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Prop de vint mil alumnes han començat classes a l’Anoia aquesta setmana.     Pàgines 8-9

Aquesta setmana s’ha produït 
l’enderroc de l’antic cinema 
Rex (abans Astoria) d’Igua-
lada, que amenaçava runa. El 
Bisbat de Vic diu que té “molts 
projectes” pel futur del Casal 
Interparroquial.   Pàgina 20 

Menys aules 
a Infantil i 
Primària

El Bisbat 
enderroca 
l’antic Rex 
i  diu que té 
molts projectes 
pel Casal

Òdena acollirà aquest diu-
menge 18 de setembre la seva 
Fira de la Vinyala, un cer-
tamen que enguany celebra 
la sisena edició i ho fa amb 
més empenta que mai, amb 
21 restauradors participants, 
desenes de firaires, talleristes 
i expositors que ocuparan 43 
carpes en total... amb moneda 
pròpia!   Pàgina 21 

Òdena, a punt 
per una Fira 
de la Vinyala 
amb novetats

Racons de 
l’Anoia 
a les Jornades 
Europees de 
Patrimoni

  Pàgina 32

Arriba el 6è 
rrrrec festival 
de la Bastida, 
aquest 
dissabte a 
Igualada 

  Pàgina 41

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •



Ramona Vila i Mensa
@VilaMensa  

. Què ha fet @OdenaCat per la mobilitat 
aquest 2016? i per commemorar 

#SetmanaDeLaMobilitat farà alguna activitat?

L’EDITORIAL

Una educació millor
Ha arrencat ja el curs escolar a l’Anoia, amb una lleu-
gera pèrdua d’alumnes en l’etapa de P3 a P5, la qual 
cosa ja va provocar l’any passat en el tancament d’al-
guna escola bressol. Ens trobem en un cicle demo-
gràfic recessiu pel que fa al nombre de naixements, 
i això implica que cada curs arriben menys alumnes 
al sistema escolar. La solució, per alguns la més fàcil, 
és tancar aules adduint 
la baixa natalitat i la re-
ducció dels pressupos-
tos. També cal tenir en 
compte que molts ajunta-
ments han assumit el cost 
d’aquestes llars d’infants, 
quan li pertocaria fer-ho, 
a partir de P3, a la Gene-
ralitat. D’altres veus op-
ten per aprofitar el con-
text per reduir les ràtios 
a infantil, una demanda 
en la qual fa anys que insisteix el sector per tal de 
garantir una millor atenció a l’alumnat. Unes ràtios 
que actualment estan en 25 infants a la pública i 19 a 
la concertada.
En qualsevol cas, en un moment on tothom par-
la d’innovació i de qualitat com a camí inel·ludible 
per a l’excel·lència, és també necessari que aquesta 

“cadena de valors” s’utilitzi des de l’inici: a l’escola.  
Malauradament, en els darrers anys hem hagut d’es-
tar molt amatents a barbaritats procedents del govern 
espanyol -sobretot amb l’anomenada Llei Wert- i en 
la seva malaltissa obsessió per perjudicar la llengua 
catalana a les escoles, que potser s’han oblidat d’al-
tres paràmetres que esdevenen decisius pel futur dels 

nostres fills i filles: 
l’adaptació correcta 
als nous temps.
Es parla molt ara de 
canvi educatiu, difícil 
en una estructura tan 
tradicional com l’Es-
cola, però necessari. 
L’Educació té com a 
objectiu preparar als 
nois i noies pel món en 
el que hauran de viure. 
El canvi de paradigma 

actual ens obliga a formar persones que sàpiguen in-
teractuar en un món en contínua transformació. Ens 
cal avançar en un millor model educatiu, que ha de 
ser innovador, perquè ha de donar cada dia una mi-
llor resposta als nous reptes. La innovació potser no 
serà la solució a tots els nostres mals, però segur que 
és el camí. Seguim-lo també a l’escola. 

Ens cal avançar en un millor 

model educatiu, que ha de ser 

innovador, perquè ha de donar 

cada dia una millor resposta als 

nous reptes. 
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Jordi Servitje

@jordi_servitje  

Al castell de Segur amb l’Agència Catalana 
de Noticies explicant la feina ke hi hem fet 

l’Ajuntament de Veciana.

Mònica Morros Serra
@monicamorros  

 
 Vergonya... La comissió d’hisenda i ad. 
Públiques de l’estat espanyol està total-

ment masculinitzada.  @ERC_dones

Roger Casellas

@rcj41  

Mai en els 36 anys d’història del 
@CBIgualada hem tingut tants equips 

competint tan amunt. Orgullós de la feina 
feta per jugadors i tècnics!

 David Garcia Modacc
@DavidGa82627022

Tot preparat per a la participacio de FITEX 
i BSTIM a la fira de moda MOMAD de 

Madrid.

Núria Roca 
@roca_baga 

 
Endavant les atxes!! Estem #Apunt

Marc Mañé 
@marcmanye

Un aplaudiment per a @fomentogob per 
mantenir les obres a l’A2 a les 8 del matí! 

Ole tu! #heroisA2 @marccastells l

Xavier Figueres
@xavifigueres  

Les institucions (CAT i ESP) han de trobar, 
alhora i en comú, la resposta política i demo-
cràtica que reclama i mereix el poble català.

Rosa del Rio
@rosadrt  

#ciutatvisible de Colordellop espectacular! 
Laberint de #papallones que volen volar i 

ser #lliures!! @firatarrega

#latevaveu

Marc Mensa Puiggròs 
@Llop_Segarrenc  

Si havent estat a #Lleida, la multitud hem 
aguantat la calor, #Catalunya se n’ensortirà 

#APunt #11S

Joan J. Queralt, catedràtic de dret 
Penal de la UB i assidu tertulià, so-
bre aquest tema va dir “S’ha premiat 
José Manuel Soria, intentant fer-ho 
passar com a dret, un exministre en-
xampat en frau fiscal (potser pres-
crit, però sense diligències que ho 
acreditin) d’unes empreses de les 
quals es deia aliè, però de les quals 
era administrador i propietari. La 
mentida llavors li va suposar la sor-
tida del Govern. Ara, un premi més 
que gros”.

José Manuel Soria, extitular d’In-
dústria, s’ha vist obligat a renunciar 
al càrrec que li havien promès. En la 
nota enviada al Ministeri es lamenta 
la “desproporcionada utilització po-
lítica que s’ha fet de la candidatura” i 

assegura que se segueix considerant 
un candidat idoni per a un lloc, per 
al qual, “no tenia cap impediment 
ni cap inhabilitació”.

Beatriz de Guindos Talavera, ne-
boda de Luis de Guindos, ministre 
d’Economia en funcions, havia de 
ser l’adjunta del càrrec del director 
executiu dl Banc Mundial. La justi-
ficació del ministre havia estat “És 
un concurs de mèrits i ambdós te-
nen un brillant currículum acadè-
mic i pertanyen al cos superior de 
tècnics comercials i economistes de 
l’Estat”. 

Pablo Iglesias entén que no es pot 
parlar de renúncia i posa en dubte 
l’honorabilitat de l’Executiu. “Un 
Govern decent no hauria permès 
mai aquest nomenament, però ací 
ni tan sols volen donar explicacions 
al Parlament”.

Anna Gabriel, diputada de 
la CUP al Parlament ha assegurat 
que donarà suport a Carles Puigde-
mont, president de la Generalitat, 
en la moció de confiança a què se 
sotmetrà el 28 de setembre. “És un 
sí a acabar de continuar la legisla-

tura que vam començar i a seguir 
treballant. No coneixen els comp-
tes, però confiem poder treballar-los 
conjuntament i no trobar-nos amb 
una proposta tancada. Volem que els 
pressupostos reflecteixin aquest ob-
jectiu de legislatura”.

Ada Colau, líder de ‘Barcelona En 
Comú’,  ha demanat “la dimissió 
immediata” de José Manuel Gar-
cía-Margallo, ministre d’Assumptes 
Exteriors, perquè “barrejar, terroris-
me i dret a decidir no és innocent ni 
casual, sinó reprovable i lamentable”.

Josep Guardiola, entrenador de fut-
bol avui al Manchester City, va dir a 
la roda de premsa post partit, “Vo-
lem fer el mateix que va fer Escòcia 
i poder votar”.

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, va dir en el seu discurs 
institucional de l’Onze de Setembre 
“En els últims mesos, s’ha evidenciat 
que la desinversió crònica en infra-
estructures no només afecta l’eco-
nomia, sinó també el dia a dia de la 
gent, amb un servei de Rodalies inac-
ceptable que s’afegeix a l’oblit crònic 
del Corredor Mediterrani”.



P arlem molt de desconnexió. De descon-
nectar Catalunya de l’Estat. La realitat 
però és que Espanya ja fa temps que ha 

desconnectat de Catalunya. O almenys el que 
pensa o el que desitgem els catalans, no els inte-
ressa el més mínim.
La vigília de la Diada, mentre que les ràdios i les 
televisions de Catalunya parlaven dels prepara-
tius de la manifestació de l’Onze de Setembre, 
TVE retransmetia en directe una “corrida de to-
ros”. Durant la Diada només les ràdios i televi-
sions catalanes parlaven dels milers de manifes-
tants en els cinc escenaris. Si alguna cosa en varen 
dir els mitjans espanyols era que “hay menos ma-
nifestantes” o el que escrivia La Razón (quin nom 
tan poc apropiat) “Diada made in Hong Kong” 
fent referència que hi havia molts comerciants 
xinesos venent samarretes i estelades.
L’endemà, mentre els mitjans catalans es feien 
ressò del gairebé milió de catalans que per cin-
quena vegada consecutiva s’havien manifestat 
en favor de la Independència de Catalunya, les 
televisions d’Espanya seguien amb el “raca-raca” 
d’una pretesa baixada en la participació -com si 
manifestar-se cada any durant cinc anys, fos una 
cosa habitual- i fins i tot, una cadena va convidar 
per parlar-ne a Inés Arrimadas de Ciudadanos, 
que per celebrar la Diada havien “contra progra-
mat” una paella per a tres-centes persones, que 
no es va omplir i era gratis!
Malament ens podem arribar a entendre amb 
una ciutadania -la espanyola- que no sap què 
fem, com pensem o quins motius ens han portat 
on som.
Però si la desconnexió interessada dels mitjans 
de comunicació espanyols és greu, la que hi ha 
amb el govern de l’Estat és encara pitjor. Mirem 
sinó el que va declarar el ministre d’Afers Exte-
riors d’Espanya: “Un atentado terrorista lo pode-
mos superar, pero la secesión de Cataluña es un 
daño irreversible a la unidad de España”. I això 
ho diu la persona que passa per ser la més culta i 
la més viatjada d’entre tots els membres del go-
vern Rajoy. Imagineu-vos què poden dir i pensar 
personatges de la mala mena de Fernández Díaz, 
Saenz de Santamaría, Báñez... o el mateix Borbó.
No vull creure que el PP volgués viure més cò-
mode amb el retorn a la situació de violència i 
terrorisme que l’Estat Espanyol va viure en el 
passat, però el nivell d’agressivitat que demostra 
envers Catalunya m’ho podria fer pensar.
Si ells ja han desconnectat, què estem esperant 
nosaltres a fer-ho?  

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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S
i en alguna de les cruïlles de la història de 
la Humanitat, l’esdevenir social i polític ha-
gués optat per opcions diferents, avui les 
trobaríem tan naturals com les que tenim 

ara. Molts conceptes com la propietat, el treball, les 
castes, els guerrers i els sacerdots són fruits de deci-
sions pretèrites i no axiomes de futur. La Humanitat 
sap que haurà de viure d’una manera diferent si vol 
fer-ho en pau. El diner es concentra i el treball deixa 
de ser un vehicle de llibertat. Les famílies riques de fa 
cinc-cents anys a Florència, encara ho són ara. I poc 
diferent és en altres llocs (hi hagin hagut revolucions 
o no). Les elits segueixen aprofitant-se de la seva po-
sició dominant. Cada dia els desequilibris són més 
grans i creix el potencial de la violència destructo-
ra. Un miratge de seguretat que aniquila la llibertat i 
condiciona el progrés individual.
Una de les vies seria canviar la competició per la col-
laboració. Però aquesta evolució és difícil pels molts 
paradigmes que han servit de motor en el passat i 
que han esdevingut avui formes de control. El ben-
estar, la felicitat, la posició social, la moral i l’ètica 
n’han estat l’esquer, però cap d’elles dóna el sentit 
últim de l’existència humana. Encara s’està discu-
tint si està tenallada pel mal i si el pitjor enemic és 
l’home, o tot és una lluita per sobreviure en un món 
hostil. 

Es manté la llum, la solidaritat i l’esperança enmig 
de catàstrofes naturals, guerres, misèries, mentides i 
traïcions. La satisfacció personal ve de les realitza-
cions desenvolupades amb la intenció de fer-ho el 
millor possible. Sobretot quan es fa des de l’amor. 
Aquesta és la força i la resposta. En aquest món, sen-
tir-se al cel o a l’infern, depèn només de la perspecti-
va personal. Els homes tenen esperit i alè de vida (la 
ruaj, de la bíblica hebraica). I els musulmans diuen 
que són el Khalifa d’Allah, que construeixen aquest 
món. 
Creure’s animals (encara que siguin racionals, amb 
lliure albir, etc) limita les grans possibilitats de l’indi-
vidu com a Ser. S’enceguen i es veuen petits. Només 
por i violència. I és aleshores quan la foscor domina. 
Esparta guanyava guerres amb els seus poderosos 
exèrcits, però d’aquells vencedors del passat, només 
queda el record de les victòries i els seus camps estan 
plens de pedres regades amb sang. En canvi, Atenes 
-perdedor- continua sent avui un far de cultura uni-
versal des les ruïnes del Partenon.
En el món material els humans són molt poca cosa. 
Una insignificança de vida curta. Però saben que, 
malgrat la petitesa física, quan vola l’esperit esdeve-
nen gegants. Quan no hi han ni violència, ni mes-
quineses. Sols la cooperació, que els porta donar-se 
als altres i a compartir la felicitat.  

CooperarRealitats divergents

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

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LA VEU del lector

ELS NENS I JOVES DE LA COMARCA

Aquest passat dilluns quasi 20.000 joves anoiencs van començar el 
curs escolar 2016-17. Per una part amb una certa mandra, però per 
l’altra amb la il.lusió de retrobar companys i amics.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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En breu NOVES OFICINES Rambla Sant Isidre, 29 Igualada

BIDONS D’OLI USAT A 
LA VIA PÚBLICA
Ricard Lladó

Sóc d’aquelles persones que, més o 
menys conscienciades amb la sostenibi-
litat i el respecte pel medi ambient inten-
to col·laborar en la mesura del que puc 
per millorar el nostre entorn i la vida so-
cial. Entre altres coses reciclo... reciclem 
el que podem dins d’una normalitat, 
sense caure en obsessions i procurem 
adquirir/comprar productes de proxi-
mitat i d’elaboració nacional o europea.
El que m’ha fet decidir per escriure al 

diari és el que crec una despreocupació 
i una falta tant d’educació com de ver-
gonya pel fet que algú va deixar a l’Av. 
del Dr. Pasteur a l’altura del Núm. 60 i al 
costat d’uns contenidors fins a sis garra-
fons d’oli de 25 lts. 
En primer lloc dir que no és el lloc 
correcte i menys encara tenint com té 
aquesta ciutat un servei de deixalleria 
mòbil per a recollir olis i altres residus 
domèstics i en segon lloc que qualsevol 
persona podria passar per allà, fer una 
bretolada i abocar el contingut... podria 
provocar un accident de cotxe, embrutar 
la via pública, contaminar l’arbrat...

S
embla mentida que des-
prés de cinc anys de ma-
nifestacions per la Diada, 
les coses segueixin on són. 

Als catalans ens salva la tossuderia i 
omplirem els carrers tantes vegades 
com faci falta, però tot té un límit. És 
evident que el govern de l’estat no té 

la més mínima voluntat de moure un dit per arribar a 
una solució pactada. Segueixen la política de l’estruç i la 
sortida de prop d’un milió de persones al carrer no ha 
merescut cap comentari per part del govern.
Cada any tornem a casa satisfets per l’èxit de la Diada 
i amb l’esperança que alguna cosa es mourà i pensem 
que potser aquesta serà l’última vegada que sortim a 
reivindicar un dret. Però l’endemà tot segueix igual, 
apart dels comentaris de premsa o les tertúlies de la te-
levisió. En termes reals, políticament no hem avançat, 
encara que sí que ho hem fet en la presa de consciència 
de la necessitat de decidir el nostre futur i administrar 
els nostres recursos.
Som allà on érem i així podem restar pels segles dels 
segles si ningú no mou fitxa. El govern de Madrid –hi 
hagi el que hi hagi– no permetrà mai que els catalans 

JOSEP M. CARRERAS

Quan l’ase no vol beure
exercim el dret a l’autodeterminació. Per tant, si volem 
avançar, li toca al govern català de prendre la iniciativa. 
Fins ara ha volgut tenir una cura molt gran a respectar 
unes regles del joc que ens han estat imposades, és a 
dir, a complir els dictàmens del govern central. Però ja 
no podem continuar així perquè la situació es pot po-
drir. Si enguany no hi ha hagut la participació d’altres 
anys a les manifestacions de la Diada –malgrat que pels 
volts d’un milió són moltes persones– és perquè la gent 
comença a cansar-se. Veuen que els ciutadans complei-
xen, però després, quan aquesta voluntat expressada al 
carrer entra a les institucions, comencen els problemes. 
I això no fa més que debilitar el procés. 
No podem continuar així. El govern de la Generalitat 
ha de portar les regnes del procés. Si fins ara ens sot-
metien amb el fuet de les lleis i sentències del TC, ara 
cal posar fi a aquesta situació. No pot ser que l’estupi-
desa, la ignorància, la mala voluntat o les amenaces dels 
uns siguin motiu de paràlisi d’un procés que fins ara ha 
complert escrupulosament tots els requisits de demo-
cràcia, correcció i respecte. En tots aquests anys no s’ha 
produït un sol acte de violència en les manifestacions; 
han estat totalment cíviques i pacífiques. Que jo sàpiga, 
no s’ha trencat ni una paperera.

