzheimer Race. A sota, voluntaris. / JOSEP BALCELLS

CURSES / LA VEU 

D iumenge 18 de se·
tembre, va tenir lloc 
a Igualada la segona 

edició de la cursa i caminada 
Alzheimer Race, que va comp·
tar amb 852 persones inscrites 
(209 corredors i 643 cami·
nants) i 111 persones addici·
onals que també hi van parti·
cipar adquirint la samarreta el 
mateix dia de la cursa. El total 
de 963 participants superà la 
xifra de 600 inscrits que havia 
tingut la primera edició. Tam·
bé hi van col·laborar 87 volun·
taris que van ajudar en l’orga·
nització.
A partir de les 10 del matí el 
passeig Verdaguer i l’anella 
fluvial es van omplir de cor·
redors amb samarreta groga 
i caminants amb samarreta 
verda que van participar en la 
segona edició d’aquesta cursa 
solidària que recull fons per a 
la delegació Anoia de l’Associ·
ació de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) i que fou 
organitzada per l’Hospital de 
Dia Sant Jordi del Consorci So·
ciosanitari d’Igualada (CSSI) i 
l’Ajuntament d’Igualada.
El recorregut va ser idèntic al 
de la primera edició, amb la 
sortida i arribada a la plaça de 
la Masuca. Els corredors van 
recórrer íntegrament l’anella 
fluvial més un tram del carrer 
Joaquima Vedruna, amb un 
recorregut de prop de 7 km, 
mentre que els caminants van 
recórrer quasi 5 km. 
El guanyador absolut de la cur·
sa va ser Carlos Cervera, amb 
un temps de 23 minuts i 25 se·
gons, i en categoria femenina 
va ser Yveth Camus, amb un 
temps de 28 minuts i 3 segons. 
En la categoria de 10 a 17 anys 
els tres primers van ser Axl 
Francia, Pau Colomer i Genadi 
Valls, i les tres primeres van ser 
Anna Torras, Carla Hurtado i 
Judit Prat. En categoria de 18 
a 28 anys els tres primers van 
ser Carlos Cervera, Oriol Mari·
mon i Albert Solé, i les tres pri·
meres Èlia Sallés, Xènia Boque·
ra i Marta Segura. En majors 
de 29 anys els tres primers van 
ser Javier López, Luis Simon 

Gaspar, Pintures R. Torrecillas, 
Punto Blanco, RailHome BCN, 
Red Music, Reformas F. Caste·
llano, Rètols Planell, Servisimó, 
Sumex, Supermas, SusiGris Bo·
lets, Taxis Igualada, Tecnocolor, 
Tripería Amado, Tuga, Unigrà·
fic, i els Ajuntaments d’Iguala·
da, Òdena, la Pobla de Clara·
munt, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí.
En l’organització també hi ha 
col·laborat Creu Roja Anoia 
amb la cessió d’una ambu·
lància i personal voluntari, la 
Fundació Sociocultural Atlas, 
amb voluntaris repartits pel 
recorregut de la cursa, Therana 
Teràpies Naturals Cos i Ment, 
amb massatgistes, Aquasos, 
Ocisport, Anima’ns, l’Associa·
ció Coopera’t i el fotògraf Josep 
Balcells, amb ajuda en l’orga·
nització.
Aquesta edició ha comptat 
amb el suport de personatges 
que han gravat vídeos a favor 
la causa i publicats al Facebo·
ok de la cursa, incloent els del 
cantant Lluís Llach, les actrius 
Amparo Moreno, Montse Mo·
rillo, Rosa Gàmiz, Aída Flix i 
Lloll Bertran, els actors Jordi 
Martí i Albert Salazar, els at·
letes del CAI, i el de l’alcalde, 
Marc Castells. El pilot Jordi Vi·
ladoms també ha entregat ob·
sequis signats per ell per donar 
suport a la cursa. 

i Antonio Martínez i les tres 
primeres Yveth Camus, Fran·
cina González i Eva Cantero. 
Els temps de tots els corredors 
estan disponibles a la web no·
votiming.com
També es van donar premis 
a la persona més gran que va 
participar en la caminada, Joan 
Morist, de 84 anys, la persona 
més jove, Isis Montaner, de 7 
mesos, i el caminant núme·
ro 21, Marta Marginet, per la 
coincidència amb la data del 21 
de setembre, Dia Mundial de 
l’Alzheimer, i amb el donant, 
el Forn de Pa Cal 21. Tots els 
inscrits van rebre una samar·
reta tècnica amb el logo de la 
cursa, així com una bossa amb 
obsequis. En acabar l’acte es va 
realitzar un sorteig de d’obse·
quis entre tots els participants 
inscrits.
Durant el matí es va poder 
gaudir d’inflables per als me·

nuts i de les actuacions d’Em·
bolingats, grup jove de rumba 
catalana mestissa procedent de 
l’Empordà, Red Pèrill , cantau·
tor pianístic que fa una barreja 
de soul, funk, psicodèlia i flow 
mediterrani, i Sweet India amb 
les seves danses de Bollywood.

Col·laboracions i suports
Aquesta segona edició de la 
cursa ha comptat amb el su·
port d’entitats i empreses col·
laboradores que han realitzat 
aportacions econòmiques o 
donacions, com Alicia Balsells 
podologia, Amma Vilanova 
del Camí, Aqualata Brodats, 
Aquasos, l’Art de la Llum, l’As·
sociació de Botiguers i Comer·
ciants del Mercat de la Masuca, 
Bar·Restaurant Bonavista, Ca·
fes Mythic, Cal Font Wellness 
Centre, Caldo Aneto, Camins 
De Vent, Cansaladeria i car·
nisseria Esquius, Cansaladeria 

Joan Montiel, Cansaladeria Mª 
Àngels Solé, Cansaladeria Olga 
Rovira, Cansaladeria Tudela, 
Carnisseria Durán, Catering 
Ca la Nuri, Caves Bohigas, 
Celler Can Figueres, Comité 
d’Empresa del CSSI, Cosmèti·
ca PUR, Cuinox mobiliari de 
cuina, Dillepassa, Especialitats 
Elèctriques Lausan, Farmàcia 
Cristina Casas, Flors Roset, 
Forn de pa Cal 21, Forn i cafe·
teria Pànem, Fotos Roig, Frui·
teria Carme, Fruiteria Lluis, 
Fruites i verdures Arnau, Fruits 
Secs Térmens, Fruits Secs Torra, 
Gumà Assegurances, Hineutra, 
KOMpe, L’Herbolari del Mer·
cat de la Masuca, La Cassoleta 
de cal Font, Les Confeccions, 
Magatzems Faro, Més Motor 
Anoia, Micu Micu, Odenau·
to, Ous Marimon, Pastisseria i 
fruits secs Anna, Peix Fresc Xa·
loc, Peixaters Toni Ortiz, Peixos 
Vila Massana, Perfumeria Cal 

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades



ESQUAIX / LA VEU 

L ’anoienc Bernat Jaume 
va guanyar el dissabte 
la copa Federació 2016 

jugada al GEiEG de Girona.
El jove igualadí de 20 anys, cap 
de sèrie 2 del torneig va domi-
nar tots els seus compromisos 
per 3-0, primer a Marc Pe-
drós a vuitens, Alex Luque a 
quarts, a semis a Nilo Vidal 
i a la final al barceloní Dani 
Pascual.
Els altres igualadins partici-
pants no van tenir gaire sort i 
el Joel Jaume va caure davant 
Richard Wiliams a vuitens, el 
Nil Munné ho va fer amb la 
Marta Latorre a les rondes de 
qualificació i el Carles Sánc-
hez desprès de passar ronda 
en el quadre de 3a categoria 
davant Celine Valle, va caure 
davant Josep Bou.
El Bernat es troba en plena 
fase final de la pre-temporada 
i debuta a primers d’octubre a 
Teheran en una prova del cir-
cuit PSA a la capital iraniana. 
L’octubre serà dens, jugant a 
Gijón a la Copa d’Espanya, 
desprès França per jugar 2 
jornades de la Nationale1 
d’aquest país, seguirà  amb el 

Bona feina de Bernat Jaume 
i Nil Aguilera en campionats d’esquaix

campionat del Món absolut a 
El Caire, Egipte i finalitzarà 
a Tel-aviv en una nova prova 
del circuit PSA.
Boníssim resultat del jove  Nil 
Aguilera que es va desplaçar 
a Santiago per jugar la copa 
d’Espanya S13.
El Nil va passar la 1a ronda a 
costa de Mario Pedrosa, des-
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près es va desfer de Breixo 
Muinos, però a semis va en-
sopegar davant el guanyador 
del torneig el gallec, Cristian 
Domínguez. Per tercer i quart 
lloc van caure amb el búlgar 
resident a Barcelona Phillipe 
Georgiev.

Esquaix Igualada, festa 
aniversari dels 30 anys
L’Esquaix Igualada està de 
festa d’aniversari. El club 
igualadí, organitzarà una fes-
ta d’aniversari per celebrar els 
seus 30 anys d’existència.
Per aquest motiu, habilitarà 
el pàrquing del club per fer-
hi un seguit d’actes comme-
moratius amb un sopar i di-
ferents actuacions.
El cub igualadí va engegar fa 
30 anys un projecte esportiu 
de club d’esquaix s’ha con-
vertit desprès d’un seguit de 
reformes, en un club multies-
portiu amb més de 500 acti-
vitats dirigides cada mes.
A llarg del seu recorregut, el 
club ha organitzat moltíssims 
actes socials i esportius que el 
col·loquem com a uns del de-
gans de la ciutat amb espor-
tistes destacats en diferents 
àmbits esportius.

PÀDEL / LA VEU 

D oble jornada de pà-
del federat masculí 
i victòria del primer 

equip 1-2 davant l’Olesa B i 
derrota del segon equip en-
front l’Indoor Pàdel Bages per 
0-3.
El primer equip va dominar a 
domicili gràcies a les victòries 
de Isidre Marimon/Marc Cor-
celles per un doble 6-3, Mito 
Campins / Lluis Fernàndez 
per 6-1, 6-4, però derrota de 

Josep Llorach/Quim Aribau 
6-4, 3-6, 6-2.
El segon equip no va tenir 
opcions amb l’Indoor Bages 
i David Sanuy/Pep Ferrer van 
caure en dos sets davant Abra-
ham Alonso/Damià Curtic-
hs, Àngel Solé/Joan Llorach 
també van cedir 3-6, 1-6 amb 
Jordi Masfret/Aitor Tena i fi-
nalment en el partit més igua-
lat, els germans Homs, Jordi 
i Agustí també van caure per 
5-7, 2-6 amb Gerard Masfred/
Ricard Vilanova.

Sol i sombra dels equips 
de pàdel de l’Esquaix IGD

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, es va 
dur a terme a l’Estadi 
Atlètic Municipal la 

1a Jornada del Trofeu Promo-
ció de la FCA, amb una consi-
derable participació. Hi pren-
gueren part diversos atletes 
del CAI Petromiralles, asso-
lint un total de 8 medalles: 2 
d’Or, 3 d’Argent i 3 de Bron-
ze, a més d’altres destacades 
classificacions, en la matinal 
organitzada pel CAI.
En Aleví, van sobresortir la 
victòria de Mar Buchaca en 
60 m.ll., amb 9”2, i el 3r lloc 
de Vinyet Gumà en 2.000 m.ll. 
amb 8’58”3. Eren 7es. Judit 

Vuit medalles per al CAI
AQUATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 10 de 
setembre  es va cele-
brar el Xè Campionat 

infantil d’Aquatló Molins de 
Rei amb un total de 100   ins-
crits.
Es tractava d’una prova de 
promoció no competitiva per 
a categories de menors.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, destacar la victòria 
de Carla Bisbal en categoria 
aleví femení. També pujava 
a la part més alta del podi, 
Oriol Alonso imposant-se a 
la resta de participants en la 
categoria benjamí masculí i 
creuant la línia d’arribada en 
primera posició.   En la ma-

Carla Bisbal i Oriol 
Alonso, campions a 
l’aquatló de Molins de Rei

teixa categoria, Guim Gabar-
ró finalitzava amb una mag-
nífica 7a posició.  
Tancava la gran actuació del CAI 
triatló; Jan Bisbal que finalitzava 
amb una ajustada 5a posició en 
categoria infantil masculí.  