El govern de la Generalitat no pot seguir el mateix camí 
que el de Madrid. Si aquest fa oïdes sordes al clam po-
pular dels catalans, els nostres governants han de re-
fermar com mai la seva fidelitat al mandat del poble. 
I refermar vol dir anar més enllà de declaracions que 
s’emporta el vent o que es converteixen en paper mu-
llat. Vol dir començar a actuar de manera lliure pres-
cindint dels lladrucs que arribin del centre de l’estat. El 
compliment dels compromisos que li ha encomanat el 
poble és la base de la democràcia i per damunt d’això 
no hi ha altres lleis que hi valguin. És necessari posar 
en marxa de forma immediata els mecanismes de des-
connexió. Diguem-ho clar: si es vol culminar el procés 
iniciat, cal considerar una desobediència a les lleis actu-
als. Quan aquestes lleis són injustes, el que cal és preci-
sament desobeir-les. Si no hagués estat així en el passat, 
ens trobaríem encara sota la dictadura. Ara tampoc no 
podem dir que l’actitud de Madrid sigui precisament 
democràtica. Per tant, cal començar a prendre decisi-
ons com faria qualsevol país lliure i ser prou valent per 
fer front a les conseqüències. Ningú ha dit que fos un 
camí fàcil. No se’ns diu que estem a punt? Doncs de-
mostrem-ho. Si l’ase no vol beure, no n’hi ha prou amb 
xiular, s’han d’adoptar mètodes més directes.   

ESTIC EMOCIONADA
Carme Riera

Acabo de tenir una entrevista amb 
el que serà el professor del meu fill 
aquest nou curs.
M’he trobat amb un professional que 
fa 33 anys que està en aquesta escola 
que em diu i el més important , que 
em transmet,  que té la mateixa il·lu-
sió i ganes que quan va començar; que 
cada any quan comença el curs està 
expectant i que, la nit abans s’ador-
mirà pensant en els seus alumnes, els 
tant amb els que ja coneix com en els 

nous.
Ho vull explicar com a reconeixement 
cap a ell, però també cap a tots els 
docents, que com ell, estan compro-
mesos amb els nostres fills i per tant 
amb nosaltres i la societat. En uns 
moments que és molt fàcil criticar per 
destruir, que l’escola ha rebut per tots 
costats, vull recordar  i agrair pública-
ment als professionals que creuen en 
el què fan i que conserven la il·lusió i 
tenen projecte.
Gràcies Carmelo. Avui he sortit de 
l’escola pensant que aquest serà un 
gran curs.
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La poesia i la natura sem-

pre han estat unides en la 

veu i les obres de diferents 

poetes i escriptors que, al 

llarg del temps, han glos-

sat en les seves obres la 

diversitat i riquesa dels 

paisatges que els eren més 

propers. 

Amb l’objectiu d’apropar 

la manifestació poètica i 

la música als espais pro-

tegits, l’any 2005 va néixer 

el cicle poètic anomenat 

Poesia als parcs. Lletres i 

paisatges. Promogut per 

la Diputació de Barcelona 

i amb el suport de la Ins-

titució de les Lletres Cata-

lanes de la Generalitat de 

Catalunya, es basa en un 

seguit de lectures i recitals 

poètics que es duen a ter-

me a diferents espais de la 

Xarxa de Parcs Naturals, a 

més d’altres espais natu-

rals protegits tan de Cata-

lunya com de fora del país. 

vist –fins a finals d’any- una 

sèrie de recitals poètics, al-

guns d’ells acompanyats de 

música en directe.

 

Poesia als parcs. 
Lletres i paisatges. 

Us ho perdreu? 
Els propers recitals són:

Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central
Les Guixeres, Súria.
Dissabte, 17 de setembre, a les 18 h.
Poetes: Marialba Esquius, Lluís Macià i Jaume Noguera (veus).

Parc del Montnegre i el Corredor
Font del Pradelló. Olzinelles (Sant Celoni).
Diumenge, 18 de setembre, a les 12 h.
Homenatge a Carles Hac Mor, a càrrec d’Ester Xargay, Jordi Aligué i Miquel Àngel Marín.

Espai Natural de Guilleries-Savassona
Ermita de Sant Feliuet de Savassona (Tavèrnoles).
Diumenge, 9 d’octubre, a les 12 h.
Poetes: Xevi Pujol, Carles Dachs i Jaume Coll (veu); Guillem Plana (música).

Parc del Garraf
Centre Cívic El Roure (Begues).
Diumenge, 13 de novembre, a les 12 h.
Poetes: Francesc Parcerisas (veu).

Parc del Foix
Plaça del Castell (Castellet i la Gornal)
Diumenge 27 de novembre, 12 h
Conjur per mirar d’aprovar sense estudiar i altres poemes que fan servei (recital familiar) 
Poetes: Jordina Biosca (veu); Mauricio Molina (música)

Els recitals de Poesia als Parcs. Lletres i paisatges són filmats. Els poemes es poden veure i escoltar a Internet a: 
www.youtube.com/user/poesiaalsparcs
Més informació a:
http://parcs.diba.cat/poesia-als-parcs i 
www.lletrescatalanes.cat
info@tramoiacultura.cat 

Agenda d’activitats a la Xarxa de Parcs Naturals

Parc del Castell de Montesquiu
Fins el 25 de setembre
Bisaurart. Mostra col·lectiva d’art bisaurenc, iniciada per un grup d’artistes 
l’any 1988. Horari: d’11 h a 14 h. Lloc: Cabanya del Castell de Montesquiu.
Informació: 938 529 234

Parc Natural del Montseny
Diumenge 18 de setembre
Matinal Viu el parc. Festa per grans i petits, amb tallers de natura, jocs tradi-
cionals i com a cloenda, comptarem amb l’actuació de Pallassos sense fronteres. 
Hora i lloc: 10.30 h, El Brull.
Informació: www.diba.cat/viuelparc

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Dissabte 17 de setembre
Les abelles de l’Obac. Visita guiada a l’interior de l’arna de les abelles. Hora i 
lloc: 10 h, Casa Nova de l’Obac (carretera de Terrassa a Rellinars, km 9,8. Terrassa).
Informació: 615 623 379

Diumenge 18 de setembre
El relleu de la serra de l’Obac. Itinerari guiat per descobrir el singular relleu 
del massís. Hora i lloc: 11 h, Casa Nova de l’Obac (carretera de Terrassa a Re-
llinars, km 9,8. Terrassa).
Informació: 937 855 461 

Parc del Montnegre i el Corredor
Diumenge 18 de setembre
Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2016. En el marc del programa Viu el parc, 
homenatge a Carles Hac Mor. A càrrec d’Ester Xargay, Jordi Aligué i Miquel 
Àngel Marín. Tast de vi per a tots els assistents. Hora i lloc: 21 h, font de Prade-
lló (Olzinelles, Sant Celoni).
Informació: 609 675 270

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Diumenge 25 de setembre
Matinal Viu el parc. Festa per viure una jornada d’aventura amb rocòdrom, 
pont penjant i tirolina, tallers, jocs tradicionals i un espectacle amb narracions. 
Tot amenitzat amb bona música de Semproniana. Hora i lloc: 10.30 h, font 
Trobada (Folgueroles).
Informació: www.diba.cat/viuelparc

Parc de la Serralada Litoral
Diumenge 18 de setembre
La via (romana) de Parpers. Itinerari guiat per conèixer la història de la 
collada de Parpers. Hora i lloc: 9.30 h, camp de futbol d’Argentona. 
Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 937 540 024
 
Parc de la Serralada de Marina
Diumenge 18 de setembre
Observació d’aus migratòries, especialment de les rapinyaires, des dels cims 
més alts del Parc. Hora: 9.30 h. Lloc de trobada: a concretar. Cal inscripció 
prèvia. 
Informació i inscripcions: 933 956 336

Parc Natural de la Serra de Collserola
Dissabte 17 de setembre
Jornades Europees del Patrimoni. Itinerari per conèixer la història de la ca-
rretera de la Rabassada i descobrir-ne racons poc coneguts. Hora i lloc: 10 h, 
carretera de la Rabassada. Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 932 803 552

Diumenge 18 de setembre
Jornades Europees del Patrimoni. Visita autoguiada a Can Coll, una masia 
amb més de 500 anys d’història. Coneixerem l’edifici, les seves exposicions i 
els seus entorns. Hora i lloc: 9.30 h, Centre d’Educació Ambiental de Can Coll 
(Cerdanyola del Vallès).
Informació: 932 803 552

Parc del Garraf
Diumenge 25 de setembre
La fauna amagada del Parc del Garraf. Passejada guiada per identificar els 
rastres de la fauna més característica i conèixer el cant d’ocells mitjançant els 
reclams. Hora i lloc: 11 h, Cal Ganxo (Castelldefels).
Informació: 935 511 506 i 627 948 069

Parc d’Olèrdola
Diumenge 18 de setembre
Guisla la remeiera. Visita guiada teatralitzada per conèixer els secrets antics de 
les plantes remeieres. Hora i lloc: 11 h, conjunt monumental d’Olèrdola.
Informació: 938 172 868

Parc del Foix
Diumenge 18 de setembre
Gimcana en família a Castellet. Diverses proves i jocs amagats pel poble de 
Castellet us faran descobrir quines plantes i animals viuen al Parc del Foix. 
Orienteu bé el mapa! Hora i lloc: 11 h, Punt d’Informació del Castellet (Caste-
llet i la Gornal). 
Informació: 687 523 918

En forma de ruta literària 

que va viatjant per diferents 

indrets emblemàtics dels 

espais naturals, s’han pre-

Recital del pasat mes de maig a les tines de la vall del Flequer, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
Foto Oriol Clavera

 La font del Pradelló a Olzinelles, al Parc del Montnegre i el Coredor, un dels escenaris habituals del cicle Poesia 
als parcs. Foto M. Gràcia Salvà (Arxiu XPN)  



C
ada setembre tornem a 
l’escola. Hi tornen els 
nens, plens d’experi·
ències estivals i records 

essencials. Hi tornen els pares, dele·
rosos de gaudir d’una mica de pau 
o d’alleujar les despeses en cangurs 

o casalets. Hi tornen els avis o altres familiars que 
han de reprendre o continuar la seva infatigable tas·
ca de suport familiar. També els mestres i professors, 
que sovint s’incorporen 
a la seva feina amb algun 
que altre projecte engres·
cador per revitalitzar la 
seva tasca docent. Tornar 
a l’escola és un ritual, un 
ritual que implica com·
prar llibres, estoigs, male·
tes, roba o altres materials. 
Tornar a l’escola és també 
una festa.
En l’etern retorn de les 
coses sempre hi ha la il·
lusió de retrobar·se amb 
els companys d’aula, i 
també les pors, sovint 
dels més petits, de no sa·
ber com anirà el nou curs 
escolar, tan prenyat d’incògnites com de llavors de 
futurs descobriments. Els antics grecs donaven a la 
paideia (educació) una gran importància ja que era 
la forja dels nous ciutadans. L’escola és un camp de 
batalla també, polític i ideològic. Un espai on topen 

E
spanya sempre s’ha mos·
trat prepotent amb Por·
tugal, i sempre ha viscut 
d’esquena al germà po·

bre peninsular. La premsa espa·
nyola considera que tot allò que 
passa al sud de Galícia i a l’oest 
de La Raya ·la frontera que sepa·

ra Extremadura de l’Alentejo· no té cap interès. 
Cal dir que aquesta situació no es dóna en sentit 
contrari. Mentre la premsa portuguesa parla molt 
d’Espanya i els portuguesos estan perfectament 
informats sobre què passa al país veí, la premsa 
espanyola es limita a parlar de Portugal només 
quan es produeixen desgràcies, com un greu acci·
dent o un gran incendi forestal, un clàssic de cada 
estiu. S’ha de dir, però, que aquesta anormalitat 
s’ha corregit una mica en els últims anys, quan 
Lisboa s’ha convertit en un destí clàssic de cap de 
setmana. 
Des de fa bastants anys he viatjat amb una certa 
freqüència a Lisboa, una ciutat amable i agrada·
ble. El ciutadà portuguès potser és més eixut que 
l’espanyol, però és, de lluny, molt més educat: els 
portuguesos no criden. Ara, a Lisboa, també tenen 
molt turisme. I, com aquí, els lisboetes pateixen 
els problemes associats a un turisme creixentment 
massificat i concentrat en pocs espais de la ciutat. 

“
El discurs no és simple·
ment el què manifesta el 
desig sinó que és també 
objecte de desig.” (Mic·

hel Foucault, 2004) 
Els estats democràtics, com a 
garants dels ideals de llibertat i 

d’igualtat, no legitimen ni permeten que l’ús de 
la força sigui una via possible a partir de la qual 
exercir domini sobre la població. La clau, per 
tant, rau en l’exercici de la oratòria, en el domini 
del discurs, en el control d’aquest framing. Seria 
ingenu pensar que vivim en societats on qual·
sevol pren decisions lliurement, això no és així. 
Actuem de conformitat amb una marcs mentals 
que guien la nostra conducta i que estan deter·
minant allò que considerem adequat i allò que 
no. 
El domini del discurs és el poder que qualsevol 
aspira a seduir. L’status quo aconsegueix deter·
minar el què i el com i amb un ajut instituci·
onalitzat s’assoleix un control de la producció 
discursiva.
Aquell relat que s’escapa de les línies establertes 
es menysprea i fins i tot es denigra per tal de res·
tar·li legitimitat i per tant valor. En aquest sentit 
Michel Foucault considerava apropiat definir 
com a “boig” a aquella persona, el discurs de la 
qual, no podia circular com els altres, conside·
rant·ne les seves paraules com a nul·les i sense 
valor.  Mil i un  exemples podrien servir per il·
lustrar aquest fet. 
Les sufragistes (dones que van lluitar per acon·
seguir el dret a vot femení) despectivament se 
les coneixia com les “Sufragettes” i se les titllava 
de boges, lletges i solterones. Si denigres aquell 
que et qüestiona, el discurs dominant pot que·
dar intacte i les idees innovadores, que podri·
en modificar·lo, poden quedar definitivament 
apartades.  Aquestes tècniques de desprestigi ro·
manen vigents fins als nostres dies. Seguint amb 
l’exemple de el moviment feminista, la paraula 
“feminazi” ho evidencia clarament, però aquest 
fet no s’atura aquí. Si ens fixem en l’independen·
tisme català, la paraula “catalufos” havia estat un 
adjectiu usat a nivell de carrer per referir·se a 
tots aquells que fa uns anys eren independentis·
tes de soca·rel.
Més enllà del propi discurs Michel Foucault 
identificava quelcom que és totalment contem·
porani a la situació de l’independentisme català 
d’avui en dia. Quan Foucault analitzava el poder 
del discurs posà èmfasi en el fet que, més enllà 
del contingut, allò que en determinava el seu pes 
eren els esdeveniments que aquest pugés gene·
rar. L’impacte que se’n retornés. Per tant l’autor 
identificava clarament que allò nou no està en 
allò que es diu sinó precisament en els esdeveni·
ments del seu retorn.
Els i les independentistes no estem dient res de 
nou, res que no sabéssim, res que no hagués es·
tat defensat anteriorment per molts dels nostres 
avantpassats i que fins i tot hagués estat motiu 
de guerres. Hem aconseguit desencadenar tota 
una seria d’esdeveniments continus que ens es·
tan portant cap a la República Catalana. Ara més 
que mai la llibertat com a poble ens acaricia per·
què hem determinat el què, el com i sols ens falta 
formalitzar el quan.   

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

MÒNICA MORROS, politòloga
@monicamorros

BERNAT ROCA, Professor de Filosofia i Història
@crossroads1815
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El poder del discurs Lisboa vs. Barcelona: els carteristes

Tornar a l’escola

És una massificació comparable a la de Barcelona, 
de la que en gaudeix qui en fa negoci i la pateix la 
resta.
Els carteristes dels tramvies lisboetes, per exem·
ple, són tota una institució. Cal anar sempre aler·
ta. Alerta amb les motxilles penjades a l’esquena i 
les bosses de mà que no tanquen bé. Els carteristes 
es concentren en les línies més turístiques, i també 
van disfressats de turistes. Si no ets d’allà, a prime·
ra vista són difícils d’identificar; després, quan els 
veus actuar amb aquell savoir-faire t’adones que 
la seva gran professionalitat està, com a mínim, a 
l’alçada dels carteristes de Barcelona. 
Davant d’un problema com aquest, les autoritats 
poden ignorar·lo i amagar el cap sota l’ala, o fer·
hi front sense complexos. Doncs bé, les autoritats 
lisboetes ja fa anys que van optar per reconèixer 
obertament el problema, i intenten minimitzar·lo 
avisant profusament les víctimes potencials amb 
grans cartells penjats als tramvies així com als in·
drets més turístics. Com a usuari regular del trans·
port públic barceloní m’agradaria veure avisos si·
milars. Si les autoritats reconeguessin obertament 
el problema i avisessin, els carteristes de Barcelona 
no ho tindrien tan fàcil. Quan veig els turistes ja·
ponesos a la zona de la Sagrada Família amb aque·
lla despreocupació per les seves pertinences se’m 
posen els pèls de punta.   

de forma sorollosa la ignorància i la saviesa, també 
l’arrogància i la senzillesa. Tots som savis i alhora 
ignorants. El nen sap coses que l’adult ha oblidat i 
no pot recuperar més que per instants. I l’adult en 
canvi ha de regalar generosament els coneixements 
de tota una vida de forma altruista a un jovent so·
vint desagraït. Tornar a l’escola és un acte de fe, de 
fe en la capacitat dels homes i dones de superar·se 
malgrat les adversitats i els designis del fat, tant trà·
gic com còmic. Com es pot veure en el fet que el 

brillant filòsof i matemà·
tic jueu Ludwig Wittgens·
tein fos company de clas·
se d’Adolf Hitler a Linz 
(Àustria). 
Els sofistes grecs van ser 
els primers professors re·
munerats i ensenyaven al 
jovent atenès eines retòri·
ques i coneixements pràc·
tics per triomfar a la polis 
(ciutat), una forma de pe·
dagogia a la qual s’oposà 
fortament el filòsof Sò·
crates. Va ser Plató qui 
va adonar·se que el saber 
busca la raó i l’ordre (el 
logos) i a vegades engen·

dra el caos tot i les bones intencions. Que les velles 
estructures trontollen davant un jovent preparat i 
descarat. Que el respecte al què és antic és necessari 
per estimar el nou. I que per tant la tradició s’ha de 
mantenir per innovar.  
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A proximadament vint 
mil alumnes han ini-
ciat el curs a l’Anoia 

aquesta setmana, si comptem 
les llars d’infants, l’educació 
infantil i els estudis obligato-
ris de primària i secundària. 
Caldria afegir-hi també els 
1.500 de  formació professi-
onal, 1.400 de batxillerat i els 
400 universitaris del campus 
d’Igualada. 

El curs s’inicia a la nostra co-
marca amb un lleuger incre-
ment de nens a P3 (augment 
de tres grups), però a l’educa-
ció infantil i el primer cicle de 
primària hi ha una reducció 
de sis grups. La causa és fàcil 
trobar-la: la crisi econòmica. 
Quan, el 2008, va començar 
el període crític, la natalitat va 
baixar força. Això té un reflex 
clar a les estadístiques. Que 
ara hi hagi un tímid augment 

Quasi vint mil alumnes han iniciat el curs a l’Anoia 
en educació infantil, primària i secundària
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 Centres Grups Alum.
CALAF 1 2 50
CAPELLADES 1 6 163
IGUALADA 5 29 832
JORBA 2 4 85
MASQUEFA 1 3 63
PIERA 1 5 127
STA. M. MONTBUI 1 2 67
VILANOVA CAMÍ 1 4 92

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Hoja2

Página 1

Total Total Total Total

P0-P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t

EL BRUC 28 62 17 22 23 125 23 18 24 17 21 22
CABRERA D'ANOIA 10 4 2 4 60 9 9 9 9 10 14
CALAF 44 120 38 39 43 247 40 53 38 32 49 35 201 53 42 55 51
CAPELLADES 61 185 55 77 53 438 62 68 73 78 69 88 392 98 108 99 87
CARME 17 29 8 12 9 62 14 11 1 11 10 15
CASTELLFOLLIT RIUB. 4 1 - 3 1 - - 1 - - -
CASTELLOLÍ 14 24 6 7 11 50 5 8 10 10 10 7
COPONS 5 2 3 - 13 - 4 3 2 1 3
IGUALADA 536 1.506 464 494 548 3.270 529 656 573 491 527 494 2.275 641 564 535 535
JORBA 39 98 22 37 39 311 32 48 59 58 66 48 192 44 58 48 42
LA LLACUNA 7 12 3 6 3 42 7 5 13 6 8 3
MASQUEFA 100 249 67 89 93 642 92 108 99 110 119 114 449 134 129 98 88
ÒDENA 51 132 41 50 41 236 49 41 39 39 38 30
PIERA 148 411 123 132 156 984 142 161 168 174 161 178 785 207 192 208 178
HOSTALETS PIEROLA 41 124 25 49 50 216 41 47 41 33 28 26
LA POBLA DE CLARAMUNT 24 65 18 24 23 141 18 27 30 21 24 21
ELS PRATS DE REI 10 17 4 8 5 25 5 3 4 4 4 5
SANT MARTÍ DE TOUS 13 42 15 12 15 111 16 21 19 20 17 18
SANT MARTÍ SESGUEIOLES 11 3 2 6 22 4 4 5 4 3 2
STA. M. MONTBUI 93 277 85 81 111 602 105 114 110 96 80 97 323 72 77 96 78
LA TORRE DE CLARAMUNT 26 82 23 25 34 207 23 38 34 37 40 35
VALLBONA D'ANOIA 14 38 7 14 17 106 20 20 18 19 15 14 192 42 58 51 41
VILANOVA DEL CAMÍ 128 361 109 127 125 810 139 130 146 137 134 124 402 105 106 101 90
TOTAL 1394 3864 1140 1312 1412 8721 1375 1594 1517 1408 1434 1393 5211 1396 1334 1291 1190

N Alumnes N Alumnes N Alumnes

 Total Primer Segon
Grau Mitjà 842 559 283
Grau Superior 710 371 339
Sols pràctiques 39

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (dades de juny de 2016)

de nens a P3 tant de bo fos 
una conseqüència dels inicis 
de la recuperació. El temps 
donarà respostes. 
On es mantenen les xifres és a 
l’ESO. Els que ara tenen més 
de 12 anys  d’edat van néi-
xer en plena època de vaques 
grasses (2004). Aquesta etapa 
dels estudis obligatoris -de 
fet, des de quart de primària- 
no nota encara el descens de 
la natalitat. Això succeirà en 
els propers anys. De moment, 
les  xifres es mantenen.
Les dades de matriculació de 
juliol que ha facilitat la De-
legació d’Ensenyament asse-

En el nombre d’alumnes 
fins a tercer de primària 
es noten els efectes de la 
crisi, que va iniciar-se 

el 2008: en alguns casos 
s’ha reduït el 50%

Una classe d’educació infantil.

nyalen que es mantenen els 
grups de primer d’ESO, 52, 
però passa de 1.418 a 1.365 
persones. En el total de l’ESO, 
hi ha 197 grups, cinc més que 
el curs passat, però el total 
d’alumnes ha crescut en quinze.
A l’etapa dels més petits, a 
les llars d’infants, a finals del 
curs passat hi havia 1.394 
nens apuntats. A l’educació 
infantil de P3-P5 la xifra puja 
a 3.864 alumnes, mentre que 
a Primària, quan els estudis ja 
són obligatoris, hi havia 8.721 
estudiants a tota la comarca, i 
a l’ESO, 5.211, a les 9 poblaci-
ons on hi ha instituts: Iguala-
da, Montbui, Vilanova, Piera, 
Masquefa, Calaf, Capellades, 
Jorba (Mestral i Montclar) i 
Vallbona.

Més batxillerat que FP
Pel que fa als estudis no obli-
gatoris (FP i Batxillerat), és 
interessant observar com, dels 

aproximadament 1.200 alum-
nes que acaben quart d’ESO, 

s’acaben distribuint en 560 
places de FP de grau mig, i 
unes 700 de batxillerat, en les 
vuit poblacions on es pot cur-
sar a la comarca. Hi ha més 
alumnes que opten per aques-
ta opció, que dóna accés a la 
Universitat, i també als cicles 
formatius superiors de FP.

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat.



El Campus acull aquest any nous estudis de Fisioteràpia i Nutrició.

E l curs escolar 2016/2017 
ha arrencat a la ciutat 
d’Igualada amb xifres 

molt similars a l’any anterior 
pel que fa als alumnes matri-
culats als estudis obligatoris i 
llars d’infants. Segons ha de-
tallat aquest dimecres la regi-
dora d’Ensenyament i Joven-
tut, Patrícia Illa, amb dades 
pràcticament definitives, són 
7.475 els alumnes a les aules 
de la ciutat: 479 en escoles 
bressol, 1.417 en Educació In-
fantil, 3.228 a Primària i 2.351 
a Secundària. Això suposa, 
respecte el curs anterior, un 
descens del 6,1% en Infantil 
i un increment del 5,5% a les 
llars d’infants, del 1,5% a Pri-
mària i del 3,4% a ESO. El to-
tal, doncs, la capital de l’Ano-
ia creix en 62 alumnes pel que 
fa al capítol escolar, un 0,8% 
més que al setembre de l’any 
passat, quan se’n van compta-
bilitzar 7.413. 
A banda de les xifres d’alum-
nes, la responsable d’Ense-
nyament ha destacat aquest 
dimecres les diferents accions 
de millora, per un valor con-
junt de 100.000 euros, du-
tes a terme el passat estiu en 
centres públics de la ciutat. 
Concretament, s’ha renovat 
el paviment de la sala mul-
tiusos de l’escola bressol La 
Lluna i el sistema de porter 
electrònic del CEIP Garcia 
Fossas, tot i que, en aquesta 
ocasió, les obres més impor-
tants han correspost al CEIP 
Emili Vallès i al CEIP Ramon 
Castelltort, amb la renovació 
de dipòsits de gasoil, la substi-
tució de la instal·lació elèctri-
ca i millores d’accessibilitat, 
millores en la calefacció i re-
novació de lavabos. Aquestes 

El curs comença a Igualada amb 7.475 
alumnes, 400 més al Campus

intervencions s’emmarquen 
en el pla d’inversió anual per a 
la millora dels centres educa-
tius públics que duu a terme 
l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Estudis superiors 
Aquests dies arrenca també 
l’activitat al Campus Univer-
sitari d’Igualada que, quan 
es tanquin definitivament les 
matrícules, preveu superar els 
400 alumnes, més de 300 cur-
sant estudis de grau i aproxi-
madament uns 90 que faran 
estudis de màster. Pel que fa 
als estudis de grau, destaca 
l’inici del nou doble grau en 
Fisioteràpia i Nutrició Huma-
na i Dietètica de la Universitat 
de Lleida (UdL), que arrenca 
aquesta tardor amb 18 alum-
nes. Els estudis d’Infermeria, 
també de la UdL i que es van 
iniciar el curs passat, compten 
enguany amb 88 alumnes de 
primer i segon curs. La resta 
de graus, com el d’Organitza-
ció Industrial i el d’Enginyeria 
Química de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) 
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i el doble grau en ADE Indus-
trial de la UPC i la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), 
apleguen al voltant de 200 es-
tudiants. Tot plegat, segons la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica i Coneixement, 
Àngels Chacón, confirma que 
“el Campus d’Igualada es con-
tinua consolidant com un cen-
tre universitari públic de refe-
rència a la Catalunya interior”.  
Pel que fa als cicles formatius 
de Grau Mitjà, el curs comen-
ça amb 700 estudiants a l’Ins-
titut Milà i Fontanals i amb 
68 alumnes a l’Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps, en 
aquest cas cursant disciplines 
vinculades al disseny gràfic i 
l’artesania en cuir. Finalment, 
pel que fa als cicles formatius 
de Grau Superior, el Milà i 
Fontanals compta amb 650 
estudiants i l’EMA Gaspar 
Camps amb 44 alumnes que 
cursen Gràfica Publicitària. 
Aquest últim centre també 
compta amb 153 alumnes en 
els diferents monogràfics que 
imparteix. 
 
 
 

La consellera de Treball 
va visitar Àuria

La consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Dolors Bas-
sa, ha visitat el centre especial 
de treball de la cooperativa 
Àuria i l’àrea de formació la-
boral i inserció per conèixer 
de primera la mà les activitats 
en economia social que de-
senvolupa l’entitat. 
La visita ha servit per mostrar 
una de les àrees estratègiques 
i de més projecció del grup, 
Àuria Cosmètica, la divisió 
de perfumeria i cosmètica 
que té capacitat per fabricar, 
envasar, manipular, etiquetar 
i condicionar productes de 
perfumeria i cosmètica per a 
tercers. El recorregut ha inclòs 
també l’àrea de serveis indus-
trials i els serveis adreçats a la 
formació laboral i a la inser-
ció.  
Aquest últim departament és, 
precisament, un dels puntals 
de l’entitat perquè treballa per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectuals, malaltia mental, 
però també col·lectius amb 
risc d’exclusió social,  amb 
l’objectiu d’aconseguir la in-
serció a les empreses ordinà-
ries. Precisament, en el que va 
d’aquest any, el Servei d’In-
serció Especialitzat del SIE ha 
realitzat amb èxit més de 70 

convenis de pràctiques labo-
rals, 53 insercions a l’empresa 
ordinària i 70 en el centre es-
pecial de treball. 
Miquel Canet, director gene-
ral d’Àuria Grup, ha traslladat 
a la consellera la necessitat de 
“vetllar per la missió social, 
sense ànim de lucre, que duen 
a terme els centres especials de 
treball i la urgència en que  es 
troben molts CET’s per no po-
der fer front als impagaments 
de l’administració, per pro-
grames amb  com els USAPS, 
de suport especial al treball”. 
En aquesta línia, la consellera 
ha recordat “l’esforç que fa el 
departament per fer front a 
aquests endarreriments que 
corresponen a programes es-
tatals” i “el compromís” del 
Govern amb “un model propi 
d’entitats com Àuria” que de-
fineixen l’economia social al 
conjunt del país. 
Al seu torn, l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, ha destacat 
“l’esforç ingent” d’empreses 
socials com la cooperativa 
Àuria per “desenvolupar les 
seves activitats empresarials, 
sovint, en lliure competència 
amb empreses mercantils” i la 
“immensa missió social” que 
desenvolupen per a l’Anoia.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Milers d’anoiencs 
van participar diu-
menge de la Diada 

Nacional. Molts van fer-ho a 
Berga, que era el destí “ofici-
al” de la nostra comarca, però 
també d’altres van optar per 
desplaçar-se a Barcelona, Tar-
ragona o Lleida. 
A Berga, on hi eren més de 
dues mil persones vingudes 
de l’Anoia en autobusos i 
moltes més en vehicles par-
ticulars, s’hi van concentrar 
prop de 60.000 independen-
tistes procedents de comar-
ques de l’interior i el Pirineu. 
Berga era el representant de la 
cultura i tradició catalanes en 
la diada “A punt!” organitza-
da per l’ANC i Òmnium. I de 
representació cultura n’hi ha-
via molta de diferents comar-
ques.  De l’Anoia es van veure 
els Moixiganguers d’Igualada, 
que van oferir diverses figures 
durant la concentració. Tam-
bé es va organitzar una cerca-
vila de gegants, molt nombro-
sa de diferents ciutats i pobles 
de Catalunya, però de l’Anoia 
només hi havia els gegants del 
barri de Santa Caterina. Dels 
d’Igualada, ni rastre. Ni dels 
vells, ni dels “nous”...
Berga segurament mai no ha-

Milers d’anoiencs van ser a Berga i Barcelona per la Diada 

via aplegat tanta gent i, a ban-
da de la Patum, segurament 
tampoc mai havia estat tant 
al punt de mira del món. Des 
de ben d’hora al matí, la ciutat 
es va anar omplint de gent. I 
com a bona capital de la cul-
tura i la tradició, va aconse-
guir demostrar que el passat, 
el present i el futur són capa-
ços de confluir. A Berga s’hi 
van trobar els participants del 
Berguedà, l’Alt Urgell, la Cer-
danya, el Ripollès, Osona, el 
Lluçanès, el Moianès, l’Anoia, 
el Bages i el Solsonès. 
Malgrat els previsibles pro-
blemes de mobilitat, el cert 
és que la Diada va transcór-
rer amb total normalitat. Al 
final, tothom va coincidir en 
el passeig de la Pau. Aquesta 
via es va fer petita en molts 
moments, i els carrers adja-
cents es van veure inundats 
de persones que, entremig de 
gegants, castellers i pubillatge, 
buscaven la seva mica d’es-
pai. L’Anoia es va concentrar 
bàsicament en els trams 12, 13 
i 14.
A Berga, aquest Onze de Se-
tembre es va viure amb il·lu-
sió i emoció. Hi van partici-
par prop de 400 voluntaris, i 
els berguedans s’hi van abo-
car. Els preus eren populars, 
i bars i restaurants van fer 
l’agost. Es notava que era una 
ciutat amb ganes d’acollir la 
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La festa nacional a 
Berga, plena de color 

i cultura, va ser 
molt animada durant 

tot el dia

Actuació dels Moxiganguers durant la concentració a Berga.

Gegants de diversos pobles van ser a Berga. De l’Anoia, només els de Sta Caterina d’Igualada.

El tram 14, ple d’anoiencs.

Diada, malgrat les seves pe-
tites dimensions. Diumenge, 
Berga va multiplicar gairebé 
per quatre la seva població.
A l’hora dels discursos, l’at-
leta berguedana, Núria Picas 
va ser l’encarregada de fer el 
parlament. L’esportista va dir 
que la cultura i la tradició se-
ran els pilars del progrés de la 
nova República Catalana. Pi-
cas va recordar  que des dels 
últims anys el poble català ha 
impressionat per la seva im-
plicació cívica i pacífica. “Els 
darrers anys han estat clau per 
arribar on el poble català és 
avui”, va dir. 
Acabats els parlaments, a l’es-
cenari van actuar Feliu Ventu-
ra i Brams,  el grup d’en Titot, 
regidor de Berga i autor de la 
cançó de la Diada d’aquest 
any, Endavant les Atxes.

L’organització calcula 
que a Berga hi havien 

prop de 60.000 
persones, quasi quatre 

vegades més la seva 
població habitual

Espectacular imatge de 
Berga, amb el color moixigan-

guer enmig de la gent.



REDACCIÓ / LA VEU 

E l lliurament dels Pre-
mis al Compromís 
Cultural, que organitza 

Òmnium, va tornar a ser molt 
emotiu. El teatre de l’Ateneu 
va acollir la cerimònia, que va 
comptar amb la presència del 
president nacional de l’entitat, 
Jordi Cuixart, i la filla de la 
que en fou la presidenta, Mu-
riel Casals. Malgrat el caràcter 
cultural de l’acte, la situació 
política del país i el procés so-
biranista van  marcar molt la 
vetllada, a poques hores de la 
Diada Nacional de Setembre.
Cuixart inicià l’acte de lliura-
ment dels XIII Premis al Com-
promís Cultural felicitant als 
premiats i recordant l’anterior 
presidenta de l’entitat, Muriel 
Casals. 
Repassant els esdeveniment 
dels darrers mesos, reivindicà 
el 9N com un èxit col·lectiu, es 
solidaritzà amb Carme Forca-
dell per la persecució judicial 
i fou crític amb l’obsessió del 
TC per tombar les lleis que 
volen fer millor la vida de la 
gent, com la llei contra la po-
bresa energètica.
El president d’Òmnium ex-
plicà que l’entitat treballa per 
compartir el procés constitu-
ent amb espais polítics, com 
els comuns, per tal que aportin 
el seu gra de sorra en la cons-
trucció de la futura República 
Catalana. Cuixart va explicar 
que els premiats d’aquest any 
“són un exemple d’altruisme 
i perseverança, que ens han 
de servir de referent. Tots dos 
potser no passaran a la histò-
ria però es mereixen un reco-
neixement per la seva feina 
constant i pel seu compromís 
amb la societat i la cultura del 
nostre país”.
En acabar el parlament del 
president, la filla de Muriel 
Casals, Laia Guasch, va pujar 
a l’escenari a recollir un ram 
de flors com a agraïment a la 
seva presència a l’acte orga-
nitzat per Òmnium Anoia.

L’espai que més cuida 
la música en viu
El fill del Gès i la Marien, 
Cels Burgès, va recollir el pre-
mi entregat al bar Hot Blues 
agraint el bon moment de la 
música i la cultura a la ciutat. 
Burgès repassà totes les enti-
tats que estan fent activitats 
a Igualada, agrair la tasca de 
les escoles de música formant 

Òmnium anima a construir junts la República Catalana 
en ocasió del lliurament dels Premis al Compromís Cultural

a infants i joves i va aprofitar 
recordar que el bar sempre té 
les portes obertes a noves pro-
postes.

Narcís Viarnès 
emociona l’Ateneu
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La religiosa Encarna 
Viarnés i el local Hot 

Blues van ser els guar-
donats, amb la presèn-
cia del president d’Òm-
nium, Jordi Cuixart, i 

la filla de Muriel Casals

Narcís Viarnés va recollir el premi en nom de la seva filla.

Cels Burgès, de Hot Blues, adreçant unes paraules al públic.

El pare de l’Encarna, Narcís 
Viarnès, va llegir una carta 
plena de tendresa enviada per 
la seva filla des de Gabon, on 
està vivint, que va emocionar 
als assistents a l’acte. Viarnès 
expressà que malgrat ser lluny 
de casa viu amb emoció el 
procés que està vivint el país i 
que, de fora, gaudeix molt de 
la combinació entre universa-
litat i identitat.