Marimon en 2.000 m.ll. amb 
9’35”7, i  Cesca Gabarró en 60 
m.ll. amb 9”9.
En Infantil va sobresortir Lluc 
Roda, 2n en 3.000 m.ll. amb 
11’37”2, i 3r. en 150 m.ll. amb 
22”5. Celia Carles era 6a en 
150 m.ll. amb 24”5.    
En Cadet sobresortiren Marta 
Garrido, 2a en javelina amb 
31,62 m., Eduard Guzmán, 
2n en javelina amb 28,06 m., 
a més de 4t. en 300 m.ll. amb 
41”8, i 4t. en salt d’alçada amb 
1,62 m.  Eric Gutiérrez era 
3r. en martell, amb 30,71 m. 
Anna Guzmán era 4a en alça-
da amb 1,35 m., i 5a en 300 
m.ll. amb 49”1.  Silvia Hohn-
haussen era 6a en alçada amb 

1,20 m., i 6a en 300 m.ll. amb 
52”3.  Anna Torras era 7a en 
javelina amb 13,23 m., i tam-
bé 7a en alçada amb 1,20 m.
Pel que fa als Benjamins, va 
sobresortir la victòria de Jana 
Planell en llançam. de pilota, 
amb 19,69 m.,essent a més 
5a en 1.000 m.ll. amb 4’11”3. 
Laia Alonso era 4a en 1.000 
m.ll., amb 4’03”0, i Aleix 
Sánchez 9è en salt de llargada, 
amb 2,73 m., i 11è en 1.000 
m.ll. amb 4’28”8.
Les jornades següents del 
Trofeu Promoció es disputa-
ran els dies 24 de setembre a 
Manresa, 1 d’octubre a Caste-
llar del Vallès, i 15 d’octubre 
a Calella. 
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08700 IGUALADA
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SCARAMOUCHE de Dagoll Dagom TEATRE VICTORIA 

Dia 22 Octubre 2016       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre VICTORIA. 
Entrades a platea

L’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es 
comencen a plantejar una necessitat de canvi.
La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i sensualitat 
extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la biblioteca de Palau 
i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès).
Els personatges fan un viatge �ns a París on trobaran els seus destins: Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu 
espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pam�ets revolucionaris i s’enfrontarà amb 
l’aristocràcia donant esperança a tothom. Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

Dia 8 Octubre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre COLISEUM. 
Entrades a platea

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats “per 
raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit 
per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té 
mida, ni època, ni data de caducitat.

La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… La resta està per veure. 
Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

LA CUBANA - GENTE BIEN  TEATRE COLISEUM

LLIBRES / LA VEU 

D emà dissabte, 24 de 
setembre, de 10 a 21h, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada i l’Adoberia Bella 
acolliran la cinquena edició del 
Mercat de Lletres, una activitat 
impulsada per l’Ajuntament 
de la ciutat amb el suport del 
Programa de Millora del Barri 
de Sant Agustí. Hi col·laboren 
també la Biblioteca Central, el 
Servei Local de Català, la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, 
Llegim...? Llibreria, Artèria es-
pai d’arts i tallers, Abacus Coo-
perativa, inQuiet col·laboratori 
creatiu i Ludoteca Sant Miquel.
L’activitat inclourà novament 
diferents activitats, presentaci-
ons de llibres, xerrades i con-
ferències al voltant de la litera-
tura, la llengua i la lectura. En 
aquesta ocasió hi participaran 
autors com Rosa Regàs, Sílvia 
Alcántara, Roger de Gràcia o 
Joan Margarit, entre molts al-
tres.
Rosa Regàs, a les 10:30h, con-
versarà al voltant de les seves 
obres i la seva trajectòria amb 
l’escriptora i professora Maria 
Enrich. Una hora més tard, es 

presentarà el llibre El dia sen-
se glòria, de Sílvia Alcántara, 
amb la directora de la Biblio-
teca, Montse Lobato. A les 12h, 
es durà a terme la presentació 
d’Educar sense cridar, d’Alba 
Castellví, amb Maria Santfores, 
mestra. Pau Badia dibuixarà i 
projectarà en directe, a les 13h, 
en la presentació de Nomdeno-
ia.
A partir de les 12:30h s’obri-
rà Literatura Km 0, un espai 
per a la presentació col·lectiva 
d’obres d’autors locals. En seran 
protagonistes La merceria de 
Teresa Roig, El tiempo del negro 
de Mireia Rubio, Un salt al blau 
de Josep Maria Solà i El mar de 
les ombres de Joan Pinyol.
A la tarda, l’activitat es repren-
drà a les 16h amb el lliurament 
de premis del Concurs de Mi-
crocontes, del Concurs de Po-
emes d’Amor i del Concurs 
Una Història per WhatsApp. A 
les 17h, Andrés Palomino pre-
sentarà el seu llibre Generació 
Tomàtic, acompanyat de l’actor 
Joan Valentí. De la seva banda, 
Raquel Riba Rossy, il·lustradora 
i dibuixant de còmics, parlarà de 
la seva creació, Lola Vendetta, a 
partir de les 18h. A les 19h, Ro-

ger de Gràcia presentarà 60 dies 
a Cuba acompanyat de Marilú 
Martínez-Ruiz, artista cubana i, 
per acabar, a les 20h tindrà lloc 
un nou recital del cicle de músi-
ca i paraules De Pell Sensible, en 
aquest cas a l’Adoberia de Cal 
Granotes. No era lluny ni difícil 
comptarà amb la veu de Joan 
Margarit, el piano de Xavier Al-
gans i el saxo de Carles Marga-
rit. La presentació anirà a càrrec 
d’Antoni Dalmau.

Activitats paral·leles
A banda de les xerrades i pre-
sentacions, durant tot el dia es 
podran trobar parades de llibres 
i un espai d’entitats, una mostra 
de literatura local promoguda 
per la Biblioteca Central, l’ex-
posició La desmesurada vida de 
Ramon Llull, un espai bar i un 
espai de lectura i de signatura 

de llibres.
En l’apartat dels tallers partici-
patius, destaquen Un bosc de 
lletres, Respira, Mig adormits, 
Una catifa de guix, Quin ca-
cau! i Blancaneu i els set nans 
polits. Propostes diferents per 
a estimular l’enginy, despertar 
la passió per les lletres i, en la 
majoria dels casos, per a poder 
gaudir-los en família.
Hi haurà també un concurs 
fotogràfic de la jornada a tra-
vés de la xarxa Instagram, amb 
l’etiqueta #concursmercatde-
lletres i un altre concurs via 
Instagram, Twitter i Facebook 
amb l’etiqueta #pescalafalta, 
que convida a trobar errades 
lingüístiques.
Tots els detalls es poden trobar 
a les pàgines www.facebook.
com/mercatdelletres i:
 www.igualada.cat.

El Museu de la Pell d’Igualada acull
la cinquena edició del Mercat de Lletres
La jornada comptarà amb nombroses presenta-
cions literàries, xerrades i activitats gratuïtes per 
a incentivar la passió per la lectura

El proper divendres, 30 de se-
tembre, finalitza el termini ge-
neral de presentació de treballs 
per als Premis Ciutat d’Iguala-
da en els apartats d’Art Digital 
Jaume Graells, de Composició 
Musical Paquita Madrigera, de 
Fotografia Procopi Llucià, de 
Compromís Social i Cívic Mos-
sèn Còdol, de Disseny Gaspar 
Camps en la seva modalitat de 
Disseny Gràfic i de Poesia Joan 
Llacuna.
El 30 de setembre també s’aca-
ba el termini per optar a l’ajut 
igual’ART que es concedeix al 
millor projecte d’arts visuals, 
dotat amb dos mil euros. El ter-
mini del Premi de Recerca Doc-
tor Joan Mercader va finalitzar 
el passat 9 de setembre amb 
cinc projectes presentats i el 
del premi d’Investigació Jaume 
Caresmar, de caràcter biennal, 
acabarà l’1 de setembre de 2017.
Els treballs poden lliurar-se, 
personalment o per correu cer-
tificat, al departament munici-
pal de Promoció Cultural, a la 
Plaça Sant Miquel número 12, 
2n pis, d’Igualada. Els treballs 
que optin a les categories de 
Composició Musical, de Com-
promís Social i Cívic, de Dis-
seny i de Poesia es poden enviar 
per correu electrònic a cultu-
ra@aj-igualada.net i el premi 
d’Art Digital a:
premis@ceina.com. 

Acaba el termini 
per presentar els 
treballs als Premis 
Ciutat d’Igualada
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TEATRE / LA VEU 

E l proper diumenge, 25 
de setembre, el Mag 
Lari actua al Teatre 

Municipal l’Ateneu d’Igualada 
amb l’espectacle Lari Poppins. 
Ho farà a les 12:15 i a les 18h, 
en una proposta conjunta de 
la Xarxa d’Igualada i el depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament que compta 
també amb el suport del pro-
grama.cat del Departament de 
Cultura de la Generalitat i de 
l’Oficina Artística de la Dipu-
tació de Barcelona. El preu de 
les entrades és de 12 euros amb 
descomptes per als socis de La 
Xarxa i altres col·lectius. Les 
entrades es poden comprar al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística (c/ Garcia Fossas, 2) de 
dimarts a dissabte, de 19 a 21h, 
i el dissabte, d’11 a 14h. També 
al web www.ticketea.com i, des 
d’una hora abans, a la taquilla 
del Passatge Vives. 

Més de vint anys als escena-
ris 
El Mag Lari (Barcelona 1973) 

va iniciar-se a la màgia pro-
fessional l’any 1994, a partir 
del seu debut al Llantiol de 
Barcelona. Llicenciat en Fi-
lologia Catalana, no dubta 
a dedicar els seus esforços a 
consolidar una nova manera 
de fer màgia, on la presenta-
ció és l’element clau de l’èxit. 
L’any 1995 aconsegueix el pri-
mer Premi Nacional de Màgia 
Còmica, un fet que el porta a 
actuar a França, Suïssa, Portu-
gal i el Japó i, a partir d’aquí, 
inicia una llarga carrera. Ha 
estat mereixedor del Premi al 
Millor Espectacle Xarxa Pa-
lau Solità i Plegamans 2002, 
2005 i 2011, Premi al Millor 
Espectacle de la Fira de Teatre 
de Tàrrega 2002, Premi Fun-
dació Agustí Asensio 2002, 
Premi al Millor Espectacle de 
la Mostra de Teatre d’Igua-
lada 2007, Premi ARC a les 
Arts Escèniques 2009, Premi 
Butaca 2009 i 2012, Premi 
Continuarà de TVE 2010 i 
Premi Club de Màgia Valèn-
cia 2011. Ha protagonitzat 
diversos programes de mà-
gia a TV3, Antena3 i ha estat 

El Mag Lari porta diumenge l’espectacle “Lari Poppins” 
al Teatre Municipal l’Ateneu

col·laborador durant dos anys 
del programa Buenafuente a 
La Sexta. També ha col·labo-
rat al programa El Gran Gran 
Dictat de Televisió de Catalu-
nya. Els seus espectacles han 
estat La màgia del Mag Lari 
i Secundina (1994), Màgic 70 
(1997), Màgiacadabra (1998), 
Increïble (2000), Estrelles de 
la màgia (2002), Millenium 
(2004), Secrets (2007), Som-

riures i màgia (2009), Splen-
da (2011) i La màgia del Mag 
Lari (2013). Actualment té en 
cartell Ozom i Lari Poppins. 

Lari Poppins 
Humor, màgia i molta di-
versió per sorprendre al seu 
públic més fidel són els in-
gredients principals de Lari 
Poppins. Un xou per a petits i 
grans que compta amb la in-

terpretació del Mag Lari i Al-
bert Ubach, reivindicant l’es-
sència de la màgia amb trucs 
clàssics que posen de manifest 
les grans habilitats tècniques 
de l’artista. Hi ha números 
amb grans aparells inspirats 
en els espectacles de Las Ve-
gas, aparicions, números de 
cartes, canvis de vestuari i una 
eclèctica selecció musical per 
fer vibrar i tremolar de riure.

POESIA / LA VEU 

A quest mes de setem-
bre es reprèn el cicle 
de música i paraules 

De Pell Sensible a l’Adoberia 
de Cal Granotes d’Igualada. 
El cicle, promogut pel depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament i el Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí, amb la col·laboració 
del Museu de la Pell, va néixer 
l’any 2013 i ha celebrat fins ara 
una vintena de recitals.
En aquesta nova etapa, el pri-
mer recital tindrà lloc el dis-
sabte, 24 de setembre, coin-
cidint amb el cinquè Mercat 
de Lletres que, durant tota 
aquella jornada se celebrarà al 
Museu de la Pell. El poeta Joan 
Maragrit recitarà fragments 
de la seva obra, amb el títol No 
era lluny ni difícil i amb Xavier 
Algans al piano i Carles Mar-
garit al saxo. La presentació 
anirà a càrrec de l’escriptor 

Antoni Dalmau.
El 29 d’octubre serà el torn de 
Najat El Hachmi que, després 
de la presentació de l’antropò-
loga Anahí de Febrer i acom-
panyada per la música de Judit 
Farrés, recitarà La filla estran-
gera.
L’obra de Feliu Formosa serà 
protagonista del tercer recital, 
el 26 de novembre. El mateix 

Formosa en farà la presenta-
ció i, a continuació, es podrà 
gaudir de No hauries d’haver 
vingut, amb la veu de l’actriu 
Teresa Puig i la música de 
Joan Masats.
La rúbrica la posarà l’obra de 
William Shakespeare el dia 
17 de desembre. A No more 
Shakespeare, presentat pel di-
rector del Teatre de l’Aurora i 
gestor cultural Òscar Balcells, 
Ramon Simó i Joan Alavedra 
posaran la veu i la música 
d’acordió als versos eterns del 
cèlebre autor anglès.
Les entrades es poden adqui-
rir anticipadament al preu 
de 6 euros al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Gar-
cia Fossas, 2) o a la matei-
xa taquilla de Cal Granotes 
(Baixada de la Unió s/n) una 
hora abans de cada recital, en 
aquest cas al preu de 8 euros. 
L’aforament és limitat a no-
ranta persones i totes les ses-
sions comencen a les 20h.