Música de Cels Burgès 
i Ariadna Bonet
Cels Burgès, acompanyat de 
l’Ariadna Bonet, van oferir 

La filla de Muriel Casals, Laia Guasch, va ser a l’acte.

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural.

quatre peces musicals a l’inici 
de l’acte i just després de re-
collir el premi, amb cançons 
com Utòpics, idealistes i in-
genus que concordaven molt 
amb la manera de ser i de fer 
dels premiats. Va ser un molt 

bon acompanyament de la 
cerimònia. L’acte, presentat 
per Adriana Fuertes i Arnau 
Vinòs, va acabar animant als 
assistents a assistir, un any 
més, a la mobilització de l’11 
de setembre. 

EMPRESA AMB 40 ANYS AL SECTOR 
INDUSTRIAL FABRICANT DE BENS D’EQUIP

NECESSITA Incorporar 
TÈCNIC MECÀNIC POSTVENDA

Es requereix:
- FP II o similiar
- Bon tracte amb el client
- Persona organitzada
- Experiència mínima 3 anys en sector industrial
- Es valorarà experiència en el sector dels compressors
- Coneixements electrics i electrònics
- Carnet B1  
 

  
L’apartat de correus 401 – Igualada REF. TMPV

S'ofereix:
- Incorporació immediata

- Contracte inde�nit
Interessats enviar CV a:



Lluís Llach omple fins dalt l’Ateneu Igualadí en l’acte municipal 
de la Diada i afirma que  “el carrer ens donarà la victòria”
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L luís Llach és un expo-
nent del sobiranisme. 
Darrere d’ell hi ha dè-

cades defensant el mateix ob-
jectiu, dalt d’un escenari, amb 
algunes de les cançons que ja 
han esdevingut patrimoni de 
tots els catalans. Ara, des del 
Parlament, el de Verges apura 
les opcions d’independència 
immers en la política i en el 
grup de Junts pel Sí. Dijous 
passat va ser a Igualada en l’ac-
te oficial de la Diada, omplint 
fins dalt l’Ateneu Igualadí, en 
una entrada tan atapeïda que 
no es recordava des de feia 
molt temps.
El diputat al Parlament de 
Catalunya i president de la 
Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent, Lluís Llach, va 
participar en el diàleg Som el 
somni, recordant Muriel Ca-
sals juntament amb el perio-
dista igualadí Joan Maria Mor-
ros, i responent nombroses 
preguntes per part del públic.  

Futur lluminós
“Ens hem fet independentistes 
perquè, sinó, el nostre futur 
seria un desastre, però no us 
feu massa il·lusions que sigui 
fàcil. Ans al contrari, això ens 
serà difícil”, deia Llach, qui in-
sistia que “l’oportunitat que 
se’ns presenta ens fa veure un 
futur lluminós”. 
Des de ja fa sis anys, amb les 
primeres manifestacions pú-
bliques arran de les consul-
tes populars i la suspensió 
de bona part de l’Estatut pel 
Tribunal Constitucional, és el 
poble el que ha fet fort el pro-
cés sobiranista. “Tenim molt 
poder, més del què ens pen-
sem, doncs fem-lo servir”, deia 
Llach, per a qui “no tingueu 
cap dubte que el carrer ens do-
narà la victòria”.
El públic preguntava què pas-
sarà quan els polítics tirin en-
davant l’anomenada “descon-
nexió”. Per al cantautor “no 
patiu, que ho farem. No se’m 
nota a la cara?”, preguntava 
Llach al públic. “Quan nosal-
tres desobeïm les ordres d’Es-
panya, caldrà que vosaltres 
sigueu la vàlua, tenim l’abso-
luta esperança que estareu al 
darrere”.
Llach va destacar que “com a 
poble tenim una oportunitat 
única, tenim el privilegi de, en 
ple segle XXI, poder construir 
per primer cop una repúbli-
ca al servei de les persones”. 

Lluís Llach va omplir l’Ateneu com feia temps que no es recordava. 

Va admetre, però, que “cal ei-
xamplar encara més la base de 
partidaris de la independèn-
cia i garantir que, quan arribi 
el moment decisiu, tinguem 
la majoria i la força sufici-
ents que legitimin el gran pas 
que farem”.  El gironí afincat 
al Priorat que “una situació 
pitjor que l’actual és impossi-
ble, estem assetjats per tot ar-
reu, l’Estat espanyol ens ofega 
l’economia, l’ensenyament, la 
cultura i tot allò que pot i el 

panorama ja no pot ser pitjor”. 
El diputat de Junts pel Sí, però, 
és optimista quan afirma que 
“el govern de l’Estat no té la 
més mínima ètica democràtica 
i això contribueix a la nostra 
causa, si es mantenen com fins 
ara aquest procés no té atura-
dor”. I és que, afegeix, “quan 
ens amenacen ningú de nosal-
tres va enrere, la fermesa ciu-
tadana encara es fa més forta”. 
Finalment, Llach acabava di-
ent que “malgrat intentin des-

coratjar-nos hem de conservar 
el somriure, la força i el con-
venciment” i va fer una crida a 
una mobilització massiva per 
la Diada.  
Els actes a l’Ateneu van comp-
tat amb la presència de bona 
part dels regidors del consis-
tori, de les diputades al Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich i Alba Vergés, i 
d’alcaldes i regidors de dife-

rents municipis de la comar-
ca. A l’acabar, integrants de 
l’històric regiment de Mique-
lets de Catalunya han encap-
çalat la comitiva d’autoritats 
i assistents fins a la plaça de 
l’Ajuntament.  Un cop allà, es 
van disparar salves d’honor, es 
va hissar la Senyera i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, es va 
dirigir als assistents, abans de 
sonar l’Himne Nacional.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’entitat Aigua és Vida 
continua la seva batalla 
contra les irregulari-

tats detectades per la manca 
de contracte dels ajuntaments 
amb l’empresa concessionària 
Aigua de Rigat, com és el cas 
d’Igualada. Mentre continua 
fent-se l’auditoria per deter-
minar quina fórmula de futur 
caldrà cercar posteriorment, 
ara ha demanat als grups po-
lítics de les poblacions en les 
que no hi ha contracte, que el 
preu de l’aigua es congeli fins 
que no es trobi una solució a 
aquesta situació anòmala. A 
més d’Igualada, passa el ma-
teix a la Pobla de Claramunt, 
i Vilanova del Camí. En canvi, 
no és el cas d’Òdena, la Torre, 
Copons i Jorba, on sí que exis-
teix un contracte signat entre 
Aigua de Rigat SA, propietat 
del Grup Agbar, i els ajunta-
ments.
El portaveu d’Aigua és Vida, 
Pau Ortínez, explicava di-

Aigua és Vida demana que es congeli el preu de l’aigua mentre no 
se solucioni la manca de concessió del servei a Aigua de Rigat
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L’entitat creu que és 
diferent el cas d’Òdena, 
la Torre, Copons, Jorba, 

on sí que hi ha 
contracte municipal

Representants d’Aigua és Vida, davant l’oficina d’Aigua de Rigat.

marts que “els darrers anys 
s’ha apujat el preu del rebut, 
sempre per demanda de l’em-
presa. Entenem que és una 
pujada il·legítima, perquè no 
hi ha contracte. Ens trobem 
en la realització de l’auditoria, 
per tant entenem que no hi ha 
cap justificació per apujar el 
preu del servei, perquè no co-
neixem encara quin és el cost 
real del preu de l’aigua”. 

Fins al 2020
Des de l’entitat es demana que 
no es realitzi cap pujada del 
preu de l’aigua fins el 2020, 
congelant el preu del rebut 
els propers 3 anys, fins que la 
decisió sobre el nou model de 
gestió hagi estat votada pels 
ciutadans. Per això, inter-

pel·len als partits polítics amb 
representants als tres ajun-
taments perquè facin públic, 
abans del Ple municipal d’oc-
tubre, quin serà el seu posicio-
nament sobre el preu del rebut 
de l’aigua de l’any vinent.
Aigua és Vida entén que 
“l’únic beneficiat d’una puja-
da seria el grup Agbar i que, 
per tant, els partits polítics que 
votessin a favor d’un augment 
del rebut ho farien servint els 
interessos de l’empresa enlloc 
de la ciutadania”. Sembla que 

l’empresa Aigua de Rigat no 
proposarà cap augment de 
preu, tot i que no n’ha fet cap 
confirmació oficial.
L’entitat insisteix que “seria 
necessari que es contractés un 
auditor extern que supervisés 
el procés”, i continua propo-
sant l’expert en gestió de l’ai-
gua Joan Gaya, que ja ha viscut 
molt de prop el cas de Terras-
sa, on finalment hi haurà un 
referèndum entre la població 
per a escollir quin model vol, 
públic o privat. 

El sou de Jordi Pont
Aigua és Vida continua essent 
molt crítica amb el regidor 
Jordi Pont, que és el represen-
tant de l’Ajuntament en la ne-
gociació però cobra de l’em-
presa 18.000 euros a l’any, nou 
mil com a assessor i nou mil 
més com a membre del consell 
d’administració. “Creiem que 
hi ha un conflicte d’interessos 
en les tasques de Pont, ja que 
combina la responsabilitat al 
Consell d’Administració d’Ai-
gua de Rigat i és, alhora, un 
dels representant de l’Ajunta-
ment per resoldre la situació. 
Els diners que cobra de l’em-
presa són un clar exemple de 
la poca motivació que pot te-
nir el regidor perquè es resol-
gui el problema”. 

Servei a domicili de

Gasoil de calefacció

Comandes i informació:

902 102 515 - 93 859 05 37
gasoil@esclatoil.cat
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A partir d’avui divendres 
16 i fins al 22 de setem-
bre se celebra nova-

ment a tota Europa la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. Sota el lema Mobilitat 
intel·ligent. Economia potent, 
l’edició 2016 proposa la cerca 
de noves formes de mobilitat, 
que s’allunyin del domini ab-
solut del cotxe particular cap 
a un transport més sostenible, 
segur i saludable. 
Canviant la manera de despla-
çar-se es poden augmentar els 
nivells d’activitat física, con-
tribuir a millorar la qualitat 
de l’aire que es respira a les 
ciutats i ajudar a prevenir els 
accidents de trànsit. Escollir 
el transport públic col·lectiu 
o el vehicle elèctric per anar a 
la feina, caminar o moure’s en 
bicicleta per anar de compres 
en comptes d’agafar el cotxe 
pot ser una bona forma de 
protegir i millorar la salut. 
Els objectius principals de la 
Setmana són estimular un 
comportament ciutadà en re-
lació amb l’ús del vehicle que 
sigui compatible amb el desen-
volupament urbà sostenible; 
sensibilitzar la ciutadania so-
bre els impactes ambientals 
del transport i informar-la so-
bre les seves diferents modali-
tats; impulsar l’ús dels mitjans 

Setmana de la Mobilitat: avui divendres el bus urbà és gratuït, i 
durant tot el cap de setmana no es podrà aparcar al centre

de transport sostenibles com 
ara el transport públic, la bi-
cicleta, la mobilitat a peu i els 
vehicles elèctrics; potenciar 
un retrobament de la ciutada-
nia amb la ciutat, la seva gent 
i el seu patrimoni cultural, en 
un entorn saludable i relaxat; 
reflexionar sobre com afecta a 
la salut l’ús excessiu del trans-
port motoritzat, especialment 
pel que fa a la contaminació 
atmosfèrica i la congestió que 
generen un impacte negatiu 
sobre els sistemes respiratori 
i cardiovascular, propiciant el 
sedentarisme i la inactivitat 
física. 

Dues activitats
L’Ajuntament d’Igualada s’ha 
adherit a la Setmana Europea 
de la Mobilitat Sostenible i 
Segura i durà a terme princi-
palment dues activitats. El 16 
de setembre tots els autobu-
sos urbans seran gratuïts. El 
transport públic és l’alternati-
va per als desplaçaments dins 
de la ciutat. Per viatger i a di-
ferència d’un cotxe particular, 
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L’Ajuntament 
d’Igualada ha 

començat 
a impulsar l’ús de 

vehicles 100% elèctrics 
en la flota municipal

Carril bici al passeig Verdaguer.

un autobús emet a l’atmosfera 
un 40% menys d’òxids de nit-
rogen, un 80% menys d’hidro-
carburs, un 95% menys de CO 
i un 70% menys de CO2. Una 
altra dada interessant és que 
el transport públic necessita, 
per viatger, 50 vegades menys 
d’espai i l’autobús consumeix 
15 vegades menys d’energia 
que el cotxe particular.  
A més, es prohibirà circular 
amb vehicles de motor pels 
carrers del centre el dies 16, 
17 i 18 de setembre, entre les 
10h i les 20h. Aquesta activi-
tat vol fomentar la mobilitat 
a peu pel centre de la ciutat. 
La mesura inclourà la Rambla 
de Sant Isidre, el carrer Nou, 
la plaça del Pilar, el carrer de 
l’Argent, el carrer de Sant Se-
bastià, la travessia de Sant 
Sebastià, la plaça de l’Ajun-
tament, el carrer del Born, el 
carrer de Santa Maria, la pla-
ça del Bruc, la plaça del Pilar, 

la plaça de Pius XII, el carrer 
de Custiol, el carrer de Sant 
Cristòfol, el carrer del Roser, 
el carrer de Sant Bartomeu, el 
carrer de Sant Jaume, la plaça 
de Sant Miquel i el carrer de 
Sant Roc.  
D’altra banda, aquest any 
l’Ajuntament d’Igualada ha 
començat a impulsar la utilit-
zació de vehicles 100% elèc-
trics en la renovació de la seva 
flota municipal, amb l’ad-
quisició de dues furgonetes 
elèctriques Nissan e-NV200, 
perfectament equipades i amb 
una ampla capacitat de càrre-
ga. Aquest mateix any també 
es preveu per part de la Gene-
ralitat de Catalunya la instal-
lació d’un punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a l’esta-
ció de FGC. 
En els vehicles purs elèctrics 
com els que s’han adquirit, la 
reducció de gasos contami-
nants és del 100%. Per tant, 

el vehicle elèctric contribuirà 
a reduir les emissions locals 
d’òxids de nitrogen, les partí-
cules en suspensió i altres con-
taminants, millorant la quali-
tat de l’aire allà on circularà el 
vehicle, amb els beneficis per a 
la salut que això comporta. La 
introducció del vehicle elèc-
tric també reduirà el soroll, ja 
que el motor elèctric és extre-
madament silenciós. 
 
 
 
 
 
 
 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Temporada 2015-16

- Data: 29-09-2016
- Lloc: Sala d’Actes del Pavelló de les Comes.
 C/ Carles Riba s/n

- Hora: 
A les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en 
segona convocatòria.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea 
ordinària anterior.
2.- Informe de Presidència.
3.- Regulació quotes secció patinatge artístic.
4.- Obligatorietat de vendre un talonari de Loteria de 
Nadal.
5.- Remuneració econòmica àrea de presidència/gerència. 
6.- Balanç econòmic de la temporada 2015-16.
7.- Pressupost per a la temporada 2016-17.
8.- Balanç esportiu de la temporada 2015-16.
9.- Precs i preguntes.
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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
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D urant el passat mes 
d’agost el Centre de 
Dia Montserrat, ges-

tionat pel Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada, ha realitzat 
tot un seguit d’activitats rela-
cionades amb esdeveniment 
socials de transcendència per 
la ciutat.
Durant la segona setmana del 
mes i aprofitant que aquest 
any ha estat un any olímpic, 
el centre ha celebrat les seves 
pròpies olimpíades, adaptant 
alguns dels esports més po-
pulars de Rio 2016 a les ne-
cessitats dels nostres usuaris.
Els avis i àvies, a més de mi-
llorar i mantenir-se en forma, 
van gaudir i riure d’allò més. 
El darrer dia hi va haver la 
jornada de clausura amb me-

Activitats d’estiu al 
Centre de Dia Montserrat

L’Institut Badia i Margarit 
estrena millores i ampliació

dalles per tots els participants 
i un pica-pica per celebrar 
l’èxit d’aquestes Olimpíades 
tan especials.
Un altre esdeveniment im-
portant per la ciutat i que 
va celebrar el centre va ser la 
Festa Major. Degut a l’escassa 
mobilitat de molts dels nos-
tres usuaris i la impossibilitat 
d’assistir als actes, es va por-
tar al centre un tastet d’algu-
nes activitats de la festa major 
de la ciutat. Així,  durant la 
setmana del 22 al 29 d’agost 
vam gaudir de d’activitats 
com els jocs besties, el ball del 
fanalet, el campionat de pe-
tanca, el bingo de Festa Ma-
jor i una visita dels gegants i 
nans d’Igualada, que ens van 
fer gaudir en primera perso-
na de la festa més important 
de la ciutat. 
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El passat dimarts 6 de se-
tembre a la tarda, Lluís 
Baulenas -Director 

General de Centres Públics- 
acompanyat per Antoni Mas-
segú – Director dels Serveis 
Territorials a la Catalunya 
Central- i Marc Castells – Al-
calde d’Igualada-, entre d’al-
tres, acompanyats per l’equip 
directiu  i representants de 
l’AMPA i alumnes del centre, 
van comprovar de primera 
mà que tot està llest per co-
mençar el segon curs del nou 
institut de la ciutat. 

Núria Parlon.

L’institut Badia i Margarit va 
iniciar la seva activitat el curs 
passat i durant aquest estiu 
s’han realitzat obres d’ampli-
ació i millora. Actualment el 
centre compta amb 9 aules –
una de les quals és biblioteca 
i una altra és l’aula de teatre-, 
12 professors, una conserge i 
una administrativa. L’ampli-
ació d’aules ha suposat tam-
bé una ampliació de material 
digital i el desembalatge i col.
locació de tot el nou mobi-
liari el van fer pares, mares i 
alumnes de l’AMPA perquè 
tot estigués llest a 1 de setembre. 