De Pell Sensible abordarà l’obra de 
Joan Margarit, Najat El Hachmi, Feliu 
Formosa i William Shakespeare

CINEMA / LA VEU 

T orna la Mostra Interna-
cional de Films de Do-
nes, que enguany com-

pleix la seva 24a edició, amb el 
seu programa itinerant ‘CONE-
GUDES (també) A CASA’ i que 
posa a l’abast de distintes loca-
litats de les comarques de Bar-
celona, un conjunt de films di-
rigits per cineastes catalanes per 
a que siguin projectats i amb la 
presència de les pròpies direc-
tores. Així, en aquesta edició, es 
podrà gaudir de tres sessions, i 
com en d’altres ocasions, s’ini-
cia aquest programa en una ses-
sió del Cineclub Ateneu, aquest 
divendres 23 de setembre, a les 
22h, al mateix Teatre de l’Ate-
neu, amb la producció Les 
amigues de l’Àgata (2014), con-
feccionada a quatre mans per 
Laia Alabert, Laura Rius, Marta 
Verheyen i Alba Cros. Aquesta 
última serà qui presentarà la 
sessió per després, una vegada 

finalitzada la projecció, parlar 
amb el públic. L’entrada serà 
gratuïta. La pel·lícula és el retrat 
d’un grup de noies de 20 anys 
a través de la mirada d’Àgata 
durant el seu primer any de car-
rera, des de la seva vida a Barce-
lona fins a un viatge a la Costa 
Brava, en el qual sentirà com es 
transforma el seu món en comú 
amb les seves amigues de la in-
fància: la Carla, l’Ari i la Mar. 
Fins al desembre, però, es po-
dran veure un parell de films 
més. Així el 23 d’octubre, a Can 
Papasseit de Vilanova del Camí 
s’hi projectarà Ara o mai (2015) 
de Maria Ripoll. I el 2 de desem-
bre als Cinemes Mont-Àgora, 
de Santa Margarida de Mont-
bui serà el torn per Empieza en 
ti (2010) de Marta Vergonyós. 
L’activitat compta amb el su-
port de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena i els municipis 
que hi participen i de la Funda-
ció SGAE i de la Diputació de 
Barcelona.

El Cineclub acull la 
Mostra internacional 
de films de dones
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The funamviolistas. Direcció: Rafael Ruiz. 
Amb: Ana Hernández, Mayte Olmedilla i Lila 
Morovitz. Producció: Compañía The Funamvi-
olistas. Teatre Municipal l’Ateneu. Dissabte, 17 
de setembre de 2016.

Q uan tres instrumentistes de corda es queden 
sense feina i, en comptes de fer-la sonar, es 
troben fent-hi equilibris es converteixen en 

funamviolistes. Aquesta inestable situació transitò-
ria plena d’esperances i temors és el fil argumental 
que lliga –sense reblar– un espectacle musical dife-
rent, original, ja que traspassa els límits del format 
concert incorporant altres disciplines a l’escena com 
el cant, la dansa i el teatre d’humor. 
Així, lluny d’una audició convencional de violí, viola 
i contrabaix, l’espectador assisteix a una posada en 
escena on els personatges expressen els seus senti-
ments més enllà de les melodies que interpreten, ca-
nalitzant-los en el seu propi cos. Hi haurà moments 
d’incertesa sobre puntes de clàssic, d’alegria amb el 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Original concert escenificat

vistós can-can, de nostàlgia vocàlica sota la llum de 
la lluna, de diversió evocant conegudes tonades de la 
televisió, de complicitat, de desavinença... moments 
de vida, en definitiva, transmesos amb una molt ben 
pautada coreografia que gairebé no permet parar 
quietes les músic-actrius i les fa brillar equitativa-
ment, amb solos inclosos. 
Poden tocar estirades a terra, assegudes a un banc 
amb els peus enlaire, d’esquena a l’instrument o tot 
ballant un tango, que la melodia no se’n ressent. Pre-
cisament, la qualitat musical és el pal de paller del 
muntatge, que troba en l’acoblament de les instru-
mentistes i els constants arranjaments sonors l’èxit 
de la proposta. Els signen elles mateixes cosint un 
repertori de 16 peces que abraça des d’Amadeus 
Mozart (Symphonie 40), Antonio Vivaldi (Les quatre 
estacions. Hivern i Estiu) i Georges Bizet (Carmen) a 
Nino Rota (Viva la Pappa), Gene de Paul-Don Raye 
(You don’t know what love is) i Henry Mancini (Pink 
Panter & The Inspector), entre d’altres. Potser l’espec-
tador no sabrà dir amb exactitud tots els títols i els 

seus compositors (per això existeixen els programes 
de mà!), però reconeixerà de seguida les cançons ja 
que totes formen part de l’univers musical global. En 
aquest sentit, l’espectacle esdevé una bona fórmula 
per apropar la música a diferents públics.
La dramatúrgia no experimenta la mateixa sort. Mal-
grat l’argument que explicita com afronten la pèrdua 
de feina i una escenografia austera però escaient, hi 
manca una història més sòlida que aporti diferents 
capes als personatges o, si més no, un relat interes-
sant menys anecdòtic ni lliurat episòdicament a la 
interpretació personal del pati de butaques. D’altra 
manera, algunes situacions queden desdibuixades i 
no s’esprem una imprescindible empatia que podria 
generar-se fàcilment per la temàtica que s’està trac-
tant, malauradament tan propera als nostres dies. 
S’ha de dir també que l’absència de paraules dificul-
ta enormement aquesta missió –que li expliquin a 
la dansa!– i que l’espectacle pot perfectament voler 
prioritzar el gaudi de la música per sobre del relat al 
qual estem més habituats.

DISSENY / LA VEU 

E ls representants de l’as-
sociació professional 
Disseny=Igualada, Pep 

Valls i Lluís Jubert, i la prime-
ra tinent d’alcalde i regidora 
de Dinamització Econòmica, 
coneixement i Interior, Àngels
Chacón van presentar la segona 
edició d’ IDEA que tindrà lloc 
els propers dies 6 i 7 d’octubre.
Es tracta d’una trobada de dos 
dies entre dissenyadors indus-
trials i empresaris, que va néixer 
l’any passat amb l’objectiu de 
generar alternatives a la pro-
ducció i ser una plataforma per 
activar la reindustrialització del 
territori.
Tal com resumia Pep Valls du-
rant la presentació, la principal 
novetat d’aquesta edició és el 
canvi de format. Si bé en la pri-
mera edició es va apostar per 
organitzar una fira, aquest any 
els contactes entre dissenyadors 
i empresaris s’articularan a tra-
vés de “pitchings”.
D’aquesta manera, els diferents 
estudis exposaran els seus pro-
jectes en xerrades de petit for-
mat, en què també hi haurà 
temps per al debat, l’intercanvi 
i el networking entre els assis-
tents. Durant dos dies, ponents 
d’estudis d’Igualada i d’arreu de 
Catalunya faran un total de 14 
pitchings que tractaran un am-

pli ventall de temes, com la coo-
peració internacional, la cuina, 
la tecnologia d’impressió 3D o 
el disseny aplicat a la maquinà-
ria, entre d’altres.
L’assistència a cada pitching té 
les places limitades i cal ins-
cripció prèvia. I és que la pro-
posta “no busca la quantitat 
d’assistents sinó la qualitat 
dels contactes”, apunten els or-
ganitzadors. D’altra banda, a 
l’Escorxador hi haurà espais de 
networking oberts a tothom al 
llarg dels dos dies.

Suport als sectors estratègics 
del territori
IDEA també s’ha alineat amb la 
regidoria de Dinamització Eco-
nòmica i la Unió Empresarial 
de l’Anoia per donar suport als 
sectors que s’estan potenciant 
a nivell d’Igualada i comarca, 
com són la salut, el metall, la 
pell i el motor. La salut serà la 
protagonista d’un dels pitchings, 
mentre que per al metall, la pell 
i el motor s’han organitzat tres 
workshops, en què un grup de 
dissenyadors treballarà per tro-
bar solucions a partir d’un cas 
real d’una empresa del sector.

Nous espais: l’Adoberia Bella i 
el Campus Motor
Una altra de les novetats 
d’aquesta edició d’IDEA és 
la incorporació d’espais com 

l’Adoberia Bella o el Campus 
Motor, on s’hi faran els works-
hops de la pell i del motor, res-
pectivament. Aquestes instal·la-
cions se sumen a l’Escorxador, 
que ja va allotjar la primera edi-
ció i enguany acollirà el works-
hop del metall, els pitchings i la 
zona de networking.

El prototipatge com a porta a 
la reindustrializació
La regidora de Dinamització 
Econòmica Àngels Chacón re-
calcava l’aposta del territori pel 
sector industrial i el caràcter in-
novador de les jornades IDEA. 

“Fent que els sectors del disseny 
i la indústria es trobin estem 
buscant generar sinergies i nova 
activitat a partir d’aquesta con-
fluència”.
Lluís Jubert destacava l’alt nivell 
dels ponents convidats, i definia 
IDEA com “una bona oportu-
nitat per introduir-se en el món 
del disseny i la innovació, així 
com una bona manera de que 
l’empresa local tingui coneixe-
ment a l’abast”.
En aquest sentit, les jornades 
volen “donar visibilitat a Igua-
lada com la capital del proto-
tipatge industrial, un bon lloc 

La segona edició d’IDEA es proposa “visibilitzar Igualada 
com la capital del prototipatge industrial”

on venir a desenvolupar un 
producte abans de llençar-se a 
una aventura empresarial”. “Es-
perem que dels contactes que es 
generin durant les jornades en 
surtin noves unitats de negoci”, 
afegia Jubert.
IDEA és una activitat dirigida a 
professionals del disseny de tots 
els àmbits, empresaris, industri-
als i en general, tots els agents 
implicats en la fabricació de 
producte industrial.
Les inscripcions dels pitchings i 
workshops es poden realitzar a 
través del web: 
www.ideaigualada.cat

Lluís Jubert, Pep Valls i M. Angels Chacon durant la presentació. /



El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
al Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis del Gelabert, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el 
Gelabert pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al 
Camins de Vent a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Camins de Vent, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola a incorporar les 
dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al 
seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Associació Amics de la Música d’hostalets 
de Pierola, així com les activitats publicitàries i campanyes promocio-
nals que Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola pugui 
portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD).

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a  Bicicletes Faro a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà 
als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 
de rebre informació de les activitats i serveis propis de Bicicletes 
Faro, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals 
que Bicicletes Faro pugui portar a terme, d’acord am el que 
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  
Railhome a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis de Railhome, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome pugui 
portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD)

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta 
butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, 
per tant, autoritza a LA VEU i al Museu del Traginer a 
incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis del Museu del Traginer, així com les activitas 
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu 
del Traginer pugui portar a terme, d’acord am el que 
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL TEATRE DE L’AURORA

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al Teatre de l’Aurora a incorporar 
les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis del Teatre 
de l’Aurora, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el Teatre de l’Aurora pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Nom i cognoms ...................................................................
Població  ..............................................................................
Telèfon mòbil .......................................................................
Email .....................................................................................

 ENTRADES
 

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per 
aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats publicitàries i campanyes 
promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

SORTEGEM
Nom i cognoms: ...............................................................................................

Població: ..........................................................................................................

Telèfon mòbil: .......................................Mail: ...................................................

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.  Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2

 PER A 
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Abril Gui�én Mi�an
El sábado 24 de setiembre será 
bautizada en la Basílica de 
Santa Maria de Igualada

¡Muchas felicidades !
de parte de tus “ABUS” de Ódena

MÚSICA / LA VEU 

L a temporada dels Mú-
siques reprèn els con-
certs a partir del 7 

d’octubre i seguirà els pri-
mers divendres de mes a les 
11 de la nit al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. Venim d’un 
petit període de vacances i 
del concert d’estiu al terrat 
que ens va deixar un molt 
bon gust de boca, tant que 
ho repetirem el pròxim es-
tiu. Ara ens centrem en els 
tres concerts d’aquesta recta 
final que tancaran la tempo-
rada 2016, la cinquena dels 
Músiques butxaca. 
Seguint la línia d’oferir un 
ventall ampli de gèneres i es-
tils musicals aquesta tardor 

hem dissenyat un programa 
interessant i variat per desco-
brir als amants de la música.  
El 7 d’octubre sonarà el pop 
lluminós de Marion Harper, 
una uruguaiana amb arrels 
angleses i catalana d’adop-
ció. El 4 de novembre serà 
el blues d’Andreu Martínez 
(AM Band), d’ell s’ha dit que 
és un dels músics més eclèc-
tics i carismàtics del panora-
ma català de música de blues 
i per tancar la temporada, el 
2 de desembre la cançó d’au-
tor del menorquí Guiem Sol-
devila amb format duo i Ed-
mond Bosch, músic igualadí 
que els acompanyarà al cello.
Més enllà de la música les 
nits dels Músiques són espe-
cials. L’atmosfera intimista, 

Torna la música i les nits especials dels Músiques de butxaca

la fusió entre públic i músics 
compartint escenari, l’es-
pectacular visió del pati de 
butaques, el plus del gintò-
nic que regalem ... El temps 
s’atura una estona i aquest és 
l’esperit, viure una experièn-
cia. Convidem a tothom que 
ja és públic fidel, a qui ens 
ha acompanyat alguna nit i 
sobretot aquells que encara 
no s’han estrenat a venir i a 
compartir. I és que, quan tu 
hi ets, tot és música.

Entrades i abonaments
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub i 
Teatre de l’Aurora. Les entra-
des es poden comprar online 

a través de www.musiques-
debutxaca.cat , anticipades a 
Secretaria de l’Ateneu o mit-
ja hora abans del concert a 
taquilla. 
La música a l’abast de tothom 
i per a tothom. Per aquest 
fi de temporada oferim un 

ABONAMENT amb un preu 
molt assequible de 30 euros 
(3 concerts + gintònics) i 
de 24 euros pels descomptes 
abans esmentats. 

Els col·laboradors de Músi-
ques de butxaca
L’Ateneu Igualadí és l’orga-
nitzador dels Músiques de 
butxaca amb la col·laboració 
inestimable d’un gran equip 
que forma part del projec-
te.  Un agraïment a: l’Ajun-
tament d’Igualada, UNES-
CO, Renda Urbana, Cafè de 
l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taron-
ja, Ràdio Igualada, Infoano-
ia.cat, AnoiDiari, Ràdio Rec i 
Fruiteria Pilar. 

LLIBRES / LA VEU 

A lejandro Penalva (No-
velda (País Valencià), 
1980). Poeta, artista 

pictòric, treballador social i co-
operador. Fa molts anys que viu 
a Igualada. Li agrada escriure 
des de ben jove sobretot po-
esia i novel.la. Aficionat a l’art 
pictòric, a la fotografia i a l’es-
criptura. Al juny de 2016 deci-
deix autoeditar-se el seu primer 
llibre de poesia Garbell, tria 
d’emocions, amb pròleg del po-
eta Marc Freixas, fotografies del 
mateix autor, i dels seus amics 
Cèsar Ramírez i Susanna Llo-
bet. Aquest divendres 23 de se-
tembre a les 19 h presenta el seu 
poemari a la Biblioteca Central 

d’Igualada. Podreu gaudir d’un 
recital poètic acompanyat de 
pintures i una mica de música. 
Al mateix dia, hi haurà exem-
plars a la venda, també a les lli-
breries Llegim i Avet d’Igualada, 
o online: www.amazon.es

Alejandro Penalva 
presenta “Garbell, tria 
d’emocions” a la Biblioteca
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Fa més de 55 anys, els 
cinc fundadors d’Òm-
nium van crear l’enti-

tat per protegir i impulsar la 
llengua, la cultura i afavorir 
la cohesió social. Avui con-
tinuen treballant per assolir 
aquests objectius en un con-
text polític transcendent i his-
tòric. Un context que els por-
ta a tenir un paper actiu en la 
construcció d’un nou estat i 
que els ha portat a canviar els 
cursos de català de l’inici, per 
les grans mobilitzacions dels 
darrers anys, coorganitzades 
amb l’ANC, per la República 
Catalana. 
Òmnium Cultural compta 
amb més de 59.000 socis i a 
la comarca tampoc no ens 
quedem curts. A l’Anoia han 
superat el miler de socis, tota 
una fita per la nostra entitat 
que abans de la manifestació 
del 10 de juliol de 2010 no 
arribava els 300 socis. Els Pre-
mis al Compromís Cultural, 
la campanya Tots som de casa, 
la reivindicació dels Països 
Catalans o les presentacions 
de llibres són només algunes 
de les activitats que han fet 
sumar més socis a l’entitat. 
L’entitat es planteja pels pro-
pers mesos poder compartir 
la lluita per un país millor 
amb persones que, fins ara, 
no s’han sentit atretes per la 
reivindicació sobiranista. Els 

reptes, doncs, compartir llui-
tes i seguir mobilitzant la ciu-
tadania davant dels moments 
difícils que vindran omplint 
els carrers tantes vegades 
com faci falta. En clau inter-
na, Òmnium Anoia té el repte 
d’aconseguir implicar perso-
nes de l’Alta Anoia i l’Anoia 
Sud per tal que es realitzin ac-
tivitats de l’entitat també en 
aquests municipis.

Tino Zapata, soci 1.000 
d’Òmnium Anoia
Precisament, coincidint amb 
la tasca per la cohesió social 
feta per l’entitat els darrers 
anys, el soci 1.000 d’Òmnium 
Anoia és una persona arriba-
da a Igualada procedent de 
Perú: Tino Zapata. És presi-
dent de l’entitat sense ànim de 

lucre Amics de Manitos, que 
treballa pel desenvolupament 
de projectes internacionals al 
Perú amb aportacions econò-
miques al mateix temps que 
sensibilitza als catalans sobre 
el desigual món en què vivim.
Per què t’has fet soci d’Òm-
nium?
Perquè aposto per la igualtat 
integral (socioeducativa, de 
gènere, política, etc) tenint 
com a marc la diversitat en la 
qual vivim i ens movem, afa-
vorint així la cohesió social i 
educativa de tots i totes.
Vas participar a la mobilitza-
ció de la Diada?
Enguany no m’ha estat pos-
sible participar activament, 
presencialment, de la Diada 
però he seguit la jornada a 
través del mitjans de comuni-

Òmnium Cultural supera els 1.000 socis a l’Anoia

cació i xarxes.
Què li diries a una persona 
que no està implicada en cap 
entitat?
Què li diria? Estic pensant.... a 
veure... la implicació comença 
primer pel procés que qual-
sevol individu hagi fet o que 
vulgui fer-ne. “Mai és tard” i 
tot això va lligat a que la im-
plicació parteix d’un mateix, 
quin concepte en tinc i com 
ho assumeixo?… No es pot 
exigir implicació perquè ca-
dascú té un concepte diferent, 
respectable, i a més ho pot fer 
de qualsevol manera (en ac-
tivitats, comprant quelcom, 
amb una quota econòmica, 
participant activament, dona-
tius, etc).
Què ha motivat la teva impli-
cació en el teixit associatiu?
En principi, pel fet de venir 
d’un altre país, crec que ha es-
tat la curiositat. Curiositat de 
saber què es mou a la ciutat, 
com funciona, com respira 
la gent i l’estructura de xarxa 
associativa. Aquesta curiosi-
tat es va convertir en interès, 
un interès integral que poc a 
poc va fer tenir més ganes de 
voler i ser partícip d’un canvi. 
Aquest canvi que ens involu-
cra a tots i totes a ser sensibles 
amb tot allò que passa aquí i 
arreu. Totes les experiències 
viscudes deixen un segell a 
cadascú i et fan créixer com a 
persona, és per aquest motiu 
que continuo implicat.     

CINEMA / LA VEU 

Amb El rei borni (2016) 
s’inicià dijous passat al 
Teatre de l’Ateneu el ‘Ci-

cle Gaudí’. I ho feu amb empen-
ta, doncs, uns 120 espectadors 
-entre riallades i aplaudiments 
finals- van poder gaudir del 
film signat per Marc Crehuet 
i de les interpretacions d’Alain 
Hernàndez, Miki Esparbé, 
Betsy Túrnez i Ruth Llopis. 
A la presentació del film hi 
varen assistir Isona Passola, 
presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, en Pere Camps, 
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada, i Ricard Fusté 
del Cineclub Ateneu. Aquest 
donà la benvinguda al ‘Cicle 
Gaudí’ i mostrà la satisfacció en 
poder acollir el cicle. El regidor 
Pere Camps manifestà l’interès 
en consolidar l’activitat i do-
nar-li continuïtat. Isona Pas-
sola explicà la finalitat del cicle 
(programar en diversos indrets 
pel·lícules catalanes recents) 
i explicà que en un futur –el 
2017- la iniciativa es vol expan-
dir i afermar-se pel territori ca-
talà, ja que en aquest inici es fa 
només a poblacions de comar-
ques de Barcelona, gràcies als 
esforços del Servei de Cultura 
de la Diputació de Barcelona i 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

El Cicle Gaudí 
comença amb 
empenta

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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TALLERS / LA VEU 

L es emocions en els nens 
i, per extensió, en tot 
l’àmbit familiar i educa-

tiu, és un dels temes que més 
preocupen als pares d’avui. 
L’educació emocional està de 
moda, i així es constata en la 
multitud de llibres que es pu-
bliquen sobre el tema. Aquesta 
serà la temàtica del nou taller 
de l’Ara t’ho explico..., que 
tindrà lloc el dimecres 28 de 
setembre a 2/4 de 4, a la llar 
d’infants La Lluna. Aquests ta-
llers els organitzen la Bibliote-
ca Central d’Igualada i les Llars 

d’infants municipals d’Iguala-
da durant el curs escolars, són 
gratuïts i van adreçats a pares 
i educadors. Es van fent els di-
mecres de forma alterna, a les 
diverses escoles bressol de la 
ciutat i suposen també un es-
pai de trobada i d’intercanvi 
d’opinions per als pares.
El taller del dimecres 28 anirà a 
càrrec d’Anna Pujabet, especi-
alista en Programació Neuro-
lingüística i Intel·ligència Emo-
cional. La singularitat de l’Ara 
t’ho explico... és que, a partir 
d’un conte, es reflexiona sobre 
un tema determinat que afec-
ta infants i adults: la gelosia, la 
timidesa, la creativitat, etc. La 

Biblioteca fa una selecció de 
lectures que té disponibles so-
bre el tema en qüestió i en fa 
un punt de llibre que reparteix 
entre els assistents als tallers. El 
següent taller tindrà lloc el di-
mecres 5 d’octubre també a la 
Lluna, on Anna Pujabet  parla-
rà de la relació entre germans. 
Els tallers de l’Ara t’ho expli-
co... són una de les activitats 
familiars més veteranes de la 
Biblioteca i estan estretament 
vinculats al Racó de Pares, un 
espai situat a la sala infantil i 
on es poden trobar lectures i 
tot tipus de materials relacio-
nats amb l’embaràs i la criança 
i educació dels fills.

Els tallers de l’Ara t’ho explico... 
de la Biblioteca i les llars d’infants 
enceten curs parlant d’emocions

CIRC / LA VEU 

E l passat dia 14, a la Bi-
blioteca Nou Barris, 
de Barcelona, va tenir 

lloc la presentació de la revista 
“Zirkòlica”, que en el seu nú-
mero 49, publica una entre-
vista de Joan Armengol a la 
singular trapezista, Pinto del 
Oro.
Donat que Josep  Elias Farré, 
fou qui la va gestionar, va ser 
convidat a l’acte, per tal que 
parlés de l’artista de circ i dels 
seu exercicis arriscats i a la 
vegada, expliqués les gestions 
que va fer per tal de que aquest 
diàleg fos possible. En la seva 
intervenció comentà que 56 
anys enrere ja havia presenciat 
a Igualada, l’entrevista que Ar-
mengol li va fer, a dalt del tra-
pezi, a la Pinito, i que el diàleg 
fou emès per Ràdio Igualada. 
Fou el 17 de maig de 1960, en 
el “Circo Español”, que actuà 
en aquesta ciutat. Recordà, 
també, que, com corresponsal 
que era de la Revista “Circo”, 
a Igualada, envià una crònica 
d’aquest esdeveniment circen-
se-periodístic a dita revista, la 
qual la publicà, en el número 
corresponent.

El nostre col·laborador té rela-
ció personal (epistolar i telefò-
nica) amb aquella incompara-
ble equilibrista sobre trapezi, 
que ara, amb 86 anys, està re-
tirada a Las Palmas GC. I, no 
cal dir, que manté molt bona 
amistat amb el nostre compa-
trici locutor. Així, doncs, esta-
blí comunicació amb ambdós 
protagonistes i els proposà de 
reproduir la conversació, al 
cap de més de mig segle des-
prés. Acceptada la proposta, 
fou la revista la que enregistrà 
la conversa telefònica, que ha 
publicat en el seu darrer nú-
mero. Després comentà com 
costà que en el reportatge s’in-
serís una fotografia d’aquella 
interviu igualadina, i les gesti-
ons que va fer per tal de que 
fos publicada.
Per ultim, Elias considerà que 
aquest “revival” fou tot un 
èxit: per Pinito del Oro, al veu-
re que la recordaven; per Joan 
Armengol que ha reviscut la 
seva carrera professional; per 
la revista “Zirkòlica”, que ha 
donat satisfacció als lectors 
d’una certa edat, i ha permès 
a les noves generacions, tenir 
coneixement d’un pàgina del 
circ pretèrit.

Josep Elias, a la 
biblioteca nou barris

40 anys de l’exposició La Pintura 
com a Hobby

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat divendres va 
tenir lloc, a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions 

va tenir lloc la inauguració de 

l’exposició “La pintura com a 
hobby”, que enguany celebra el 
40è aniversari. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells i del 
regidor de Cultura Pere Camps.  

Textura, forma, color. Aquests 
3 elements són de què es valen 
els pintors de la pintura com a 
hobby per realitzar els seus tre-
balls, que fan de l’art una ma-
nera d’expressar les seves obres.