La visita va ser llarga ja que a 
banda de visitar totes les au-
les de l’institut, el senyor Llu-
ís Baulenas va mostrar espe-
cial interès en conèixer amb 
detall el projecte i l’estruc-
tura organitzativa del centre, 
del qual en va destacar el tre-
ball conjunt AMPA-institut i 
l’aplicació que la direcció del 
centre ha fet de l’autonomia 
de centres prevista en la Llei 
Catalana d’Educació, amb els 
diferents projectes de centre i 
la singularització horària, que 
possibiliten una atenció molt 
personalitzada als interessos 
de cada alumne/a. 
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E l proper mes d’octubre 
s’iniciarà un projecte 
conjunt adreçat a per-

sones amb inquietuds plàs-
tiques i artístiques amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer la 
diversitat funcional 
El taller d’expressió plàstica 
liderat per Assumpta Codi-
na, l’Enxub, inicia una nova 
etapa en col·laboració amb 
la nostra entitat. Aquesta co-
operació és el resultat d’una 
llarga col·laboració i reconei-
xement mutu entre la Funda-
ció Privada Àuria i l’Enxub i 
té per objectiu donar a conèi-
xer la diversitat funcional a 
partir de tallers creatius i de 
fang que, habitualment, ha 
vingut realitzant l’Enxub.  
Aquesta nova proposta de 
tallers començaran al proper 
mes d’octubre i ja es poden 
realitzar les inscripcions a tra-

Acord d’Àuria amb el 
taller d’expressió Enxub

vés de la pròpia web de l’En-
xub (www.enxub.blogspot.
com). Un dels canvis princi-
pals és que el taller es traslla-
da a la seu d’Àuria Fundació, 
a l’avinguda Andorra núme-
ro 28 d’Igualada, just darrere 
dels Mossos d’Esquadra.  
Aquest nou cicle inclourà di-
ferents activitats adreçades a 
nens, joves i adults, però tam-
bé a les escoles a través del 
programa AIRE promogut 
per l’Ajuntament d’Igualada. 
L’Assumpta Codina, impul-
sora del projecte, vol agrair la 
confiança dipositada durant 
tots aquests anys  i assegura 
que” el projecte es mantindrà 
ben viu”, en companyia dels 
professionals d’Àuria. 
Des d’Àuria Grup es valora 
com una gran oportunitat 
per treballar a través de l’ex-
pressió plàstica la inclusió so-
cial dels col·lectius més vulne-
rables.

Núria Parlon explicarà avui a l’Anoia 
per què vol liderar el PSC
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Avui divendres 16 de 
setembre, a les 20.00, 
al Teatre Unió Agrí-

cola d’Òdena, l’alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet, 
Núria Parlon, presentarà als 
militants i simpatitzants la 
seva proposta per encapçalar 
el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, en el marc del pro-
cés de primàries que s’han de 
celebrar, l’avantsala del Con-
grés del partit aquesta tardor. 
Abans visitarà a companys 
militants d’Igualada i comar-
ca. 
Des de l’Anoia hi ha un im-
portant grup de militants i 
simpatitzants (Masquefa, Ca-
pellades, Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida 
de Montbui,...) que s’estan 
mobilitzant per tal d’explicar 
a les diverses agrupacions el 
projecte de l’equip de Parlon, 

un projecte que il·lusioni, que 
engresqui i sobretot encorat-
gi per encarar millor els reptes 
actuals i futurs del país. És per 

això que s’anima a assistir a la 
trobada per escoltar de primera 
mà aquest projecte i a la vegada 
poder intercanviar un diàleg.
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Peixos

Igualada té un mercat... súper!



fixa, un horari, comoditat, vacances... Tot plegat forma 
part del procés. Si treballem amb una visió clara, poc a 
poc ho anirem estabilitzant.
3) Hores de son
Hem de dormir. Si més no, buscar hàbits de son que ens 
siguin saludables. Ens posarem al llit i ens vindran al cap 
alguns dels serrells que tenim pendents de lligar, acabar de 
preparar una proposta a un client, ... i un llarg etcètera. Si, 
sacrificarem moments de son però hem de mirar de ges-
tionar-ho i mirar d’ajustar-ho de la millor forma possible. 
4) Ingressos
Sí... els ingressos. Al principi no farem gaires diners... així 
que haurem de prendre algunes decisions... molts em-
presaris no ens hem fixat un propi sou... fins al cap d’un 
temps. S’ha d’estar preparat per això. Preveure una certa 
incertesa en els nostres ingressos. 
5) Confort
Liderar un projecte empresarial suposa assumir una gran 
responsabilitat. Ens haurem de posar un munt de barrets, 
prendre decisions que no havíem pres mai, aprofundir en 
temes que desconeixem... i sí... sortir de la zona de confort 
vàries vegades al dia. Tocarà acostumar-se a conviure amb 
certes incomoditats. Com més ens hi acostumem més 
confiança guanyarem i millorarem la manera en com en 
fem front. 

QUÈ VAL EL MEU PIS?

U
na de les preguntes que més preocu-
pa als propietaris que volen vendre, 
és a quin preu es pot vendre el seu 
habitatge.

És un dilema. Si és massa baix perdrem diners. Si 
és massa alt també, perquè no es vendrà. 
Necessitem basar-nos en un estudi de mercat sò-
lid i realista, basat en la comparació en operaci-
ons de venda realitzades recentment d’immobles 
de característiques similars i a la mateixa zona.
Els portals immobiliaris (Habitaclia, Fotocasa..) 
no ens donen aquesta informació. Aquests por-
tals reflecteixen la intenció de venda de molts 
propietaris però no la realitat de mercat. En ge-
neral els preus que s’hi ofereixen són superiors al 
preus que s’ acaba venent finalment, la diferència 
oscil·la el 23%.
Quins altres factors, a part de les transaccions 
recents de compravenda, influeixen a l’estimació 
per obtenir el preu?
-La superfície: tant l’útil com la construïda, a 
més del nombre d’habitacions i banys, la distri-
bució, si té terrassa...
-L’antiguitat: els habitatges es deprecien.
-L’estat de conservació: l’habitatge està acabat de 
reformar o necessita reformes?
-Els materials de construcció: la seva qualitat així 
com si l’ habitatge disposa de calefacció, aire con-
dicionat...
-Les infraestructures: si l’edifici té ascensor, jardí, 
piscina, pàrquing...
-La zona i els seus serveis: les diferències de preu 
per m2 segons la ubicació i el barri poden ser 
substancials. Aquí a Igualada per exemple, les 
zones més valorades són: la zona centre propera 
a Cal Font, barri de Set Camins i zona hospital/ 
Sagrada Família. Les menys valorades són el bar-
ri de Montserrat i el barri de Fàtima.
Quins factors no influeixen a l’hora d’obtenir un 
preu?
-El que necessito per vendre, el que m’hi he gas-
tat, el que en vulgui, el que val l’habitatge que 
vull comprar, el que va dir el veí, els meus senti-
ments cap a ell..
Les estadístiques diuen que els habitatges que es 
venen més de pressa són els que tenen el preu 
adequat des del primer dia. 
Els habitatges que tenen un preu per sobre del de 
mercat triguen més a vendre’s i, al final, s’acaben 
venent per menys del que caldria. Molt bona set-
mana a tots!

PIA PRAT JORBA

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

2014: BCN Premi European Capital of Innovation (C.E.).
Ara anem enrere: el desinterés municipal frena la smart city

18 |  ECONOMIA / OPINIÓ
LA VEU

Divendres, 16 Setembre 2016

INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Ya hay un excedente de factor trabajo, y es creciente.
 O todo ese excedente emigra a Marte o Renta Básica.

¿Empleo de calidad? El 25% de los contratos firmados este 
año tenía una duración inferior a una semana

MARTA CALZADA PAGÈS
Agent de la propietat immobiliària. 
Copropietària de FINQUES RAMBLES

M. FERNANDEZM. CALZADA M. MACIÀMARTA CALZADA

La Gestió per Competències 

alinea els objectius de l’empresa 

amb els dels empleats i es pot 

implantar a qualsevol empresa, 

sigui de la mida que sigui.
MANEL MACIÀMARC FERNÀNDEZ

LA GESTIÓ PER COMPETÈNCIES I LA MILLORA EMPRESARIAL

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

ENS HEM DE SACRIFICAR PER EMPRENDRE?

Les estadístiques diuen 
que els habitatges que es 
venen més de pressa són 
els que tenen el preu ade-
quat des del primer dia. 

MARC FERNÀNDEZ
Empresari
@InnoBiz

Liderar un projecte 
empresarial suposa 
assumir una gran 
responsabilitat.

L
’Anoia encapçala els primers llocs  del ràn-
quing d’atur a Catalunya i aquesta dada els 
ciutadans no l’hem de suportar. La nostra co-
marca, per desgràcia, no és rica en recursos: 

la nostra agricultura és quasi bé inexistent, el turisme 
no ens visita llevat d’excepcions com el REC, l’EBF o 
La Mostra. La indústria està desmantellada, encara 
que hi ha empreses que ens tornen a posicionar en el 
panorama econòmic: Sita Murt, Buff, Punto Blanco, 
Curtits Badia, Vidal-Bosch, Munich, Petromiralles…, 
i el comerç , per si sol, no serà capaç d’absorbir l’alt 
índex de desocupació.

Del que sí gaudim,  i en escreix, és d’un recurs que quasi 
sempre s’oblida: el talent de les persones. 
La proposta que des d’aquí llenço és la següent: 
impulsar una acció concertada entre la UEA, Igua-
lada Comerç, els diferents gremis o associacions, 
sindicats i ajuntaments per fomentar la Gestió per 
Competències a les empreses. Hauríem de ser cap-
davanters a la nostra ciutat i comarca, en aquesta 
metodologia, per posicionar a les nostres indústries 
com a focus d’alt rendiment i qualitat.  La ressonàn-
cia que adquiriria en l’entorn podria ser un deto-
nant per a l’atracció de noves inversions i augmen-
tar el creixement empresarial de les ja existents
La Gestió per Competències alinea els objectius de 
l’empresa amb els dels empleats i es pot implantar 
a qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui. Els 
dos pilars bàsics són la selecció i l’avaluació.
De moment és l’única “arma” que podem emprar 
immediatament per  donar un impuls a l’economia 
de les nostres empreses, comerços, institucions, o 
persones, 
Tenim poques opcions per créixer i aquesta és una 
opció prou encoratjadora per dur-la a terme, però 
es necessita la unió de tots els actors i no que cadascú 
faci la guerra per la seva banda...  

E
ls que hem començat projectes propis tenim clar que 
comencem amb grans somnis, amb un gran entusi-
asme i amb ilusió!. Com a empresaris, controlem en 
certa manera el nostre destí i si tenim bones idees, 

habilitat i un esperit de dedicació gairebé indestructible,  te-
nim unes elevades probabilitats de tenir èxit. Aquest seria el 
costat positiu però hi ha un costat més “fosc”?  Certament si. 
Qualsevol iniciativa empresarial no està exempta de sacrifi-
cis sense els quals, aconseguir l’èxit del què us parlava fa un 
moment no crec que sigui possible. Així que si em permeteu, 
us recullo aquells 5 sacrificis que com a empresaris (o futurs 
empresaris) podem haver de fer front.
1) Vida/feina
 Aquesta dualitat és una de les més importants a equilibrar. 
Podem llegir el mail a tot arreu, rebre missatges, trucades...
però... requereixen d’una intervenció urgent per part nostre? 
Intentem evitar barrejar la nostra vida personal i la feina. Si, 
no és senzill, i menys quan el nostre projecte comença i ne-
cessita de la nostra dedicació. Però hem de ser capaços de cre-
ar espais per cada cosa: correu, aneu a pilates, feu una cervesa, 
una bona peli... Equilibri. 
2) Estabilitat
El camí empresarial és per naturalesa, un camí inestable. 
Tenim clar on volem anar però ens requerirà un cert temps 
arribar-hi. Això farà que deixem pel camí una remuneració 

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos 
Profesor Titular de Economía de la UAB
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D es del proper dilluns, 
19 de setembre, i 
fins el 14 d’octubre, 

s’obre el termini de sol·licitud 
de subvencions per a la crea-
ció de llocs de treball estables 
a Igualada. L’Ajuntament, 
amb l’objectiu de contribuir a 
l’estabilitat del mercat laboral, 
dona un any més continuïtat 
a aquesta línia de subvenci-
ons, un incentiu directe per a 
la contractació indefinida de 
treballadors. 
Els ajuts van adreçats a les 
empreses i les entitats que en 
el decurs del darrer any hagin 
realitzat contractacions inde-
finides o bé que hagin con-
vertit contractes temporals en 
contractes indefinits. Aquestes 
contractacions hauran d’ha-
ver estat formalitzades entre 
l’1 de setembre del 2015 i el 31 
d’agost del 2016.  
Per tal de determinar la quan-

Nova convocatòria municipal d’ajuts 
a empreses que creen llocs de treball

tia de les subvencions es tin-
drà en especial consideració 
un seguit de variables sociola-
borals en relació al sexe i l’edat 
de la persona contractada i les 
edats compreses en el tram de 
més dificultat d’inserció labo-
ral. També es tindrà en comp-
te el domicili del contractat, 
amb especial atenció als em-
padronats a la ciutat d’Igua-
lada, i també es contemplaran 
especialment aquelles empre-
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ses amb forma jurídica de so-
cietat cooperativa.  
Per qualsevol dubte es pot 
contactar amb l’IG-nova Tec-
noespai al 93 806 65 55 o a ig-
novatecnoespai@aj-igualada.
net, i amb IG-nova Empresa 
al 93 805 04 09 o a ignovaem-
presa@aj-igualada.net. També 
es poden consultar les bases i 
trobar els impresos necessaris 
al web tramits.igualada.cat. 
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D esprés que el passat 
mes de gener el sis-
tema bancari d’Iran 

es va reconnectar al SWIFT, 
restablint així la possibilitat 
de transaccions financeres 
directes dels seus bancs, les 
empreses internacionals han 
pogut reprendre els contactes 
comercials amb Iran. Amb 
una de les economies més 
diversificades de la zona, els 
sectors de l’automoció, el tu-
risme, medi ambient, TIC, co-
municacions, farmacèutic, etc, 

La UEA prepara una jornada sobre 
oportunitats de negoci a Iran

fan d’aquest mercat una de 
les economies emergents més 
importants durant els propers 
anys.
És per aquest motiu que des 
de la Comissió Internacional 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia han organitzat, pel 7 
d’octubre, la Jornada “Opor-
tunitats de negoci a Iran des-
prés de les sancions”.
Programa de l’acte:
- 9:00 h. Benvinguda assistents
- 9:15 h. Perspectives del mer-
cat iranià després de les sanci-
ons, a càrrec d’Irene Martínez 
de Pars Consulting

- 9:45 h. La gestió bancària 
amb Iran, a càrrec de Salvador 
Planas d’Aresbank
- 10:00 h. La problemàtica lo-
gística amb Iran, a càrrec de 
Joaquin Martínez de Federal 
Logistic Services
- 10:15 h. L’experiència d’una 
empresa anoienca a Iran
- 10:30 h. Cloenda i cafè 
networking
Data: 7 d’octubre de 2016 a les 
9:00 h.
Lloc: Unió Empresarial.
Inscripció gratuïta. Confirma-
ció d’assistència: internacio-
nal@uea.cat / 938052292.  

REDACCIÓ / LA VEU                          

A mb el començament 
de la nova temprada 
comercial, Igualada 

Comerç ha preparat un nou 
curs de formació, totalment 
gratuït per les persones en 
actiu (autònoms o Règim Ge-
neral), independentment del 
sector. Es tracta del curs “Ges-
tió Fiscal de l’empresa” amb 
un total de 40 hores lectives. 
L’objectiu del curs és que 
tot empresari, comerciant o 

Curs de gestió fiscal a Igualada Comerç
treballador pugui ser capaç 
d’entendre de manera general 
la situació fiscal pròpia i de 
l’empresa i conèixer la feina 
que sovint li fa un tercer per 
prendre decisions.
El contingut és el següent: in-
troducció a l’IRPF, introduc-
ció a l’IVA, i la introducció a 
l’Impost de societats. 
El ponent serà el Jordi Sanglas 
de Alba, llicenciat en econo-
mia, censor jurat de comptes i 
assessor d’empreses en l’àmbit 
docent a la URV, UDG i UPF.                                                                 

L’horari del curs serà el dime-
cres i dijous de 15.00 a 17.00 
h i començarà a partir del 5 
d’octubre. (5, 6,10,19, 20, 26, 
27 d’octubre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 
23, 24, 30 de novembre, 1, 5 de 
desembre i dos dilluns excep-
cionals de 9-13h, el 10 d’octu-
bre i el 5 de desembre)
El lloc on s’impartirà la for-
mació és a la seu d’Igualada 
Comerç. Inscripcions fins al 
30 de setembre. Les places són 
limitades i es reservaran per 
rigorós ordre d’inscripció.

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 es màquines excavado-
res han  ensorrat aques-
ta setmana l’antic cine-

ma Rex (o Astòria), dins del 
Casal Interparroquial d’Igua-
lada, propietat del Bisbat de 
Vic. L’edifici es trobava en 
molt males condicions. 
L’arxipreste de l’Anoia Segar-
ra, Mn. Josep Massana, ha ex-
plicat a La Veu que “s’ha deci-
dit enderrocar l’edifici per un 
tema de seguretat. Amenaçava 
caure i hem cregut que el mi-
llor era prevenir. Si es produ-
ïssin unes ventades com les del 
2009, hagués anat a terra molt 
fàcilment”. 

Projectes de futur
Després del desallotjament de 
l’Espai pels Somnis i l’ocupa-
ció del Casal, moltes veus han 
reclamat que no es demori 
més l’inici d’un nou projecte 
liderat pel Bisbat de Vic. En 
aquest tema Mn. Massana es 
mostra molt prudent: “de mo-
ment no es pot dir gran cosa”, 
apunta. “Hi ha varis projectes 
damunt la taula, i el que es 
faci serà sempre perquè con-

Adéu a l’antic cinema Rex

siderem que és el millor per a 
les parròquies i per a la ciutat”. 
Recordem que,  durant el con-
flicte amb l’Espai pels Somnis, 
el Bisbat va anunciar la seva 
intenció de convertir el Ca-
sal en un “ateneu popular” al 
servei de la societat  civil de la 
ciutat, a l’estil del què era en 
els seus inicis, quan es va cons-
truir gràcies a les aportacions 
dels igualadins, l’any 1957.

L’antic Rex i Astòria
Amb l’enderroc de l’antic 
cinema Rex es posa punt i final 
a una llarga història. El Casal 
era el propietari de l’edifici del 

Places vacants a l’Escola Oficial d’Idiomes 
per anglès i alemany

Imatges de l’enderroc de l’antic cinema Rex, aquesta setmana.
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G ràcies a les aporta-
cions de més de 120 
mecenes, diumenge 

passat el nou Casal Popular 
d’Igualada va assolir el primer 
objectiu: 6.000 euros. Així 
doncs, amb 17 dies per enda-
vant, el Casal Popular d’Igua-
lada encara ara amb força 
aquest nou repte: 10.000 eu-
ros”. Volem donar a conèixer 
novament que les aportacions 
aniran destinades a rebaixar 
la càrrega del crèdit que l’as-
semblea ha aprovat demanar 
a Coop57 (cooperativa social 
de crèdit) per completar les 
reformes, ja que el cost to-
tal és de 50.000 euros i supe-
ra de bon tros el pressupost 
d’aquest Verkami”, expliquen 
des de l’entitat.
“Després d’anys de feina i 
compromís de molta gent en 
diversos àmbits, tenim al da-
vant l’oportunitat d’iniciar un 
projecte creant un nou punt 
de trobada que posi el seu gra-
net de sorra en la construcció 
del nou país”, expliquen des 
del Casal, fruit de la fusió de 
La Teixidora i l’antic Casino 
Foment. Per als nous impul-
sors “és el moment de fer un 
pas endavant i crear junts 
aquest magnífic espai que ens 
permeti fer d’aquesta ciutat 
i aquest país, un lloc millor. 