Els artistes participants de l’exposició. / ANTONI CUCURELLA

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉEls pilars caminen a Tarragona 

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

D e pilars que caminen se n’han fet sempre i se’n 
continuen fent. Hi ha els pilars d’entrada a la 
plaça i els pilars al balcó, i els pilars que les 

colles fan caminar a les cercaviles i processons. Els Moi-
xiganguers d’Igualada, per exemple, per la Festa Major 
porten una bona estona el pilar de quatre Rambla de 
Sant Isidre amunt. Cada any, per Sant Narcís, a Girona, 
els Marrecs de Salt pugen amb un pilar les escales de 
la catedral i quelcom semblant fan els Tirallongues de 
Manresa per les festes de la Llum a l’església del Carme 
de la ciutat del Bages. I tinc notícia d’actuacions caste-
lleres centrades en pilars que caminen a Altafulla, Sit-
ges, Reus, Gràcia, Sants, Vic i Olot.
Tanmateix, però, els pilars caminant per excel·lència i 
que han servit de model a tots aquests són els del dia de 
la Mercè, 24 de setembre, a Tarragona. Efectivament: 
cada any, l’endemà de la diada de Santa Tecla, a la plaça 
de les Cols -oficialment de Santiago Rusiñol- i després 
de dues rondes de castells, les quatre colles de la ciutat i 
per ordre d’antiguitat basteixen sengles pilars de quatre 
que, després de pujar i baixar els dinou difícils esglaons 
de les velles escales de la catedral, intentaran fer-los ar-
ribar fins al mateix balcó de l’Ajuntament. 
Des del moment en què el pilar comença a caminar 
haurà de recórrer una distància de 410 metres fins a 
la façana del Consistori. Es tracta d’un acte genuí, un 
fet diferencial de la ciutat que motiva milers de tarra-
gonins que el viuen amb una emoció i expectació mà-
ximes. Per molt que no es tracti d’una proesa castellera 
d’alta valoració, no hi ha dubte que té la seva dificultat 
i requereix assaig, tècnica, disposició i esforç per part 
de les quatre colles: Xiquets de Tarragona, Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Cas-
tellera de Sant Pere i Sant Pau. No sé amb quin grau 
de certitud, però hom diu que l’èxit en el pilar cami-
nant pot mig compensar una diada de Santa Tecla poc 
afortunada; i també el cas contrari: la caiguda del pilar, 
l’endemà d’una Santa Tecla exitosa, fa que el goig no 
sigui complet.     
El migdia de la Mercè, malgrat el seu caràcter laborable, 
aquests carrers i places tan plens d’història i tradició  -i 

de turisme- s’omplen de tarragonins 
i tarragonines moguts per l’únic 
desig de veure caminar el pilar i ce-
lebrar la seva arribada al balcó mu-
nicipal. Primer caldrà bastir el pilar 
de quatre al peu de les escales i pujar 
la vintena d’esglaons. Una vegada 
arribat a dalt i després d’un gir de 
cent vuitanta graus començarà im-
mediatament el descens, a poc a poc, 
atentíssim el baix a no posar cap peu 
malament que comprometés l’equi-
libri de l’espadat. Arribat novament a 
la placeta, vigilat per la majestat de la 
façana catedralícia i acompanyat pels 
components de la colla que li eixam-
plen el camí i li donen escalf, em-
prendrà la llargada del carrer Major 
tot passant per davant de l’Antic Ajuntament i  un lloc 
tan emblemàtic com els quatre cantons. En acabar-se el 
carrer haurà de salvar la famosa baixada de la Miseri-
còrdia amb el seu relliscós empedrat de còdols, les seves 
dues girades i una velocitat que cal controlar, no fos cas 
que agafés massa embranzida i se n’anés tot en orris. 
Superat aquest tram, el pilar serà a la plaça de la Font 
i s’encararà amb la seva extensió, patirà més o menys, 
avançarà tranquil o potser anirà al límit i els últims me-
tres es faran inacabables. Passarà a l’altura de la Penya 
Barcelonista i, després de superar els quatre esglaons 
que donen accés al Palau Municipal, s’aturarà sota el 
balcó, l’enxaneta s’agafarà a la faixa i serà hissat per l’al-
calde que el mostrarà a tothom perquè rebi el fervorós 
aplaudiment d’una plaça entusiasmada. Mentrestant, 
el pilar següent haurà iniciat ja la seva singladura.
Es tracta, doncs, de fer arribar el pilar a l’Ajuntament. 
Per aconseguir-ho, cada colla emprarà els seus propis 
mètodes o plantejaments segons les condicions i apti-
tuds personals dels pilaners,  l’estratègia preconcebuda 
i els assajos previs. Després, a l’hora de la veritat, caldrà 
adaptar-se a les eventualitats i circumstàncies que es 
puguin anar produint. En qualsevol cas, cal saber que 

MONTMANEU / LA VEU 

E l “Pesca la falta” és un 
concurs de fotografia 
a les xarxes socials Ins-

tagram, Facebook i Twitter, 
organitzat pel CNL de Mont-
serrat, que es durà a terme 
del 23 de setembre al 13 de 
novembre. Té l’objectiu de 
sensibilitzar la població so-
bre la importància d’escriure 
amb correcció i evitar l’efecte 
negatiu de les incorreccions 
lingüístiques. Vol incidir, tam-
bé, en el paper decisiu que té 
la llengua per al futur pro-
fessional del joves, tenint en 
compte el valor que adquireix 
a l’hora d’oferir una determi-
nada imatge de qualitat. Per 

això, atès aquest caràcter pe-
dagògic, es promourà entre 
universitats, instituts, esplais 
i centres juvenils, però també 
entre l’alumnat dels cursos de 
català per a adults del territori 
del CNL Montserrat: l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà i la Cer-
danya.
Poden participar en el concurs 
totes aquelles fotografies pen-
jades a Instagram, Facebook o 
Twitter amb l’etiqueta #pes-
calafalta i l’etiqueta amb el 
nom de la població on s’ha fet 
la fotografia. Les imatges han 
de recollir errades lingüísti-
ques en català (barbarismes, 
faltes d’ortografia, de sintaxi, 
de morfologia...) en rètols, fu-
llets, cartells, menús, senyals, 

etc. exposats al públic. Cada 
concursant hi pot presentar 
tantes fotografies com vulgui 
sempre que siguin originals. 
Per participar-hi cal ser segui-
dor del compte d’Instagram, o 
bé del Twitter del CNL Mont-
serrat o d’algun dels comptes 
Facebook dels serveis de ca-
talà del CNL (SLC de Man-
resa – SCC del Bages, SCC de 
l’Anoia – SLC d’Igualada, SLC 
de Berga – SCC del Berguedà 
o Servei Comarcal de Català 
de la Cerdanya.
Hi haurà 10 premis molt 
atractius per a totes les edats, 
però especialment per als jo-
ves:
- Un vol de passeig de 20 mi-
nuts amb avioneta per la co-

marca del Bages.
- Un vol de passeig de 20 mi-
nuts amb avioneta per la co-
marca del Bages.
- Una capsa regal d’aventures i 
experiències “Fent País”.
- Un val per a dues persones 
per a un dels jocs de Secret 
Room Scape.
- Dos vals per al lloguer d’un 
kart al circuit del Karting Sa-
llent.
- Dos vals per al lloguer d’un 
kart al circuit del Karting Sa-
llent.
- Dues invitacions per a la 
programació hivern-primave-
ra 2017 del Teatre Municipal 
l’Ateneu, d’Igualada.
- Dues invitacions per a la 
programació gener-maig 2017 

del Teatre de l’Aurora, d’Igua-
lada.
- Un lot de jocs en català i dues 
invitacions per al concert de 
Guiem Soldevila ‘Amoramort’ 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
dins el cicle Músiques de but-
xaca.
- Un val per al lloguer d’un 
kart al circuit del Karting Sa-
llent i una samarreta Tren-
CATclosques del seguici po-
pular d’Igualada.
Els patrocinadors dels premis 
són:  Aircatfly, Fent País coo-
perativa, Secret Room Scape, 
Karting Sallent, Ajuntament 
d’Igualada - Cultura Igualada, 
Teatre de l’Aurora d’Igualada, 
Joguiba, l’Ateneu Igualadí i 
TrenCATclosques.

El concurs “Pesca la falta”a Instagram, Facebook i Twitter 
pretén conscienciar els joves de la importància de la llengua

no es tracta d’una lluita contra el rellotge: el que cal és 
arribar. Si és necessari, es canviarà el baix les vegades 
que convingui. Hom veu pilars que avancen amb rapi-
desa -amb alegria-, d’altres que ho fan amb un  ritme 
més sostingut i uns altres que marxen més lentament. 
La colla que caigui, però, no podrà continuar i haurà 
d’esperar l’any que ve per tornar-ho a intentar.
A l’hora de valorar les possibilitats d’èxit en el pilar ca-
minant cal tenir present que el fet de poder arribar a 
feliç terme no depèn de si es tracta de colles de set, de 
vuit o de nou. No és com les exhibicions castelleres a 
la plaça on es posa de manifest la diferència de nivell 
que pugui haver-hi entre les colles actuants. En aquest 
cas les quatre tenen les mateixes possibilitats de triom-
far. Precisament, l’any passat, els pilars arribats al seu 
destí van ser només els de les colles més modestes: els 
Xiquets del Serrallo -amb vint recorreguts consecutius 
completats- i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.
Avui és el dia gran de Santa Tecla. Demà, dia de la Mer-
cè, al migdia, és quan caminen els pilars a Tarragona. 
Ho fan esperonats per un poble que els estima i per la 
melodia pròpia d’aquests pilars interpretada pels gra-
llers que van darrere sense deixar de tocar.  
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LLIBRES / LA VEU 

L ’escriptora i periodista 
catalana Lolita Bosch 
serà a la Biblioteca Cen-

tral d’Igualada, per presentar 
La ràbia, el dimarts 27 de se-
tembre a les 7 de la tarda. Es 
tracta d’una punyent novel·la 
autobiogràfica on reflexiona 
sobre la seva adolescència, 
marcada per l’assetjament 
escolar que va patir. Aquest 
llibre, que va guanyar el pre-
mi Roc Boronat 2016, és una 
narració emocionant i sincera, 
que esdevé també una denún-
cia d’una realitat massa sovint 
silenciada a les aules del nos-
tre país. La presentació està 
organitzada conjuntament 
per Llegim...? Llibreria i Ara 
Llibres.
La presentació serà el tret de 
sortida d’un seguit d’iniciati-
ves que ha començat a impul-
sar la Biblioteca per tractar, 

a través dels llibres, aquesta 
temàtica que preocupa pares 
i el món educatiu en general. 
Així, el mes de gener i febrer 
de l’any vinent la Biblioteca hi 
dedicarà un monogràfic amb 
exposicions i clubs de lectu-
ra per als lectors més joves. 
Aquestes exposicions estaran 

obertes sobretot a les visites 
d’escoles i instituts i giraran 
a l’entorn de dos llibres que 
tracten l’assetjament: Juul, 
de Gregie de Maeyer, i Noms 
robats, de Tàssies. Justament 
aquest darrer llibre serà el que 
comentaran els nens del Club 
de lectura infantil de la Bibli-
oteca. Totes aquestes activitats 
es fan amb el suport del de-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada.
El mes de maig passat el Club 
de lectura infantil ja es va su-
mar al projecte  Marta (Mi-
rem, Analitzem, Respectem, 
Treballem, Aprenem) amb 
una trobada en què es va co-
mentar el llibre Vermell, de 
Jan de Kinder, on el protago-
nista també pateix bullying. El 
projecte Marta l’impulsen el 
dissenyador igualadí Pep Valls 
i la seva filla Marta per lluitar 
contra l’assetjament a les es-
coles.

Lolita Bosch presenta “La ràbia” 
a la Biblioteca

CULTURA / LA VEU 

A quest 2016 per inau-
gurar el curs, l’AUGA 
s’ha afegit als home-

natges que arreu s’han tribu-
tat al músic i compositor En-
ric Granados, en el centenari 
de la seva tràgica mort víctima 
col·lateral de la Primera Guer-
ra Mundial.
Granados, vinculat a Igualada, 
va tenir com a gran deixeble 
a Paquita Madriguera, nascu-
da el 1900 a la nostra ciutat. 
També va tenir altres relacions 
amb Ia capital de l’Anoia.

El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, el 
Sr.Pere Camps, i el Conseller 
de Cultura del Consell Co-
marcal, el Sr.Jordi Varón, van 
presidir l’acte. Una jovenïssi-
ma pianista -Nàdia Orta- i un 
músic consolidat com Jordi 
Badía, van fer passar una molt 
bona estona al públic que om-
plia totalment el Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu amb les seves 
interpretacions de Granados, 
Nyman, Mompou i Debussy.
La setmana vinent, Francesc 
Lozano ens acostarà el planeta 
Mart en les seves explicacions.

L’AUGA obre curs amb un 
homenatge a Enric Granados

MÓN CASTELLER / LA VEU 

U n dia i un lloc: 
dissabte 1 d’octu-
bre, Tàrraco Arena 

Plaça. Els Moixiganguers 
d’Igualada estan en ple 
compte enrere per la gran 
cita del concurs de castells 
que, per tercera vegada, els 
tornarà a portar a l’emble-
màtica arena tarragonina al 
costat de les millors colles 
del país. Els Moixiganguers 
seran uns excel·lents am-
fitrions d’Igualada i per 

això Marc Castells, l’alcal-
de de la ciutat, ha convi-
dat els igualadins a acom-
panyar els morats. Aquest 
dimecres el president i el 
segon cap de colla, Oriol 
Solà i Joan Baliu, han estat 
a l’Ajuntament d’Iguala-
da per escalfar els motors 
abans del concurs. La colla 
oferirà autocar, que mar-
xarà a les 13.30 h, samar-
reta i sopar a tothom qui 
vulgui anar gratuïtament a 
Tarragona, i ha obert una 
pàgina per poder inscriu-

re’s: moixiganguers.cat/
concurs. Alhora, demana a 
la ciutat que participi dels 
assajos per preparar la cita, 
que tenen lloc els dimecres 
de 20 a 22 h i els divendres 
de 21.45 a 00 h, i on es do-
naran tots els detalls del 
concurs.

Prèvia de nivell: actuaci-
ons a Reus i Vilafranca
Abans de la important cita 
del concurs bianual de Tar-
ragona, els Moixiganguers 
d’Igualada viuran aquest 

cap de setmana dos dies 
importantíssims a Reus i 
sobretot a Vilafranca del 
Penedès. A Reus els morats 
actuaran dissabte 24 a la 
tarda, en motiu de la dia-
da de la Misericòrdia i al 
costat dels Xiquets de Reus 
i els Castellers de Sabadell. 
Diumenge acompanyaran 
els Castellers de Vilafran-
ca a la diada de Sant Mi-
quel, a Vilafranca del Pe-
nedès, una jornada en què 
els verds han anunciat que 
es plantegen el tres de deu 

L’alcalde d’Igualada anima la ciutat a acompanyar 
els Moixiganguers a Tarragona

amb folre i manilles. La 
colla Jove dels Castellers 
de Sitges completa el car-
tell del dia. Aquesta pot ser 
una bona ocasió per actuar 
al costat d’una de les colles 
amb més bon estat de for-
ma del moment i veure, des 
de ben a prop, els castells 
de més nivell que es fan 
actualment. Per preparar 
aquestes dues actuacions 
els morats han organitzat 
un sopar obert a tothom al 
seu local aquest divendres, 
23 de setembre, a les 21 h.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



De la història del Casal

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El 31 de maig de 1957, les parrò-
quies d’Igualada adquiriren la 
finca de Can Viñals, al passeig 

Verdaguer, gràcies a les aportacions 
generoses de molts igualadins. El vell 
edifici on hi havia el Museu Viñals, 
s’adaptà per activitats apostòliques. 
Una part del qual, després de quanti-
oses despeses, es destinà a la construc-
ció del Saló Rex, que va voler suplir 
a l’antic centre Catòlic (venut per la 
compra del Casal) i al Cinema Astòria 
(que fou destruït per un incendi).
La nova sala s’inaugurà el 25 de de-
sembre de 1958 (Nadal), amb repre-
sentacions dels “Pastorets”. Poste-
riorment, s’iniciaren les sessions de 

cinema, amb una pantalla de 9 me-
tres. La sala tenia 400 butaques. La 
programació anava combinada amb 
el Centre Catequístic. Finalment, 
però, la situació del mercat cinema-
togràfic portà al tancament de la sala, 
que,temps després, serví com seu so-
cial als Moixiganguers d’Igualada. A 
la part alta de l’edifici si va establir 
l’Schola Cantorum.
Per qüestions de seguretat, el Bisbat 
de Vic, propietari del Casal, ha decidit 
que aquella edificació fos enderroca-
da i està estudiant diversos projectes 
que té sobre la taula, de cara el futur.
La fotografia que publiquem s’ha 
convertit ja en una imatge històrica 
del Casal d’A.C.  
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Islàndia obliga a observar el seu territori 
i uns saludables espais urbans

Arquitectures i veïnatges

I slàndia és un país del qual se’n gaudeix principalment a l’estiu gràcies a la 
còmoda  accessibilitat de les seves carreteres i a l’espectacular visibilitat de les 
seves altes muntanyes, i sobretot a una excepcional temperatura agradable, no 

sense oblidar els sobtats canvis de temps. En aquest sentit, tan sols trepitjar el país, 
la mateixa terra et convida a perseguir i a viure naturalesa; realment sentir aquest 
contacte amb la natura és com alliberar-te del mundanal soroll, del sòl urbà, i dei-
xar-te envair per la valuosa energia que et regala el territori islandès, un petit gran 
plaer de la vida.
Aquest univers quasi desconegut, que tantes veus estimen com una destinació 
inabastable, és un país molt més tangible del que sembla i fàcilment pot conver-
tir-se en un somni fet realitat. Això sí, si es tracta d’un viatge plantejat des de la 
llibertat, al teu aire, i acollint-se al programa d’algunes excursions, els preus són 
molt menys prohibitius; i són aquestes últimes propostes les que millor t’acosten a 
descobrir una sorprenent naturalesa en estat pur: volcans, camps de lava, glaceres, 
llacunes d’icebergs, cascades, fiords o platges negres, entre altres pinzellades paisat-
gístiques de racons gairebé immaculats.
Amb raó, per la seva idiosincràsia, Islàndia apunta a ser l’enveja dels països euro-
peus. És el país on es va trencar l’ortodòxia capitalista, la nació que va amenaçar al 
sistema establert en negar-se a respondre pels errors dels seus bancs tot accedint a 
un nou període de creixement i prosperitat, potenciat d’ençà un parell de centúries 
per un elevat nivell cultural i educatiu. D’altra banda, sorprèn observar fins a quin 
punt és cert que Islàndia és un dels països més segurs del món, amb un retallat cos 
policial i gairebé sense armes de foc per no menys de quatre-cents mil habitants.
Es creu que a la zona de Reykjavík és on van aparèixer els primers assentaments 
humans de pobles procedents de Noruega, però no va ser fins a arribar a prop de 
l’any 1000 que va néixer la primera ciutat, Reykjavík; la denominació obeeix als 
vapors de les fonts humides o termals. Tot i així, Reykjavík va trigar molt a ser con-
siderada ciutat, prevalent una identitat de terra rural; essent en el segle XVIII quan 
un incipient alba industrial de producció autòctona la va conduir a un important 
creixement urbà. Seguidament, aquest procés emprenedor va generar la prepon-
derància d’una destacada indústria del cotó; una indústria que al costat de la pesca, 
l’extracció d’alguns minerals i la construcció de vaixells va afavorir unes rutes co-
mercials exclusives i compartides entre els veïns països nòrdics. D’aquí se’n deriva 
la immediata creació d’un lliure comerç i la notable influència dels mercants is-
landesos, en temps de la declaració, com a capital d’Islàndia, de Reykjavík, el 1860; 
tot sigui dit després d’unes longeves reivindicacions de moviments nacionalistes. 
Tanmateix, no va ser fins el 17 de juny de 1944 que va es va fundar la República 
d’Islàndia. Posteriorment, en els anys de postguerra, el creixement de Reykjavík es 
va enfortir tant que va ser l’objectiu d’un significatiu èxode de camperols joves cap 
a la ciutat, perseguint l’anomenat “Somni de Reykjavík”; i esdevenint els anteces-
sors de les joves generacions que avui conformen la majoria de la població. Catedral de Reikiavik
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DIVENDRES 23

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“Garbell: tria d’emocions”, d’Alejandro 
Penalva. L’autor presenta el seu primer 
poemari prologat per Marc Freixas i il·
lustrat amb fotografies de Cèsar Ramíre
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada. 

MOSTRA INTERNACIONAL DE 
FILM DE DONES
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Les amigues 
d’Agata”.
Divendres a les 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu. 

DISSABTE 24

MERCAT DE LLETRES
Igualada 
Un dia dedicat al món de les lletres amb 
presentacions literàries, conferències, ta·
llers, exposicions, concursos, etc
Dissabte d’11 del matí a 8 del vespre al 
Museu de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“Nomdenoia” de Pau Badia. Presentació 
del seu primer recull de dibuixos amb 
projecció i dibuix en directe. Inclòs en el 
Mercat de Lletres
Dissabte a la 1 del migdia a l’Adoberia 
la Bella.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Educar sense cri·
dar” d’Alba Castellví. Inclòs en el Mercat 
de Lletres
Dissabte a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘El llibre de la iaia 
Toneta’. Inclòs en el Mercat de Lletres
Dissabte a 2/4 de 2 del migdia al Museu 
de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘Generació Tomàtic’, 
d’Andrés Palomino. Inclòs en el Mercat de 
Lletres
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Museu 
de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“Lola Vendetta”. Xerrada i il·lustració en 
directe. Presentació del personatge creat 
per Raquel Riba Rossy
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Adoberia 
la Bella.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 
Abacus cooperativa us convida a l’activitat 
Animació lectora: ‘Blancaneu i els set nans 
polits’. 
Dissabte a les 12 del migdia al Mercat de 
Lletres.

POESIA
Igualada 
Cicle DePellSensible
“No era lluny ni difícil” de Joan Margarit, 
amb Xavier Algans, piano, i Carles Marga·
rit, saxo,
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

CINEMA
Piera 
Cinema per a nens i nenes. Projecció de la 
pel.lícula “Angry Birds”.
Dissabte a les 5 de la tarda al Teatre Fo-
ment de Piera.

V FIRA DE CERVESA ARTESANA
L’Espelt 
Amb la presència d’artesans cervesers, i 
música en directe durant tot el dia.
Dissabte a partir de les 11 del matí a l’Es-
pelt.

DOCUMENTAL
El Bruc
Audiovisual homenatge a l’escalador Fre·
di Parera a càrrec de l’escalador Armand 
Ballart.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a Can Casas.

TALLER
Els Hostalets de Pierola
Batnight. Descobreis els ratpenats. Taller, 
xerrada a càrrec del Dr. Carles Flaquer i 
passejada nocturna.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda al 
CRIP.

DIUMENGE 25

TEATRE
Igualada 
 Màgia. “Lari Poppins amb Mag Lari”. Un 
espectacle que no té res a veure amb la pel·
lícula, però que tampoc no s’hi assembla. 
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada 
El Grup Country Ateneu convoca la troba·
da mensual.
Diumenge a les 6 de la tarda a la pista de 
l’Ateneu.

CINEMA
Vilanova del Camí 
Sessió de cinema amb la projecció de la 
pel.lícula “Los Minions”
Diumenge a les 12 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 26

CONFERÈNCIA
Igualada 
Amb Francesc Lozano Winterhalder. 
“Destinació Mart”. El planeta Mart està de 
moda. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 27

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“La ràbia”, de Lolita Bosch
Valenta, honesta i brutalment personal, la 
nova novel·la de Lolita Bosch rememora 
l’assetjament escolar patit per l’autora en 
l’adolescència.

Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
Igualada 
‘Les dones a l’Índia rural’ i documental 
‘De mujer a mujer’, a càrrec de Montse 
Ortiz, coordinadora de sensibilització 
i especialista en gènere i desenvolupa·
ment..
Dimarts a les 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

CONTES
Capellades 
“Quin cacau! Desordres i altres històries” 
hi trobem el recull de tres contes desenfa·
dats i originals escrits per Anna Marsal i 
amb les il·lustracions d’Elisabet Serra. 
Mentre l’autora narra, la il·lustradora fa 
un dibuix en gran format. 
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca El Safareig.

DIMECRES 28

TALLER
Igualada 
Ara t’ho explico... E d’emocions. A càrrec 
d’Anna Pujabet, especialista en progra·
mació neurolingüística .
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants La Lluna.

DIJOUS 29

TALLER
Igualada 
Ebiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Aprèn a utilitzar·lo. 
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada

CLUB DE LECTURA
Igualada 
Club de lectura per a persones que han 
llegit un mateix llibre. En aquesta ocasió 
“Inés y la alegría” d’Almudena Grandes . 
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

INTIMITATS
L’exposició explora una de les eta·
pes més revolucionàries de la his·
tòria de la roba íntima, que ha pa·
tit profunds canvis al ritme de les 
transformacions socials,.
Del 8 de juliol al 25 de setembre a 
la sala d’exposicions temporals del 
Museu de la Pell.

“COMENÇA LA FUN-
CIÓ!” EL TEATRE 
D’AFICIONATS A IGUA-
LADA (1939-1975)
La història “oculta” del teatre ama·
teur igualadí. Després de la Guer·
ra Civil, i durant 30 anys, el teatre 
d’aficionats a Igualada va viure un 
autèntic boom.

Del 23 d’agost al 30 de setembre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

LA PINTURA COM A 
HOBBY
Enguany aquesta exposició d’artistes 
amateurs igualadins compleix els 40 
anys.
Del 16 de setembre al 2 d’octubre a 
la Sala Municipal d’Exposicions. 

BOLETS
Pilar López Exposito
La Pilar López, artista autodidacta, 
ha trobat en la natura l’espai ideal 
per desenvolupar la seva creativitat.
Del 13 de setembre al 4 de novembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 

Central.

SÍMBOLS
Lourdes Figueras
Gravats. Homenatge la generació 
perduda a través de poesia de Sal·
vador Espriu i Bartomeu Rosse·
lló·Pòrcel.
Del 8 de setembre al 16 d’octubre a 
l’Artèria, espai d’arts i tallers.