El Casal Popular vol 
recollir 10.000 euros

Tenim un gran projecte entre 
mans, un projecte autogestio-
nat que compta amb el suport 
de més de 250 socis i sòcies i 
amb un espai immillorable al 
bell mig de la Rambla, que vol 
continuar teixint amb la ciutat 
i amb les entitats com La Tei-
xidora ho ha fet aquests dar-
rers 5 anys”.
Les reformes que es volen fer 
inclouen la remodelació de la 
cuina i la seva maquinària, la 
revisió de la instal·lació elèc-
trica, els subministraments, la 
pintura de la sala magna i la 
cafeteria, la millora dels ser-
veis i la seguretat de l’espai.
Les reformes van articulades a 
través de comissions integra-
des per socis de l’entitat amb 
el vistiplau de l’assemblea. Les 
reformes les faran professio-
nals de cada sector i sempre 
restaran supeditades al finan-
çament obtingut.
Tots aquells que us feu mece-
nes del Verkami, és a dir, que 
hi feu aportacions, tindreu 
recompenses que estan deta-
llades a la pàgina web, com ara 
un sopar o un menú degusta-
ció un cop s’hagin fet les re-
formes o la samarreta del nou 
casal, entre d’altres.
Aportacions a https://
w w w. ve r k a m i . c o m / p r o -
jects/15659-construim-el-ca-
sal-popular-digualada-el-fo-
ment

Un cop finalitzat el procés 
d’adjudicació inicial de pla-
ces, l’Escola Oficial d’Idiomes 
d’Igualada informa que té va-
cants dels idiomes alemany i 

anglès per al curs 16-17. Les 
persones interessades poden 
adreçar-se als telèfons 93 803 
32 01 i 93 803 17 70 o bé pre-
sencialment al centre.

llavors inicialment conegut 
com a Cinema Astoria i po-
pularment com a “Modern”. 
El local feu destrossat per un 
incendi i el Casal va percebre 
una escassa quantitat d’in-
demnització perquè la Com-
panyia arrendatària no tenia 
assegurança contra incendis. 
Posteriorment el solar va ser 
gairebé cedit a l’Ajuntament, 
encara que constés com venut, 
ja que Casal no va percebre ni 
una tercera part del que havia 
pagat per ell. Amb el temps va 
néixer el cinema Rex, que va 
restar obert fins a la dècada 
dels setanta.

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)
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La població d’Òdena 
acollirà aquest diu-
menge 18 de setembre 

la seva Fira de la Vinyala, un 
certamen que enguany ce-
lebra la sisena edició i ho fa 
amb més empenta que mai, 
amb 21 restauradors parti-
cipants, decenes de firaires, 
talleristes i altres expositors 
que ocuparan 43 carpes en 
total. El nucli antic del poble 
s’omplirà durant tot el matí 
d’experts i aficionats del món 
dels caragols. Els visitants 
podran gaudir d’un matí ple 
d’activitats i degustar multi-
tud de plats elaborats a base 
de vinyales des de les 10 del 
matí fins al migdia.
El visitant podrà degustar les 
vinyales cuinades a la matei-
xa fira o se les podrà empor-
tar a casa en carmanyoles es-
pecials per a l’ocasió. A més 
de les degustacions de vinya-
les, la Cofraria de la Vinyala i 
el cuiner Josep Vivancos del 
Restaurant Samuntà, cuina-
ran 5 grans paelles de vinya-
les perquè tothom pugui de-
gustar-les.
En el marc de la mateixa fira 
se celebra també la Festa de la 
Verema. A les onze del matí 
a la plaça major començarà 
la tradicional trepitjada de 
raïm a càrrec de les pubilles 
i hereus i de tothom que s’hi 
vulgui sumar. En acabar, els 
assistents a la demostració 
podran tastar el most resul-
tant del procés i es sortejarà 
una bota de mistela.
Els odenencs, anoiencs i fo-
rans també podran visitar el 
mercat de productes artesans 
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.
Durant tot el matí se succei-
ran diferents activitats i es-
pectacles a la plaça Major del 
municipi. Entre d’altres, hi 
ha previstes demostracions 
d’antigues activitats vincula-
des amb el caragol en general, 
i activitats infantils; inflables, 
activitats gastronòmiques i 
curses infantils de vinyales en 
la que els més petits hauran 
de mostrar les seves habilitats 
per fer caminar les vinyales 
damunt d’una superfície pla-
na, estimulant-los amb aigua 
o altres elements. Tampoc 
faltaran les actuacions mu-
sicals que aniran a càrrec del 
grup odenenc de batukada 
Konkatrons i el “Grupo de 

Coros y Danzas El sentir de 
una tierra” del Centro Unión 
Extremeño de Vilanaova del 
Camí.
En el marc de la mateixa fira, 
el 25 de setembre hi haurà 
una caminada popular per 
un circuit de barraques de 
pedra seca amb sortida des 
de Can Roca a les 8 de matí.

El Vinyaló, la moneda de la 
fira
Una de les novetats d’aquest 
any és la creació de la mo-
neda “Vinyaló”. Els visitants 
hauran de bescanviar en el 
punt de venda, els euros per 
vinyalons, per poder adquirir 
les degustacions. Cada res-
taurador posarà el preu del 
seu plat i els visitants podran 
valorar la tapa que tastin om-
plint una butlleta. El resultat 
del recull de totes les butlle-
tes serà el premi popular a 
la millor tapa segons votació 
popular. Entre totes les per-
sones que omplin la butlle-
ta, la Confraria de la Vinya-

la sortejarà dos dinars per a 
dues persones. 

Premis Vinyala d’Òdena
A les 12 del migdia a la plaça 
Major tindrà lloc el tradici-
onal atorgament de premis. 
El jurat de la Cofraria de la 
Vinyala presidit pel xef con-
vidat d’honor, David Andrés 
del Restaurant Somiatruites, 
atorgaran el premi a la millor 
tapa. També s’anunciarà el 
premi a la millor tapa segons 
votació popular.
Per la seva part, l’Ajunta-
ment d’Òdena aprofitarà 
l’ocasió per atorgar diferents 
reconeixements. Enguany els 
homenatjats seran un pagès 
d’Òdena, els avis de més edat 
del poble i les parelles que 
han complert 50 anys o més 
de casats.

21 restauradors, rècord de 
participació
La fira creix any rere any i 
aquesta edició comptarà amb 
un total de 21 restauradors 

Diumenge al matí, Fira de la Vinyala a Òdena

que en les seves parades cui-
naran les seves millors recep-
tes i que els visitants podran 
adquirir amb els vinyalons. 
Els restauradors participants 
són: Confraria de la Vinyala, 
Restaurant Samuntà, Restau-
rant Racó de Carme, Rostis-
seria les Comes, Restaurant 
Catalunya, Restaurant Scor-
pia, Bar Jordi, Restaurant Ca-
naletes, Rostisseria Guimar, 
Restaurant Exquisit, Restau-
rant ca l’Escolà, Celler Puig-
gròs, Restaurant els Cubs, 
Igualadavins i Celler can 
Casals i el Restaurant Somi-
atruites.
Altres participants del món 
de la restauració que oferiran 
els seus productes són:
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).
La Fira de la Vinyala és una 
fira inèdita a Catalunya de-
dicada al cargol de les vi-
nyes, una varietat de caragol 
molt apreciat culinàriament 
a Òdena i a la comarca de 
l’Anoia. Amb aquest esde-
veniment Òdena es dóna a 
conèixer a l’hora que promo-
ciona el seu comerç local.
La Fira de la Vinyala, vinya, 
verema, vinyala és una com-
binació perfecta entre gas-
tronomia, ruralitat, artesania 
i promoció econòmica. L’es-
deveniment està organitzat 
per l’Ajuntament d’Òdena i 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
coordinació de Mapamundi 
Produccions i la Confraria de 
la Vinyala.

El reconegut xef David 
Andrés, convidat especial 

Un total de 21 restaura-
dors oferiran les seves 
especialitats fetes amb 

vinyales
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V an ser quatre dies de 
germanor, de refer-
mar lligams entre 

els veïns i veïnes de Mont-
bui i Mata de Alcántara. Va 
ser la ratificació que, 20 anys 
després de signar l’agerma-
nament entre ambdós muni-
cipis, la bona sintonia entre 
Montbui i Mata de Alcántara 
continua ben viva.
En unes dates simbòliques, 
coincidint amb la celebració 
de la Diada de Catalunya i 
del Dia de Extremadura, una 
seixantena de veïns de Mata 
de Alcántara encapçalats pel 
seu alcalde Luis Amado Galán 
van ser a Montbui, per gaudir 
d’unes jornades de retroba-
ment i germanor amb Mont-
bui, municipi d’acollida per 
a molts ciutadans de Mata de 
Alcántara.
Divendres 9 al migdia, va ce-
lebrar-se l’acte protocol·lari 
més destacat: una recepció 
oficial a les autoritats i veïns 
de Mata de Alcántara per part 
de l’Ajuntament montbuienc. 
L’acte va ser presidit pels al-
caldes d’ambdós municipis, 
Teo Romero (Montbui) i Luis 
Amado Galán (Mata de Al-
cántara), també va comptar 
amb la presència de diferents 
regidors d’ambdós consisto-
ris, i també hi van ser presents 
nombrosos veïns d’ambdós 
municipis.

La recepció oficial, que va 
comptar amb la presència de 
la Pubilla i les Dames d’Ho-
nor de Montbui, va finalitzar 
amb el lliurament d’una placa 
commemorativa per part de 
l’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero al de Mata de Alcántara, 
en commemoració del 20è 
aniversari de l’agermanament. 
A continuació, la comitiva de 
Mata de Alcántara va visitar 
l’entorn natural i patrimo-
nial de La Tossa de Montbui 
i, posteriorment, van poder 
veure l’Espai de Salut i Es-
port Mont-aQua. Va cloure la 
jornada de divendres la pro-
jecció a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora d’un àudiovisual 
sobre els 20 anys d’agermana-
ment entre Montbui i Mata de 
Alcántara.
L’endemà dissabte a partir de 

les 12 del migdia es va dur a 
terme una trobada d’intercan-
vi cultural. Davant uns 500 
espectadors, van tenir les ac-
tuacions del Grup Sardanista 
Montbui i també va actuar el 
Grupo de Coros y Danzas “Las 
Gramas” de Mata de Alcántar-
ta. Aquest intercanvi de cul-
tura tradicional i popular de 
Catalunya i Extremadura va 
ser l’activitat més participada 
i amb més expectació.
Per cloure la jornada, la Co-
missió de Festes Nucli Urbà 
va organitzar una arrossada 
popular als jardins de l’Ajun-
tament. Més de 200 persones 
van prendre part en aquest 
dinar de germanor, darrera 
activitat d’un cap de setma-
na on l’agermanament entre 
ambdós municipis va ser pro-
tagonista.   

Montbui i Mata de Alcántara, un 
agermanament ben viu

MONTBUI / LA VEU 

D illuns passat va te-
nir lloc l’acte de sig-
natura del conveni 

que permetrà l’ampliació 
de serveis del Centre de Dia 
Montbui. La signatura va anar 
a càrrec de l’alcalde mont-
buienc Teo Romero i el direc-
tor de la Fundació Sociosani-
tària Sant Josep Lluís Pujol, 
ens que gestiona aquest servei 
des dels seus inicis –a l’any 
2010-. El conveni estableix les 
bases perquè el Centre de Dia 
Montbui guanyi properament 
serveis i espais, que perme-
tin augmentar les activitats 
de caire físic dels avis i àvies 
usuaris. L’ampliació de serveis 
s’aconseguirà aprofitant els 
espais de l’antiga llar d’infants 
« Montxic ». 
Aquest projecte d’amplia-
ció farà que el Centre de Dia 
Montbui guanyi fins a 450 
metres quadrats de superfície, 
300 de pati exterior i gairebé 
150 d’ampliació amb espais 

interiors. Amb aquests nous 
espais que s’aconseguiran, el 
Centre de Dia guanyarà nous 
serveis i, depenent de la Gene-
ralitat de Catalunya i de la dis-
tribució de noves places, am-
pliar-hi el nombre d’usuaris.
L’alcalde Teo Romero va mos-
trar-se satisfet per la signatura 
d’aquest conveni, que perme-
trà incrementar serveis com 
ara “logopèdia, intervencions 
psicològiques, tallers i forma-
ció, dietètica i nutrició, fisio-
teràpia, entre d’altres”. L’al-
calde recorda que el conveni 
estableix que “serà la Funda-
ció Sant Josep qui realitzarà 
les obres d’adequació dels 
nous espais, amb l’autoritza-
ció prèvia dels serveis tècnics 
municials”. Teo Romero asse-
nyala també que “des del pri-
mer moment vam apostar per 
un canvi d’usos a l’antiga llar 
Montxic. L’ampliació de ser-
veis al Centre de Dia és una 
prioritat per a nosaltres, ja 
que la demanda d’aquest ser-
vei continua creixent”.

S’ampliaran espais i 
serveis del Centre de dia

MONTBUI / LA VEU 

L’Associació Inama organit-
zarà aquest proper diumenge 
a MontMercat la festa del seu 
18è aniversari amb una mati-
nal festiva. Entre les 11 del matí 
i les 2 de la tarda, l’associació 
organitzarà activitats infantils 
gratuïtes per a la mainada. I, a 
partir de les dues del migdia es 
durà a terme un dinar amb ar-
rossada, amanida, pa, beguda 
i fruita. El preu del tiquet per 

per al dinar dels adults és de 
10 euros i el dels infants serà 
de 7 euros. Els tiquets es po-
den comprar anticipadament 
a Papereria-Llibreria Soteras 
(carretera de Valls, 45).

Trobareu més informació 
sobre les activitats al facebo-
ok “Casal Inama” o també a 
l’adreça de correu  HYPER-
LINK “mailto:casalinama@
gmail.com” casalinama@
gmail.com. 

Festa del 18è aniversari 
de l’Associació Inama

MONTBUI / LA VEU 

D ijous passat va tenir 
lloc a la Sala de Petit 
Format Mont-Àgora 

una conferència divulgativa 
organitzada per la Junta Lo-
cal de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer de Mont-
bui. La xerrada portava per 
títol “El càncer de còlon i rec-
te es pot curar si es detecta a 
temps. La prevenció és a les 
teves mans”.
L’acte va comptar amb les 
intervencions de Fermí Cap-
devila (oncòleg de l’Hospi-
tal d’Igualada), Raúl Vallés 
(metge de família del CAP 

montbuienc), Carme Rodrí-
guez (infermera del CAP de 
Montbui), Cristina Cases, 
Coordinadora de Farmàcies 
de l’Anoia, Josep Maria Abad, 
cirurgià de l’Hospital d’Igua-
lada i Griselda González, de 
l’Oficina Tècnica de Cribatge 
de l’Hospital d’Igualada. 
La xerrada es va celebrar da-
vant una seixantena d’assis-
tents, i va incloure diferents 
presentacions, segons l’es-
pecialitat dels ponents. Es va 
parlar especialment sobre els 
programes de prevenció per 
al col·lectiu de persones d’en-
tre 50 i 69 anys, un dels que 
està en major risc, tenint en 

compte que en aquesta malal-
tia l’edat influeix molt. També 
es va valorar la col·laboració 
de les farmàcies i dels dife-
rents professionals sanitaris 
que intervenen en tot el pro-
cés de prevenció, detecció i 
tractament dels pacients. La 
xerrada va incloure també un 
torn de preguntes molt didàc-
tic.
La xerrada va comptar amb 
la col·laboració del Servei 
d’Atenció Primària Anoia, el 
Servei Català de la Salut, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
el Consell de Col·legis Farma-
cèutics de Catalunya i l’Ajun-
tament de Montbui. 

Mont-Àgora va acollir una xerrada 
divulgativa sobre el càncer de còlon
i recte
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V ilanova del Camí va 
viure la Diada Naci-
onal amb el cartell 

d’actes cultural habitual, tot 
i que enguany ha apostat per 
ampliar-lo una mica més amb 
l’oferta teatral de dissabte al 
vespre. Una cinquantena de 
persones va assistir a la repre-
sentació “Els darrers dies de la 
Catalunya Republicana”, pri-
mer espectacle de la Cia. TER-
RA TEATRE basat en el text 
de l’escriptor Antoni Rovira i 
Virgili.
L’obra, adaptada i interpreta-
da amb cura per l’actor Jordi 
Hervàs a l’escenari, va aconse-
guir transmetre amb emotivi-
tat les vivències d’un dels tes-
timonis més impressionants 
dels darrers dies de la Guerra 
Civil i de l’exili català. A des-
tacar també l’acompanyament 
fonamental de la música i la 
interpretació d’Edmon Bosch, 
al violoncel que aprofundien 
en l’ambientació i eren còm-
plices dels sentiments del pro-
tagonista.
L’endemà diumenge, per novè 
any consecutiu, ERC va tornar 
a convidar el públic familiar a 
gaudir d’una matinal infantil, 
enguany amb el popular con-
tista “Òs Mandrós”, al gimnàs 
de l’escola Marta Mata. En fi-

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí es cenyirà 
al que estableixi la Co-

missió de Preus en el rebut de 
l’aigua i no pensa fer cap aug-
ment pel seu compte. Així ho 
ha manifestat l’alcaldessa Va-
nesa González des del govern, 
en resposta a la pregunta que 
aquesta setmana ha tornat a 
fer Aigua és Vida, la platafor-
ma ciutadana de la comarca 
que està fent pressió perquè es 
congelin els rebuts de l’aigua.
L’entitat Aigua és Vida consi-
dera que el proper mes d’oc-
tubre es viurà un moment 
decisiu en les votacions als 
plens municipals d’Igualada, 
Vilanova del Camí i la Pobla 
de Claramunt sobre el preu 
del rebut de l’aigua pel proper 
any. “Anualment, l’empresa 
que gestiona el servei d’aigua, 
en aquest cas Aigua de Rigat, 
fa una proposta de pujada 
del rebut que s’ha d’aprovar, 
o rebutjar al Ple” expliquen. 
La plataforma considera “que 
una pujada del rebut és il·le-
gítima i injustificable, perquè 
actualment els tres Ajunta-
ments es troben en ple procés 
d’auditoria tècnica i econò-
mica sobre el servei”.
Des de l’entitat es demana que 
no es realitzi cap pujada del 
preu de l’aigua fins el 2020, 
congelant el preu del rebut 
els propers 3 anys, fins que la 
decisió sobre el nou model de 
gestió hagi estat votada pels 
ciutadans. Per això, han inter-

pel·lat als partits polítics amb 
representants als tres ajun-
taments perquè facin públic, 
abans del Ple municipal d’oc-
tubre, quin serà el seu posici-
onament sobre el preu del re-
but de l’aigua de l’any vinent.
Des del govern vilanoví no 
han trigat a donar resposta a 
la plataforma i assenyalen que 
“la Comissió de Preus de Ca-
talunya estableix cada any el 
percentatge d’increment de 
les tarifes de l’aigua, i des de 
fa anys l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí no aprova cap 
increment diferent a l’aprovat 
per l’esmentada Comissió de 
Preus”.
L’entitat Aigua és vida va ser 
qui va assenyalar, el passat 
mes de desembre, que no 
existia contracte de concessió 
per a la prestació del servei 
d’aigües ni a Igualada, ni a 
Vilanova del Camí ni a la Po-
bla de Claramunt. És per això 
que els ajuntaments implicats 
van arribar a l’acord d’iniciar 
les gestions per regularitzar 
el servei conjuntament i aca-
bar amb una situació jurídica 
anòmala.
L’auditoria demanada pels 
municipis encara no ha estat 
finalitzada ni corroborada, 
i per tant no es coneixen les 
xifres exactes del cost del ser-
vei de l’aigua. És per això que 
Aigua és Vida creu que “una 
pujada del rebut no està jus-
tificada”. A més, la plataforma 
entén que l’únic beneficiat 
d’una pujada seria el grup 
AGBAR.