DE L’ESCOLA AL MÓN 
PROFESSIONAL
Projectes de l’alumnat del cicle for·
matiu d’artesania en cuir de l’escola 
d’Art Gaspar Camps.
Fins al 19 d’octubre a la sala d’expo-
sicions de l’Escola Gaspar Camps.

TOTS SOM LA CULTURAL
Col·lecció de totes les portades 
que han donat visibilitat a laCul·
tural, l’agenda alternativa d’Igua·
lada durant el seu recorregut de 5 
anys.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

VIZCARRA: 25 ANYS DE 
CARICATURES
Una mostra de les caricatures re·
alitzades pel conegut il·lustrador 
Joan Vizcarra.
Del 19 de setembre al 15 d’octubre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

EXPOSICIONS
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Comèdia amb Dani Rovira
A Montbui  •  El futuro ya no es lo que era

RAMON ROBERT /  

G ràcies a la televisió (El club de 
la comédia ) i al cinema (Ocho 
apellidos vascos, Ocho apellidos 

catalanes), l’actor, humorista i mono-
loguista Dani Rovira (35 anys), s’ha fet 
conegut i famós. Aquesta gran popula-
ritat ha fet possible que al llarg de 2016 
s’estrenin dues pel·lícules en les que 
Rovira és el gran protagonista. Primer 
ens va arribar 100 metros, drama en el 
que l’actor interpreta a un malalt d’es-
clerosis múltiple. I ara s’ha estrenat la 
comèdia El futuro ya no es lo que era, 
en la que l’actor malagueny compar-
teix pantalla amb Carolina Bang, Car-

men Maura, José Corbacho i Yolanda 
Ramos. 
En la pel.lícula (realitzada per Pedro 
Barbero), Dani Rovira interpreta a 
Kar-El, un conegut endeví que es gua-
nya la vida anunciant el futur dels es-
pectadors en una cadena de televisió 
local. Però també és Carlos, un tipus 
incapaç de comprendre ni la seva vida, 
ni als seus fills, ni a la seva ex dona, ni 
tan sols a la seva mare, una prestigiosa 
actriu. Carlos està en una cruïlla: se-
guir sent un impostor i acceptar l’ofer-
ta d’una televisió nacional per ser l’en-
deví estrella d’un reeixit programa, o 
llençar-ho tot per la borda i lluitar pel 
somni de la seva vida: ser actor. Quan 

està a punt de prendre una decisió, un 
gir inesperat precipitarà els esdeveni-

ments. Una cosa que canviarà per sem-
pre el futur de Carlos. I el de Kar-El.

El camí de sant Jaume
A Tous  •  ¡Buen camino!

RAMON ROBERT /  

E l cinema de Sant Martí de Tous 
projectarà aquest cap de set-
mana (dissabte i diumenge a la 

tarda), un documental molt especial: 
Walking the Camino: Six Ways to San-
tiago, que en la seva versió espanyola 
s’anomena ¡Buen camino!. Seis peregri-
nos y un destino.

      Realitzat per Lydia B. Smith, aquesta 
singular pel.lícula documental pro-
posa una mirada clara,  introspectiva 
i plural sobre l’essència del Camí de 
Sant Jaume. Seguint els passos de sis 
pelegrins de diferents edats, naciona-
litats i creences, el documental explora 
la faceta més humana de la ruta jaco-
biana, endinsant l’espectador en una 
aventura de superació, companyonia, 
hospitalitat i sentit de l’humor. La pel.
lícula sorprèn per la seva senzillesa i 
naturalitat.

La darrera de Woody Allen
A Montbui  •  Café Society

RAMON ROBERT /  

Ja celebrats els 80 anys i amb gai-
rebé mig centenar de pel·lícules 
realitzades, Woody Allen segueix 

en actiu. Ara s’estrena la seva nova 
pel·lícula, Café Society, que és una de 
les més divertides de tota la seva fil-
mografia. L’acció transcorre a Los An-
geles, als anys 30, si bé més endavant el 
argument ens porta fins a Nova York. 
Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), 
nebot d’un poderós agent i productor 
de Hollywood (Steve Carrell), s’ena-
mora de la maca secretària (Kristen 
Stewart) del seu oncle. Aquesta, però, 
li donarà carbasses. Llavors, Bobby 
s’en va a Nova York, treballant en un 
club nocturn de la ciutat.

     Oti Rodríguez Marchante, en el diari 
ABC: “És la petita obra mestra d’un 
octogenari que li permet a qualsevol 

persona veure, paladejar, compren-
dre aquesta broma inquietant que és 
l’amor”

FIRA D’IGUALADA

Organitza Conveni amb Suport de

DI
UM
EN
GE

DIUMENGEDIUMENGE
-TOCA-
MERCAT

AQUEST

d’antiguitats
(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA 
Espanya. Comèdia. De Pedro Barbero. Amb Dani Rovira, 
Carolina Bang, Carmen Maura, José Corbacho, Yolanda 
Ramos.

Kar-El és un famós endeví que es guanya la vida desxifrant 
el futur dels espectadors en una cadena de televisió local. 
Però també és Carlos, un tipus incapaç de comprendre ni la 
seva vida, ni als seus fills, ni a la seva ex dona, ni tan sols a la 
seva mare, una prestigiosa actriu. Sense saber que fer amb la 
seva vida, apareix en la seva vida un fet sorprenent. 

REGRESO A CASA

Xina. Drama. De Zhang Yimou. Amb Gong Li, Chen Dao-
ming, Zhang Huiwen

Xina, als anys setanta. El pres polític Lu Yanshi és alliberat 
quan acaba el reprensiu període de la Revolució cultural. 
Quan torna a casa, descobreix que la seva dona pateix d´am-
nèsia; no el reconeix i continua esperant el retorn del seu 
marit sense adonar-se que està al seu costat.

CAFÉ SOCIETY
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen.

Amb Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Li-
vely. Los Angeles, anys 30, Bobby Dorfman, nebot d’un po-
derós agent i productor de Hollywood, s’enamora de la maca 
secretària del seu oncle. Però Bobby retorna a Nova York, re-
lacionant-se amb l´alta societat i freqüentant alguns coneguts 
clubs nocturns. 

EL PRINCIPITO
França. Animació. De Mark Osborne.
Ella és una nena molt madura per la seva edat. Però la seva 
vida es veu pertorbada per un veí excèntric i generós. Ell li 
ensenya un món extraordinari on tot és possible. Un món 
en el qual el Aviador va topar alguna vegada amb el mis-
teriós Petit Príncep. Llavors comença l´aventura de la petita 
en l´univers del Petit Príncep. I així descobreix novament la 
seva infància i comprendrà que només es veu bé amb el cor. 
Basada en el llibre d´ Antoine de Saint-Exupery.

PETER Y EL DRAGON
Estats Units. Fantasia i aventures. De David Lowery. Amb 
Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Oona Laurence.

El vell Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nens 
de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resi-
deix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. 
Peter, un nen de 10 anys, assegura que viu al bosc amb un ge-
gant drac verd anomenat Eliott. Una producció Walt Disney. 

¡BUEN CAMINO!

Estats Units. Documental. De Lydia B. Smith

Una mirada introspectiva i plural sobre l’essència del Camí de 
Santiago. Seguint els passos de sis pelegrins de diferents edats, 
nacionalitats i creences, el documental explora la faceta més hu-
mana de la ruta jacobiana, endinsant l’espectador en una aven-
tura de superació, companyonia, hospitalitat i sentit de l’humor.

ROBINSON, UNA AVENTURA TROPICAL

Bèlgica. Animació. De Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Any 1659. Mak, un guacamai ala-roig, viu en harmonia al 
costat dels seus variats amics en una illa tropical, un lloc 
que bé podria ser “el paradís”.  Després d’una forta tempesta 
apareix a la costa Robinson Crusoe, únic supervivent d’un 
naufragi. L’humà anirà guanyant-se la confiança del grup 
d´animals fins integrar-se per complet. Apareixen també 
uns intrusos felins que pretendran dominar l’illa.

Cinema a l’Anoia
Igualada
ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres 22:00h: LES AMIGUES 
D’AGATA

Sant Martí de Tous
CASAL
CAMÍ A L’ESCOLA (tots els públics) 
Dissabte: 18:00
¡BUEN CAMINO! (apta)
Dissabte: 19:20
Diumenge: 19:45
REGRESO A CASA (7 anys)
Diumenge: 18:00

SALA AUDITORI

ROBINSON, UNA AVENTURA 
TROPICAL
Divendres: 19:30. 
Dissabte i diumenge: 16:30:18:30
EL FUTURO YA NO ES LO QUE 
ERA
Divendres: 21:15
Dissabte i diumenge: 20:30. 

SALA PETITA

CAFÉ SOCIETY
Dv. Ds. i Dg: 21:00
EL FUTURO YA NO ES LO QUE 
ERA
Dv.: 18:30
Ds.: 16:30/18:45
Dg.: 16:30/18:45

Santa Margarida de Montbui
Montàgora Cinemes

1/ EL HOMBRE DE LAS MIL CA-
RAS (7A)
Dv. Dll a Dj: 17:05/19:30/22:00
Ds.: 16:55/19:30/21:55
Dg: 11:55/16:55/19:30/21:55

2/LOS SIETE MAGNÍFICOS (12A)
Dv a Dj: 18:15/21:00
2/PETER Y EL DRAGON (TP)
Ds: 16:00
Dg.: 12:20/16:00

3/ EL PRINCIPITO (TP)
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds.: 16:40
Dg.: 12:15/16:40
3/ LOS SIETE MAGNIFICOS (12A)
Dv a Dc: 19:45/22:30
3/ JUEGO DE ARMAS (16A)
Ds i Dg: 18:50/21:15
Dll a Dj.: 20:10/22:35

4/BRIDGET JONES (12A)
Dv Dll a Dj: 17:15/20:00/22:25
Ds.: 17:15/20:00/22:35
Dg.: 12:10/17:15/20:00/22:35

5/ LOS SIETE MAGNIFICOS (12A)
Dv a Dj: 17:00
Ds. Dll a Dj: 17:00/19:45/22:30

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dg.: 11:30/17:00/19:45/22:30
5/STONES (TP)
Dv: 20:30
5/JUEGO DE ARMAS (16A)
Dv: 22:50

6/ROBINSONE CRUSOE (TP)
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds.: 16:20
Dg.: 12:05/16:20
6/CUERPO DE ELITE (7A)
Dv Dll a Dj: 20:05:22:10
Ds i Dg: 18:30/20:35/22:40

7/SIETE VIDAS (TP) 
Dv Dll a Dj: 17:10
Ds: 16:05/17:50
Dg: 11:45/16:05/17:50
7/HOMBRE LIBRES DE JONES 
(16A)
Dv Dll a Dj: 19:00/21:45
Ds i Dg.: 19:40/22:25

8/ MASCOTAS (TP)
Dv Dll a Dj : 17:00/18:55
Ds.:  16:10/18:10
Dg.: 12:00/16:10/18:10
8/ NO RESPIRES (12A)
Dv Dll a Dj : 20:50/22:50
Ds i Dg.: 20:10/22:10



Setembre
23: Tecla; Andreu; Lli.

24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard. 
25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia; Aurèlia.

26: Cosme i Damià; Nil; Justina.  
27: Vicenç de Paül; Caius; Adolf i Joan.

28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas; Eustoqui
29: Miquel; Gabriel; Rafael; Fratern; Gudèlia. 

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

En record de

Carme Domènech Muñoz
Vídua de Josep Díaz Parcerisas

Igualada, setembre de 2016

Morí cristianament  havent rebut els Sants Sagraments i la benedicció apostòlica 
el passat  dimecres dia 21 de setembre a l’edat de 81 anys.

A.C.S.
Els seus estimats: fills, Maria Joana, Josep i Montserrat, Cristina i Xavi; néts, Daniel, 
Albert, Sandra, Maria, Jordi, Anna i Bern, Bernat i Carles; besnéts, Judit, Vladimir, Miquel 
Àngel, Daniel, Jana, Edna i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La 
família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc ahir 
dijous dia 22 de setembre  a la Parròquia de la Sagrada Família.

Funerària Anoia, S.L.

Antònia Riba Cañellas
Que morí el 28 de setembre de 2006

Igualada, setembre de 2016

10è. Aniversari de

El seu espòs: Joan Gumà Rovira, familiars i amics 
preguem que la tinguin present en les seves oracions.

El proper diumenge dia 25 a les 7 de la tarda se cele-
brarà una missa en el seu record a l’església parroquial 
de la Soledat
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E l religiós igualadí P. Sal-
vador Batet i Candela, de 
34 anys, oferirà el proper 

dissabte, dia 24 de setembre, 
festivitat de la Mare de Déu de 
la Mercè, a les 12 del migdia 
una primera missa solemne a la 
parròquia de la Sagrada Família 
d’Igualada. 
Batet fou ordenat prevere el 
passat dia 6 d’agost a Poblet, 
com a membre que és d’aquesta 
comunitat religiosa, i tot i que ja 
ha anat celebrant l’anomenada 
‘missa nova’, per exemple, a la 
basílica de Santa Maria d’Igua-
lada o a Bellprat, ha volgut fer-
ho de forma solemne a la seva 
parròquia d’origen, on rebé 
els primers sagraments i on en 
fou col·laborador durant molts 
anys.
Els cants de la missa aniran a 
càrrec de la Coral de Santa Ma-
ria. Seguint una antiga tradició, 
serà la mare del nou sacerdot 
qui li rentarà les mans en el 
moment posterior de l’ofertori. 
En acabar la celebració, tothom 
podrà saludar al nou sacerdot 
amb el ‘besamans’, en el que es 
repartirà el recordatori d’aques-
ta Primera Missa Solemne. 
L’eucaristia la celebrarà amb el 
seu propi calze d’ordenació i 
amb la nova casulla.

Primera missa Solemne d’un religiós 
igualadí: el Pare Salvador Batet

ESGLÉSIA / LA VEU 

L a Coral de Santa Ma-
ria va participar en els 
cants de la concelebra-

ció patronal de la parròquia 
de la Soledat, el vespre del di-
jous 15 de setembre. Aquest 
solemne ofici fou presidit per 
rector-arxiprest Mn. Josep 
Massana, acompanyat dels 
preveres Josep Aribau i Edu-
ard Flores.
La Coral, sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents va interpretar entre 
d’altres els motets «Déu sigui 

La Coral de Santa 
Maria en la festa 
patronal de la Soledat

amb vós Maria», d’A. Mar-
torell, «Càntic a Maria», d’E.
Gallego, i «Benaurada!» de J.
Martínez-Colàs, acabant amb 
els «Goigs a la Mare de Déu de 
la Soledat», d’A.Casadesús.
Pel proper dissabte 24, a les 
12 del migdia (i no a les 8 del 
vespre com s’ha publicat) la 
Coral cantarà la primera mis-
sa que el P. Salvador Batet, 
monjo de Poblet, celebrarà a 
l’església parroquial de la Sa-
grada Família. 
El diumenge 25 es solemnitza-
rà l’eucaristia que s’emet per 
TVE-2 des de Sant Cugat del 
Vallès.
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 18.704 psicologa col. num 8.396

-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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
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

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicòloga

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.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

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)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 23: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 24: PAGÈS
Pau Muntadas, 59

Dia 25: BAUSILI/ LA 
CREU
Dia 26:  MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 27: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
Dia 28:ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 29: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
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Dr. Àngel Asensi i Blanch
Metge oftalmòleg. 
Col. 13.216

QUÈ ÉS EL GLAUCOMA?

El glaucoma és una malaltia ocular 
en què existeix una lesió del nervi 
òptic que condueix a una pèrdua 
de visió progressiva i gradual. És 
una malaltia molt freqüent, que 
afecta a un 2% de la població de  
més de 40 anys, i representa la 
segona causa de ceguesa a tot el 
món.
Tot i que és una malaltia multifac-
torial, la pressió intraocular gene-
ralment està augmentada per falta 
de drenatge de l’humor aquós.

TIPUS DE GLAUCOMA:

-Glaucoma primari d’angle obert. 
És el més freqüent, se sol iniciar a 
partir dels 40 anys, és d’evolució 
lenta i no presenta símptomes fins 
a estadis molt avançats. 

-Glaucoma d’angle tancat. Es pot 
presentar de forma aguda o cròni-
ca. La forma aguda sol cursar amb 
gran dolor, envermelliment de l’ull 
i visió borrosa, per la qual cosa es 
tracta d’una patologia urgent igual 
que el seu tractament. És una ma-
laltia greu, amb un elevat risc de 
pèrdua visual.

-Glaucomes secundaris. Grup he-
terogeni de glaucomes. Tenen di-
ferents causes, sovint altra malal-
tia ocular, que genera l’elevació de 
la pressió intraocular. Entre altres 
hi ha el pigmentari, pseudoexfoli-
atiu, associat a inflamacions, corti-
coideo, neovascular...

-Glaucoma de tensió ocular nor-
mal, en persones que presenten 
una sensibilitat augmentada a la 
pressió intraocular i en hipotensió 
arterial.

-Glaucoma congènit. Apareix en 

els primers dies o mesos de vida 
i és secundari a anomalies en el 
desenvolupament de l’ull durant 
la gestació.  El tractament és qui-
rúrgic.

PRINCIPALS
FACTORS DE RISC:

-Hipertensió ocular, pressió ocular 
per sobre de 21mm.
-Edat, a partir dels 60 anys el risc 
augmenta.
-Antecedents familiars, multipli-
quen gairebé per 4 el risc de pa-
tir-lo.
-Raça, els pacients de raça negra 
tenen 6 vegades més risc.
-Miopies altes.
-Gruix cornial prim.
-Factors vasculars, diabetis, hiper-
tensió arterial, migranyes..
-Pacient en tractament amb corti-
coides.
-Signes a l’ull d’obstrucció al dre-
natge de l’humor aquós, pigment, 
pseudoexfoliació (material pro-
teic).

COM ES DIAGNOSTICA:

Actualment la visualització de 
l’estructura i la funció del nervi 
òptic és fonamental en el diag-
nòstic, i no només la presa de la 
pressió ocular. Per aquest motiu, 
es realitzen les següents proves 
complementàries:
-Visualització del nervi òptic (of-
talmoscòpia).
-Mesura de la pressió intraocular 
(tonometria).
-Visualització de l’angle cameru-
lar (gonioscòpia).
-Estudi del camp visual (campi-
metria).
-Estudi del gruix cornial (paqui-
metria).

El glaucoma

La Torre, 5 - 1r-4a 
08700 Igualada 

93 804 29 00
www.centreoftalmologicasensi.cat

 Excavació glaucomatosa del nervi òptic.  Fons d’ull normal.

-Estudi de l’estructura del nervi 
òptic (tomografia de coherència 
òptica – OCT).

TRACTAMENT

Ara per ara, no es pot recuperar el 
teixit nerviós deteriorat abans del 
diagnòstic.
El tractament principal és mèdic, 
amb col·liris hipotensors, la dismi-
nució de la pressió intraocular és 
l’únic tractament eficaç per a fre-
nar la progressió fins i tot en els 

glaucomes de pressió normal. 
Làsers: com ara la trabeculectomia 
i/o la ciclofotocoagulació.

Quirúrgic: Com la trabeculecto-
mia, l’esclerectomia profunda no 
perforant, la implantació de meca-
nismes de drenatge.

EL MILLOR TRACTAMENT 
PEL GLAUCOMA ÉS EL SEU 

DIAGNÒSTIC PRECOÇ.

Esquema de la producció i drenatge de l’humor aquós
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“Fer conya de nosaltres 
mateixos és una teràpia 

molt saludable”

Sóc nascut a Montblanc i fa molts anys que visc a Barcelona, però tinc  família a 
Igualada. El 6 d’octubre hi presentaré el meu nou llibre “25 años de caricaturas, 
by Vizcarra”. He fet dibuixos per a les principals capçaleres, com “El Periódico de 
Catalunya, “Interviu”, o “El Jueves”, entre d’altres. Ja podeu veure una exposició 
de les meves caricatures a la Biblioteca Central.

El proper 6 d’octubre presentaràs el teu llibre a Igualada, però 
jo diria que gairebé també et presentaràs tu a Igualada… Te-
nies molt d’amagat, això de tenir arrels igualadines… 

Venir a Igualada hem fa especial il.lusió, ja que el meu pare era 
d’aquí, i per tant el nom de “Vizcarra” prové d’aquestes terres, i 
del qual em sento molt orgullós. 

Com és que t’has dedicat “tota la vida” a fer caricatures?

La professió de dibuixant, i més concretament de “caricaturista” 
és realment molt atípica i vocacional. De petit sempre estava di-
buixant... a casa, a l’escola (mentre el “profe” explicava la lliçó, 
jo dibuixava als companys de classe, als mateixos professors.) 
era molt divertit. Em sortia de manera “innata” això de fer cares, 
expressions. Amb el temps aquest “divertimento” es va convertir 
en professió. I em vaig anar especialitzant en l’Art de la Carica-
tura.

Quan fas la caricatura d’algú, li veus de seguida allò que ridi-
culitzaràs més? En què et fixes primer?

El meu procés a l’hora de fer una caricatura, és bastant “intu-
ïtiu”. I em deixo portar bastant pel primer cop de vista...però 
alhora també m’agrada molt observar, analitzar les formes, vo-
lums per tal de ressaltar, de manera humorística, les faccions de 
la persona, i finalment intentar captar “ l’ànima” del personatge 
per tal de reflectir-ho en el dibuix. Tot això posat en la “coctele-
ra”, i traslladar-ho al paper...

Has fet dibuixos per diferents mitjans d’Espanya. És veritat 
que aquí a Catalunya tenim més sentit de l’humor, ens afecta 

menys que se’n riguin de nosaltres mateixos? 

Durant aquests 25 anys he treballat en molts mitjans de comu-
nicació, tant d’àmbit català com estatal, i crec que el sentit de 
l’humor és bastant peculiar en cada territori. A Catalunya tenim 
molta tradició en el terreny de l’humor, i més concretament en 
el terreny de les publicacions de caràcter humorístic o crític. Ens 
agrada fer “conya” de nosaltres mateixos.. i trobo que és una te-
ràpia molt saludable.

Els caricaturistes teniu més de dibuixants que de còmics? S’ha 
de ser “de la conya”?

La professió de dibuixant és bastant “solitària”, i els que ens de-
diquem a això som bastant tranquils i introspectius... però això 
no vol dir que no tenim sentit de l’humor... tot el contrari, tenim 
molta conya... i la ironia i el sentit de l’humor comença per en-
riure’s d’un mateix. El plantejament vital és que tot és bastant 
relatiu, i que estem aquí de pas... per tant anem a intentar pas-
sar-ho bé mentre puguem...

Quina és la caricatura de la qual estàs més satisfet? Algú que 
t’agradaria fer-li i no t’hi has posat en cara perquè “no li tro-
bes” per on començar?

En aquests 25 anys, he fet centenars de caricatures (realment no 
les he comptat mai, però són moltíssimes...), he fet personatges 
de tota mena, actors i actrius de cinema (guapos i lletjos), mites 
de la música, cracks de l’esport, polítics, frikis varis, etc, etc..re-
alment estic molt satisfet de moltes que he fet i no sabria desta-
car alguna en concret. Al fer tants personatges variats de formes, 
estils, condicions... he arribat a la conclusió que tothom té una 

“caricatura”, per molt “guapo” o “guapa” sempre li pots acabar 
trobant el punt de vista humorístic a la persona.

En quina mesura les noves tecnologies -internet, sobretot- 
afecten el món de la caricatura, tant a nivell professional teu, 
com des del punt de vista del lector?

Les noves tecnologies tenen coses interessants, i coses menys in-
teressants. Jo crec que hi ha una saturació de continguts de tot 
tipus, sobretot a internet. Això ve relacionat directament amb el 
fet de que tot és gratuït, i la gent s’apunta, lògicament, a aquest 
“xollo”. Avui en dia, per tenir visibilitat, has d’oferir “exclusivi-
tat”. En el meu cas, jo continuo treballant els dibuixos de ma-
nera artesanal, és a dir, que faig els “originals” a mà, en paper, 
aquarel·la, llapis, etc, per tant el resultat final és un treball que 
existeix físicament, no com en la majoria de casos, que són tre-
balls digitals.

El teu llibre es pot comprar a Amazon. Explica una mica què hi 
podem trobar i què has volgut explicar en ell.

El fet de complir 25 anys en aquesta professió tan “peculiar”, 
s’havia de celebrar d’alguna manera... i vaig decidir fer aquest 
llibre recopilatori de més de 200 pàgines a tot color, de les mi-
llors caricatures que he fet durant tots aquests anys per mitjans 
de comunicació com la revista satírica El Jueves, el setmanari 
Interviú, el Periódico de Catalunya, Diari Avui, L’Esportiu, Diari 
Ara, etc... Vam fer una edició per comprar online, i una altra 
edició de luxe, que és el llibre que hem anat presentant durant 
tot aquest any de celebració. 

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Això de la Vegueria Penedès va quallant. Els que s’ho prenien de conya o com un tema menor ara corren com guineus o llebres bus-
cant el seu racó on posar-hi la parada i vendre les seves glòries. El Parlament de Catalunya aprovarà -amb quasi total seguretat- la 
Vegueria Penedès abans d’acabar l’any i més d’un alcalde o president de Consell Comarcal ja fa dies que s’espavila per tenir delega-
cions de la Generalitat a la seva ciutat o, millor encara, per esdevenir-ne la capital!. Ensenyament, Economia, Mossos d’Esquadra 
(Interior), Sanitat, Medi Ambient, Turisme, Infraestructures, Indústria... Ens consta que polítics de més d’un color ja s’han apropat a 
Barcelona a deixar anar ofertes i locals, com aquell que deixa currículums a la bústia. En plens municipals, consells comarcals o en 
comissions internes de governs ja s’ha discutit “el què” es vol tenir i “com lluitar” per aconseguir-ho... I més enllà de trifulgues locals 
entre polítics, com la que hi ha a Igualada, ens temem que a l’Anoia el més clar és a l’aigüera. Ni guineus ni llebres.... Marmotes!