L’Ajuntament no 
aprovarà cap increment 
del rebut de l’aigua

La Diada vilanovina consolida cartell 
i aposta per ampliar l’aposta cultural

nalitzar es va servir un refrigeri 
per a tothom. I a continuació a 
la plaça del Mercat s’hi va fer 
la tradicional ballada amb la 
colla de Sardanistes de Vila-
nova del Camí “que va plantar 
cara a una calor asfixiant i va 
comptar amb molta participa-
ció, cosa que va obligar a fer 
dues rotllanes” com explica la 
regidora de Cultura, Meritxell 
Humbert.
Segons afirma Humbert, “els 
actes a Vilanova amb motiu de 
la Diada han estat els que s’han 
vingut fent ens els darrers anys 
i que ja s’han consolidat al 
municipi”. La regidora destaca 
el bon ambient de la matinal 
de contes i també la reeixida 
participació a la ballada de 
sardanes. Des del consistori 
esperen, ha dit, “que el proper 

any l’oferta d’actes ja siguin 
institucionals o culturals pu-
gui augmentar i ens fem més 
nostra la Diada de Catalunya”.
D’altra banda, l’autocar orga-
nitzat per la territorial de Vila-
nova de l’Assemblea Nacional, 
Vilanova per la Independèn-
cia, per participar a la concen-
tració a Berga amb motiu de 
la Diada Nacional va fer ple. 
Segons afirmen des de Vila-
nova per la Independència, “el 
nombre de persones del muni-
cipi que participin  a la mobi-
lització, creix any rere any”. El 
bon ambient i les reivindicaci-
ons van tornar a marcar una 
jornada viscuda amb emoció 
i intensitat pels vilanovins que 
van respondre a la cita orga-
nitzada per Òmnium i l’As-
semblea Nacional.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D emà dissabte torna 
un any més, el Vilas-
hopping nit de tapes 

a la plaça del Mercat vila-
novina, una festa comercial, 
gastronòmica i musical.
Les activitats començaran a 
les 5 de la tarda amb activi-
tats infantils i familiars que 
aniran a càrrec d’Endinsa’t i 
serà a partir de les 8 del ves-

pre quan començarà la mos-
tra de comerços amb promo-
cions de productes, serveis i 
artesania i també se serviran 
tapes. A partir de les 9 del 
vespre es podrà gaudir del 
concert en directe de CyBee, 
grup emergent guanyador 
d’un dels premis Enderrok, 
que presenten el seu segon 
disc Viatge a Mu.
Enguany al Vilashopping hi 
participaran 24 comerços, 12 

Demà dissabte, Vilashopping nit 
de tapes al Mercat

ho faran promocionant els 
seus productes i serveis en 
diferents carpes i 12 més que 
prendran part en la mostra 
gastronòmica oferint tapes 
i platets a uns preus molt 
assequibles. Les parades del 
Mercat oferiran un pack de 
tiquets que es podran adqui-
rir amb antelació i la resta 
d’establiments posaran els 
tiquets a la venda a partir de 
les 8 del vespre.

ES BUSCA :
ADMINISTRATIU / GESTOR DE TRANSPORT

- Amb experiència 
-Per empresa ubicada a l’Anoia

- Torn partit

Enviar CV a: 
anoiatrans@gmail.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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Compartiu consistori 
amb Participa, Junts 
per la Pobla i ERC, 

però els regidors són tots de 
CiU. Funciona bé aquest con-
glomerat?
Som 6 regidors al govern i 5 a 
l’oposició. Hi ha dos o tres te-
mes importants com són els 
temes dels pèl·lets i de l’anti-
ga fàbrica paperera que estava 
situada a dins del poble. I bé, 
tot això va una mica relacionat 
amb el POUM que esperem fer 
l’aprovació inicial. Això va lligat 
també a unes cartes que hem 
rebut a l’Ajuntament per part 
de l’oposició en el qual estem 
intentant pactar mesures cor-
rectores amb aquesta empresa i 
lligar-ho tot per poder viure en 
pau i tranquil·litat. Això no vol 
dir que s’arribi a cap baixada de 
pantalons, sinó que volem fer un 
conveni per aprovar el POUM. 

I quins projectes heu pogut ti-
rar endavant junts?
Tirem endavant projectes que 
hem donat a les Meses de Con-
certació que passaran pel ple 
aquest dijous [ahir pel lector]. 
Un és posar més semàfors a la 
carretera dels de polsador, per-
què els que hi ha ara estan molt 
separats i no pots travessar en 
tot el poble. Hi haurà tres semà-
fors nous, això esperem tenir-ho 
acabat el 2017. També hem de 
connectar els dos aparcaments 
perquè amb les places que hi 
ha ja n’hi ha suficient però si no 
trobes lloc has de donar tota la 
volta. Ja pensant també que per 
aquí ens hi passarà la Via Blava. 
Tenim pendent també les refor-
mes de l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, ja fa anys que vam canviar 
una mica la fusteria perquè esta-
va podrida i ara farem millores 
de calefacció. També volem so-
lucionar el tema de l’enllumenat 
del Xaró, que fa 20 anys que no 
s’ha canviat i ara es ficaria tot 
nou amb leds, això es faria entre 
el 2017 i 2018. I si tenim temps, 
volem fer una pista polivalent 
descoberta. Tot i tenir més ganes 
de fer-ne, aquests són els asse-
quibles.

S’ha aclarit ja del tot el proble-
ma administratiu que vau tenir 
amb el cobrament de l’IBI?
Va ser un error que assumim 
tots plegats, tant tècnics com 
polítics encara que fos un pro-
blema tècnic, però els polítics 
potser a vegades no supervisem 

“El turisme pot ser un motor econòmic a l’Anoia, la Diputació    
ja parla de la Catalunya Central com a paisatges de Barcelona”
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prou. Nosaltres volíem baixar i 
hem pujat. Per tant, el que s’ha 
fet i des de la Diputació així s’ha 
dit, és que aquest any no es po-
den tornar els diners, perquè hi 
ha una jurisprudència que diu 
que seria il·legal. Per tant, si algú 
ha tingut problemes ho ha po-
gut pagar en 3 o 4 quotes, en el 
qual l’última seria l’any que ve i 
ja se li aplicaria la reducció. I els 
qui no, se li pagarà l’any vinent 
sumant la reducció i la diferèn-
cia pujada aquest any passat. I 
l’altre any ja podrem aplicar la 
reducció del 10%. Hi ha hagut 
30 o 40 queixes, tenim uns 1.600 
usuaris que paguen i tothom ha 
pogut fer l’esforç. Va ser un error 
de fórmules en voler-lo baixar.

Fa uns dies vam publicar un 
vídeo de porcs senglars voltant 
per la llera del riu a la Pobla, 
heu pres mesures?
En som conscients. Aquí te-
nim dos avistaments de porcs 
senglars. Un que és aquí on es 
va gravar el vídeo, sota de Can 
Solà i el barri de Sant Andreu, 
que tot això és la mateixa ma-
nada. I hi ha un altre avistament 
a Can Galán. Nosaltres ho hem 
intentat però no podem fer res, 
perquè com que són urbans no 
poden fer cacera. Per tant, hem 
contactat amb una empresa 
que es diu EcoCaptura que es 
dedica a això. Hem volgut veu-
re quin risc suposava per si va-
lia la pena, ja que val uns 7.000 
euros. El què fan és un avista-
ment amb càmeres per veure 
quants n’hi ha i després es posa 
un tancat per capturar-los. Els 
de la zona de Can Galán no són 
perillosos perquè són pocs i no 
arriben mai al centre del poble. 
El problema són els altres, que 
travessen la carretera. Per tant, 
zona urbana, és perillós. A més, 
si porten cries poden mossegar i 
porten algunes malalties infecci-
oses. Ho farem perquè ens preo-
cupa sobretot el que puguin fer 
a la persona, per seguretat.

En els comentaris que vam re-
bre, es va obrir el debat sobre el 
mal estat de l’aigua del riu. Hi 
heu posat l’ull?
Vaig tenir una reunió amb 
l’ACA aquest estiu abans de 
l’agost i vaig demanar un infor-
me de l’aigua. No hem d’oblidar 
que fa 20 anys això era una cla-
veguera i ara hi ha fauna, encara 
que sigui poca. Però no està en 
perfecte estat, els hi costa molt 
a les depuradores de Vilanova 
i Igualada, sobretot en segons 

quins materials com el níquel. 
L’informe que vam demanar 
volia que no fos tècnic, perquè et 
diuen dades que desconeixem. 
Volem un informe entenedor.

A mitjans de juny vau firmar 
un conveni entre Cultura i 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt per gestionar el 
Castell. Què us aporta aquesta 
col·laboració?
Això és una antiga reivindicació 
que tenien des de l’Ajuntament. 
L’anterior alcalde i regidora, van 
firmar un conveni a 10 anys, 
des del 1995 al 2005. A partir 
d’aquest any va plegar el Jau-
me Armenteres – l’alcalde – i es 
va deixar aparcat. Fins ara han 
sigut uns anys que els conve-
nis que se’ns feien eren anuals, 
però ja vam dir prou. Vam seure 
amb la regidora i amb Cultura 
perquè ens diguessin què hem 
de fer o què no podem fer, què 
hem de pagar i què no, etc. Amb 
aquest nou conveni el que tenim 
és: l’Ajuntament se n’ha d’en-
carregar d’això i paga això i la 
Generalitat la resta, a part d’una 
petita subvenció. Per exemple, la 
persona encarregada de visites 
o el manteniment el fa l’Ajun-
tament, i la difusió i promoció 
cultural la fan des de la Genera-
litat. 

Per tant, es pretén explotar el 
Castell com a gran reclam tu-
rístic i cultural?
Sí. Des de l’àrea de promoció 
turística de la Diputació s’està 
parlant que d’aquí a pocs anys 
Catalunya serà turística perquè 
molta gent de les zones de Cen-
tre Europa estan envellint i seran 
gent que tindrà els seus estalvis 

i el seu benestar. Ja ens estem 
trobant gent que té algun apar-
tament turístic per aquí, gent 
que ve a fer turisme de bicicle-
ta, etc. La Diputació ja està fent 
campanyes en què la Catalunya 
Central l’anomenen paisatge de 
Barcelona, així descentralitzen el 
turisme. Ja tenim també molta 
zona de turisme rural com l’Alta 
Anoia, semblava que estiguessin 
bojos i els ha sortit molt bé. Per 
tant el turisme pot ser un gran 
motor econòmic a la comarca, 
tenim ganxo. Per això també es 
va fer la promoció “Anoia ter-
ra de Castells” des del Consell 
Comarcal. També volem fer un 
bitllet combinat que el puguis 
comprar a plaça Espanya.

La indústria paperera continua 
sent el gran motor econòmic 
del poble?
Va ser i és part del motor eco-
nòmic del municipi. No hem 
d’oblidar que Miquel i Costas 
ha fet una gran inversió els úl-
tims anys, Unió Industrial Pa-
perera any rere any va innovant 
i fent canvis. Van creixent les 
dues, que són les més impor-
tants. Però si això ho uneixes 
al polígon industrial dels Plans 
d’Arau tens moltes empreses de 
diferents sectors. Megaplast per 
exemple té 400 treballadors i si 
vas sumant els de totes les em-
preses, potser hi ha unes 3.000 
persones. Per tant, hi ha més 
persones treballant a la Pobla 
que no pas vivint-hi. Això és 
clar, genera un benefici econò-
mic important.

Heu dedicat esforços a la millo-
ra de la pàgina web i xarxes so-
cials, fet destacable en un poble 

petit com el vostre.
Sí, amb la nova legislatura hem 
posat un regidor de Comunica-
ció -Lluís Pérez- que tenia l’en-
càrrec de renovar pàgina web i 
xarxes socials. La Diputació ens 
ha pagat la nova pàgina web 
i ara estem pendents a finals 
d’octubre de treure una aplica-
ció pel mòbil. Aquesta aplicació 
servirà per avisar de qualsevol 
incidència tècnica, s’hi posaran 
notícies.

Quan va aparèixer per primer 
cop el Premi Gumersind Bis-
bal?
Bé, el premi el van instaurar al-
guns prohoms del municipi a 
través de Gumersind Bisbal, que 
era un mecenes. Va fer diners en 
la restauració i hostaleria a Va-
lència. Era un home molt humil 
de la Pobla. Després es va instal-
lar a Barcelona i venia a estiuejar 
a la Pobla. I va dir que donaria 
uns cèntims i van dir bé podem 
fer un premi de recerca cultural. 
Des del 2005 el premi l’instaura 
l’Ajuntament perquè després de 
35 anys ja no queda res. Seguim 
amb les mateixes bases. El vere-
dicte el donen els entesos encara 
que jo també participi en el ju-
rat. 

Ara amb les Festes Culturals 
tindrem actes fins a finals de 
novembre.
Primer només hi havia el Premi 
Gumersind Bisbal i després ho 
vam convertir en les Festes Cul-
turals de setembre, i ara de tar-
dor. Tenim teatre, exposicions 
i música al castell gràcies a la 
Fundació Cultural Castells de 
Catalunya. La qüestió és anar 
fent coses durant tot l’any.

Entrevista a Santi Broch (CiU), alcalde de La Pobla de Claramunt.
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L’alcalde de la Pobla 
de Claramunt, Santi 
Broch, va afirmar, en 

el discurs institucional amb 
motiu de la Diada Nacional, 
que els catalans “hem d’ac-
tuar amb fermesa i confiança 
per demostrar que mereixem 
l’estat propi i la sobirania na-
cional”. L’acte va tenir lloc el 
diumenge 11 de setembre al 
parc del Mil·lenari i l’alcalde 
va estar acompanyat per di-
versos regidors del Consistori.
En un parlament marca-
dament nacionalista, Santi 
Broch va assegurar que aquest 
“Onze de Setembre marcarà 
l’inici d’un nou camí, d’un 
nou estat que pugui escriure 
la seva història, lliure de mot-
xilles, un estat que pugui deci-
dir el seu esdevenidor i el dels 
seus fills”. “La Diada -va con-
tinuar- representa molt més 
que un símbol, que un record, 
que un homenatge al passat. 
És una invitació al futur, un 
canvi democràtic per a Cata-
lunya, un clam a la llibertat”.
L’alcalde poblatà també es va 
referir a la pressió de l’Estat 
espanyol que “ens imposa un 
model de vida, semblant al 

de les antigues colònies. Un 
model d’organització del nos-
tre territori que menysprea 
les nostres administracions”. 
En aquest sentit va dir que la 
manca d’inversions i de recur-
sos per part de Madrid fa que 
s’hagi de retallar “en serveis 
bàsics com l’ensenyament, el 
benestar social, la sanitat i les 
pensions i fa que un país com 
el nostre, tan ric i pròsper, 
hagi d’anar sempre a remolc 
d’un Estat espanyol caduc i 
mal gestionat que reparteix la 
riquesa d’una manera poc so-
lidària i malbaratadora”. 
En aquesta mateixa línia, 
Broch va afirmar que aquest 

“maltractament econòmic, 
polític i social és la flama que 
encén els catalans per dema-
nar el dret a decidir com a na-
ció i a tenir un estat propi”. El 
discurs de l’alcalde va finalit-
zar amb el cant dels Segadors. 
Abans del parlament institu-
cional, hi va haver un espec-
tacle infantil amb el grup De 
Parranda, que va fer ballar 
i cantar petits i grans, i des-
prés, una ballada de sardanes 
i un aperitiu. Aquestes activi-
tats estaven incloses dins de 
la programació de les Festes 
Culturals, que organitza la re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament.

La Pobla va celebrar l’11 de setembre

LA POBLA DE C. / LA VEU 

P ilar Rahola va presidir, 
el dissabte 10 de setem-
bre al migdia a l’Ateneu 

de la Pobla de Claramunt, l’acte 
acadèmic del Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems. En el seu dis-
curs de cloenda, carregat d’un 
gran sentiment nacionalista i 
catalanista, la periodista i es-
criptora va assegurar que “els 
únics enemics del procés po-
dem ser nosaltres mateixos. Ara 
ja no ens poden vèncer des de 
fora, ens podem vèncer des de 
dins”.
Rahola va recordar moltes èpo-
ques viscudes pel poble cata-
là que han estat “duríssimes i 
encara som aquí. Hem resistit 
d’una manera extraordinària, 
heroica i pacífica”. En aquest 
sentit, va fer esment a la història 
de la campana Honorata, que 
va ser la primera campana de la 
seu de Barcelona i que tocava a 
sometent. Felip V la va fer fon-
dre però al cap d’uns anys es va 
tornar a reconstruir. Aquest, va 

dir Rahola, és l’esperit de Cata-
lunya. “Som un país petit però 
som un gran país. Si anem junts 
som imparables, si resistim som 
imparables, si somiem horit-
zons llunyans som imparables”, 
va afirmar.

Un premi de gran valor cultu-
ral
L’acte acadèmic el va obrir l’al-
calde, Santi Broch. Durant el 
seu parlament, el màxim re-
presentant del Consistori po-
blatà es va referir a la impor-
tant aposta de l’Ajuntament 
per tirar endavant aquest pre-
mi, que des de l’any 2005 s’en-
carrega de la seva organització 
i de l’edició del treball guanya-
dor. Broch va dir que aquest 
esforç és necessari per donar 
continuïtat a aquest certamen, 
que té “un gran valor cultural 
i que té ressonància no només 
a la nostra comarca sinó a tot 
el territori de parla catalana. És 
un premi que fa un reconeixe-
ment a la cultura, l’esforç i la 
dedicació”.

Santi Broch va assegurar que 
“la promoció de la cultura ca-
talana és un dels grans reptes 
de tots els consistoris, entitats i 
administracions de Catalunya. 
Un repte que hem de dur a ter-
me si volem preservar la nostra 
tradició, la nostra llengua, els 
nostres costums. Tots aquests 
elements formen part d’un 
gran país i d’una gran nació”. 
Després de la intervenció de 
l’alcalde, la regidora de Cultu-
ra, Esther Touriñán, va llegir 
la convocatòria del certamen 
per a l’any 2017. L’import eco-
nòmic del premi serà de 1.700 
euros, quantitat que s’ha in-
crementat respecte anys ante-
riors, a més de la publicació de 
l’obra guanyadora. Els treballs 
es podran presentar a l’Ajun-
tament fins el mes d’abril de 
l’any vinent. Cal dir que des 
d’enguany el certamen compta 
amb la col·laboració del Centre 
d’Estudis Antoni de Capmany 
de la Universitat de Barcelona.
Abans de l’acte acadèmic, Pi-
lar Rahola va signar el Llibre 

d’Honor de l’Ajuntament. 
L’acte va comptar amb l’assis-

Pilar Rahola, en l’acte acadèmic del premi Gumersind Bisbal: 
“Els únics enemics del procés podem ser nosaltres mateixos”

tència de diverses personalitats 
polítiques de la comarca. 

PIlar Rahola durant l’acte del premi Gumersind BIsbal.
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CAPELLADES / LA VEU 

L a pujada a Miramar a 
enlairar la senyera i la 
trobada dels Jardins de 

Mn. Pere Ribot han estat els 
actes destacats. 
Diada va començar amb la 
pujada a Miramar on un any 
més es va enlairar la senyera 
que onejarà durant les prope-
res setmanes.
A les 11 del matí es va iniciar 
l’acte institucional amb par-
lament de Xavier Cassanyes 
i Maria Teresa Costas, mem-
bres de l’ANC Capellades, 
recordant com la celebració 
reivindicativa de l’11 de se-
tembre es fa cada any des del 
2012. Amb l’acompanyament 
de “El cant de la Senyera” els 
regidors de l’Ajuntament van 
començar a hissar la senyera.
L’acte es va traslladar fins la 
porxada on Mercè Guarro va 
interpretar “És la claror dau-
rada de la posta” de Xavier 

Capellades celebra la Diada 
Nacional de Catalunya

Turull, amb l’acompanya-
ment al piano de Jaume Saba-
ter. Seguidament va llegir un 
fragment del dietari íntim de 
Víctor Català, va interpretar 
“El cant dels ocells” i va lle-
gir l’article “Paraules, parau-
les, paraules...” de Montserrat 
Roig, acabant amb “Perquè 
vull” d’Ovidi Montllor.
Seguidament va intervenir 

Aleix Auber, Alcalde de Cape-
llades qui va animar a seguir 
lluitant cada dia fins que Cata-
lunya esdevingui un nou país.
L’acte va acabar amb tots 
els regidors i regidores de 
l’Ajuntament cantant junt 
amb el públic “Els Segadors”, 
també acompanyats per Mer-
cè Guarro i Jaume Sabater al 
piano.

CAPELLADES / LA VEU 

L ’objectiu d’aquesta tro-
bada és donar pautes 
útils i concretes a les 

famílies per tal que puguin 
afrontar els riscos que el món 
digital comporta per als me-
nors. En aquest sentit es do-
nen recomanacions de priva-
citat en xarxes socials o en l’ús 
de dispositius amb capacitat 
d’enregistrament audiovisual 
i ús d’imatges personals. Al 
llarg de la xerrada s’informa 
sobre les diferents possibilitat 
de control en el correu elec-
trònic o del filtratge de con-

tinguts i d’accés a llocs web 
no autoritzats. 
Aquesta conferència, que ani-
rà a càrrec de Montse Basart 
i Biel Mabras, serveix per co-
mençar la programació cultu-
ral de la Biblioteca El Safareig 
en aquest mes de setembre.
La sessió es farà aquest di-
marts 20 de setembre, a les 7 
de la tarda.
Després d’aquesta proposta 
adreçada als pares i mares de 
família, la propera activitat 
serà el dimarts 27 a les 18:30, 
per als més petits, amb una 
lectura dramatitzada, il·lus-
tració en directe i taller in-

Xerrada sobre “La prevenció i l’ús 
responsable de les TIC i internet

CAPELLADES / LA VEU 

Són obertes les inscripcions per 
als dos cursos que es faran en el 
marc de la llei d’acollida a les 
persones immigrades i retor-
nades a Catalunya, majors de 
16 anys. El primer és un Curs 
de coneixements de la societat 

Inscripcions obertes ens els dos nous 
cursos per a persones nouvingudes

catalana i es farà els dimarts i 
dijous al vespre, de 7 a 9. Les 
classes, 18 hores, començaran 
el 27 de setembre i és previst 
que acabin el 27 d’octubre.
L’altre curs previst és el de Ca-
talà bàsic, nivell B1, que es farà 
els dilluns i dimecres al matí de 
9:30 a 11:30. Aquestes 45 hores 

de classe començaran el 3 d’oc-
tubre.
Aquests cursos tenen validesa 
per a tràmits d’estrangeria i 
nacionalitat.
Les inscripcions es poden fer a 
la Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades els matins de dilluns a 
divendres, de 9 a 12.

fantil, a càrrec d’Anna Mar-
sal i Elisabet Serra. El conte 
escollit és “Quin cacau! De-
sordres i altres històries”. 
Són tres històries comple-
tament independents, amb 
cases barrejades, llibres buits 
i personatges perduts, una 
grip molt estranya, llops i 
altres bèsties, un científic es-
trafolari, i un munt de nens 
valents i atrevits com a pro-
tagonistes.
A més a més aquests dies a 
la Biblioteca El Safareig hi 
ha un centre d’interès amb 
llibres i informació sobre la 
història de l’11 de Setembre.

STA. M. MIRALLES / LA VEU 

E l proper dissabte 17 de 
setembre a les 17:00h 
al pati de les antigues 

escoles de Santa Maria de 
Miralles, “Teatro Amaro” ens 
oferirà de nou un dels seus 
espectacles. L’entrada és gra-
tuïta.
“Teatro Amaro”, aquest any 
compleix 26 anys des de la 
seva fundació. En la seva actu-
ació desplega un complet ar-
senal d’instruments: acordió, 
contrabaix, guitarres, banjo, 
mandolina, llaüt, serra musi-
cal, marimba, xilòfon, piano, 
percussions variades i tot ti-
pus d’objectes i, ni un sol mi-
cròfon a l’escenari, ni tan sols 
per a la veu, tot a pèl i a un so 
perfecte, sense que uns instru-
ments tapin els altres.
“Teatro Amaro”, com un petit 
cabaret ambulant es presenta 
la troupe internacional i bo-

hèmia, com un tren exprés 
transeuropeu, un d’aquests 
trens d’abans que es despla-
çaven lentament per les vies 
quan els viatges duraven el 
temps suficient com per a 
gaudir del paisatge, un tren 
nocturn que passa per molts 
països buscant els seus racons 
més ocults i suggerents.
“Teatro Amaro” està format 
per quatre músics europeus: 
Robert van der Tol, Mischa 
Kool, Gat i Panc Daalder.

“Teatro Amaro” torna a 
fer estada a Santa Maria 
de Miralles

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E ls dies 10 i 11 de setem-
bre es va tenir lloc el 
segon dels P@leo_Cap-

deSetmana on una desena 
de famílies es van convertir en 
paleontòlegs.
Per als paleoturistes, van 
ser dos dies d’immersió total 
al Miocè, on van descobrir se-
crets paleontològics amagats 
sota terra, tallers, rutes a peu, 
una excavació simulada i la 
reproducció de rèpliques dels 

fòssils trobats al terme dels 
Hostalets de Pierola. 
Cal dir que les activitats han 
estat pensades especialment 
perquè els petits i els ja no tan 
petits ho poguessin gaudir 
al seu ritme, i així viure una 
experiència paleontològica 
adaptada al seu nivell.
El proper paleo_capdesetma-
na tindrà lloc el 8 i 9 d’octu-
bre i les inscripcions ja estan 
tancades. Però ja estan obertes 
les inscripcions pel cap de set-
mana de 12 i 13 de novembre

Una desena de famílies 
es converteixen en pa-
leontòlegs als Hostalets



ANOIA SUD  |  27
LA VEU
Divendres, 16 de setembre de 2016

EMPRESA DE RESTAURACIÓ BUSCA

 

-Cambrer jornada complerta
-Cambrer ½ jornada
- Personal de neteja

 
Interessats enviar el currículum a:

 l’apartat de correus 503 
08700 IGUALADA

PIERA / LA VEU 

E l consistori valora so-
bretot la participació 
de la ciutadania i la im-

plicació de les entitats en totes 
les activitats organitzades du-
rant els 10 dies de celebració 
La Festa Major de Piera s’aco-
miadava ahir diumenge dia 11 
de setembre amb els actes de 
commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya. L’acte 
d’homenatge a Rafael Casano-
va va comptar amb una ofrena 
floral, la lectura del manifest 
i l’actuació dels Falcons i de 
la Banda-Orquestra de Piera. 
Des del consistori van agrair 
la col·laboració d’entitats i as-
sociacions de veïns que van fer 
possible la jornada. Després 
d’aquest acte institucional no 
va faltar el concert-vermut, un 
dinar de germanor i el bingo 
popular. La Festa Major es va 
tancar amb una ballada de 
sardanes, amb la música de 
la cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona, i una cantada d’ha-
vaneres i rom cremat amb el 
grup Barca de Mitjana.
Paral·lelament, el Bedorc i 
Ca n’Aguilera van organitzar, 
com ja és habitual en aquesta 
data, la pujada de la senyera al 
Figuerot i a les Ginebres, res-
pectivament.
En l’àmbit esportiu, cal desta-
car que aquest cap de setmana 

es va celebrar el Torneig de Pe-
tanca Festa Major, el XV Open 
de Tennis Taula i el XXIII Me-
morial Berni d’hoquei amb 
presentació dels equips del 
club, tots tres actes totalment 
consolidats i amb presència de 
la regidora d’Esports, Maite 
Guzmán.
En total han estat 10 dies de 
Festa Major durant els quals 
cal destacar sobretot la parti-
cipació dels pierencs i pieren-
ques i el treball d’associacions 
i col·lectius locals. El regidor 
de Cultura, Josep Maria Ro-
sell, destacava que “les entitats 
cada any s’impliquen més i 
proposen activitats diverses 
que intenten que tothom tin-
gui el seu espai i pugui gaudir 
de la festa”.
Per la seva banda, la regidora 
de Festes, Neus Núñez, valora-

Els actes de la Diada tanquen 
la Festa Major de Piera

va de forma molt positiva una 
de les novetats d’aquesta Festa 
Major assegurant que “l’am-
pliació a dos dies dels actes de 
la sisena edició dels Pierrakes 
havia estat un gran èxit”. Di-
vendres 9 de setembre es va or-
ganitzar el recorregut pels bars 
del poble i el concert de Kara-
okes Band i DJ Kala. Dissabte 
els pierencs i pierenques van 
poder gaudir de les actuacions 
d’Improshow, El Sobrino del 
Diablo, Doctor Prats i Afroc-
higuawa.
Les activitats organitzades per 
Dispiera, l’obra de teatre Un 
aire de família a càrrec del grup 
de teatre de Ca n’Aguilera, i el 
ball de capvespre, organitzat 
per l’Associació Cultural de la 
Gent Gran, van ser altres dels 
actes dels que es va poder gau-
dir durant el cap de setmana.

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres dia 7 
de setembre va visitar 
Piera la delegada del 

Govern a la Catalunya Cen-
tral, Laura Vilagrà, que va 
ser rebuda per l’alcalde, Jordi 
Madrid, i el 1r tinent d’alcal-
de, Josep Llopart. Durant la 
trobada es van tractar alguns 
temes importants per al nos-
tre municipi com la necessi-
tat que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) resolgui aquells 
aspectes de finançament que 
afecten la inversió i el mante-
niment de les depuradores.
Des de l’Ajuntament es va in-
sistir també en la importància 
de disposar d’una comissaria 
del cos dels Mossos d’Esqua-
dra i que el Parc de Bombers 
tingui el reconeixement neces-
sari per a deixar de ser un cos 

format per voluntaris.
L’alcalde i el 1r tinent d’alcal-
de van aprofitar l’ocasió per 
tornar a demanar el desdo-
blament de la carretera B-224, 
una petició que ja havien fet 
prèviament al conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep 

Visita de la delegada del Govern

Rull.
Per la seva banda, Vilagrà va 
reiterar la seva col·laboració en 
tots aquells àmbits relacionats 
amb la Generalitat. Abans de 
finalitzar la trobada, la delegada 
del Govern va signar en el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l Mercat Modernista que 
es va obrir dissabte al 
matí va comptar amb les 

tradicionals parades d’artesans, 
tallers i la presència del Grup de 
Dames Modernistes que ambi-
entaven els carrers cèntrics i la 
placeta del municipi. Amb tot 
això, les principals activitats 
van tenir lloc dissabte amb la 9a 
Baixada d’andròmines al carrer 
Catalunya on, un any més, AC 
Baldrich va posar la màgia i el 
bon humor en les baixades.
A la tarda, el conta contes amb 
Ulldistret, els jocs de cucanya i 
el concert de jazz van animar 
els passejants d’un mercat que, 
cada any, ofereix més possibili-
tats. A la nit, les versions de la 
banda barcelonina La Central 
va captivar al públic amb una 
excel·lent interpretació de can-
çons molt conegudes i seguides.
Diumenge, coincidint amb 
la Diada Nacional, el Mercat 
Modernista es va combinar 
amb actes més institucionals i 
de caràcter simbòlic. Al matí, 

la caminada popular i esmor-
zar a Pierola, els castells dels 
Moixiganguers d’Igualada i els 
Sagals d’Osona, la renovació 
de la senyera a la plaça dels Pa-
ïsos Catalans i la sortida cap a 
la manifestació a Berga en van 
ser una bona mostra. A la tarda, 
una ballada amb la cobla Mar 
i Cel posaven, pràcticament, 
punt i final a un cap de setmana 
on, Els Hostalets de Pierola, s’ha 
convertit en un gran aparador 
del modernisme i la cultura del 
país.

Aquest cap de setmana, Festa 
de la Verema
Demà dissabte s’inicien els 
actes amb el 2n Cava i Teca 
que es farà a la plaça del Dr. 
Conde a partir de 2/4 de 8 del 
vespre.
Diumenge se celebrarà al Fes-
ta de la Verema al Parc de cal 
Ponsa. A les 9 del matí es farà 
la trobada per anar a veremar. 
A 2/4 d’11 hi haurà un esmor-
zar popular per agafar forces 
perquè a les 12 del migdia tin-
drà lloc la trepitjada popular 
del raïm.

Els Hostalets va celebrar 
el IX Mercat Modernista i 
ara la Festa de la Verema
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Alumnes de les 
Escolàpies, 1937

A
ra que són dies d’inici d’escola, recordem amb aquesta 
fotografia els alumnes de les Escolàpies d’Igualada de 
l’any 1937. Es tracta d’una trobada de tots els alumnes 
i professors, al costat de l’orgue de Santa Maria, que 

durant la guerra civil va ser-hi traslladat a l’escola per preservar-lo.  
En aquells anys de guerra, l’escola era de caràcter “nacional”.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Fons Jaume Gabarró Escudé.
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STA. COLOMA Q. / LA VEU 

E l 17 de setembre es 
durà a terme a Sta. 
Coloma de Queralt la 

primera edició del Festival 
GRIU, un festival de música 
i comerç organitzat per Co-
merç Sta Coloma, (la nova 
unió de botiguers i establi-
ments de Sta. Coloma) amb 
l’objectiu d’activar i impul-
sar el petit comerç en bene-
fici de tots els vilatans.
Juntament amb el grup de 
batucada local Bensonats, 
en el seu 2è aniversari, i la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Sta Coloma s’ha or-
ganitzat aquest festival amb 
la intenció d’ubicar la vila 
com a punt de referència, tot 
donant-la a conèixer a tra-
vés del comerç, la música i l 
acultura.
La jornada compta amb un 
programa extens i atractiu 
que començarà a les 9 del 

matí a la Plaça Major i que 
s’allargarà fins a les 2 de la 
matinada. Es podrà gaudir 
d’una gran varietat d’acti-
vitats i concerts, des de ses-
sions de ioga i fitness per 
començar la jornada amb vi-
talitat, fins a tallers de músi-
ca per adults, espectacle mu-
sical pels més petits , i una 
trobada de batucades a la 
tarda, on hi participaran sis 
grups d’arreu de Catalunya 
amb més de 80 participants.
Comerç Sta Coloma a la ve-
gada tindrà un estand on 
promocionarà les botigues 
i els productes locals, junta-
ment amb carpes de foodtast 
d’establiments locals i foo-
dtrucks dolços. Des de Co-
merç Sta. Coloma convidem 
a tothom a passar un fantàs-
tic dissabte a la Plaça Major 
de Sta Coloma.
Per més informació es poden 
dirigir a la pàgina web del 
Ajuntament de Sta. Coloma 

Festival GRIU, el festival de Música i 
Comerç a Santa Coloma de Queralt

o, a través de les xarxes so-
cials, facebook del Festival 
Griu o de Comerç Sta. Co-
loma.

Les diferents activitats que es 
duran a terme, totes a la Pla-
ça Major són:
- 9.00h Ioga al Carrer.
- 10.00 Desperta’t  amb ba-
tucada
- 11.00 Finess & DJ
- 11.00 Tallar batucada 
- 12.00 Drum Cercle
- 13.00 Vermut Musical amb 
Duet Filferro
- 17.00h Espectacle infantil 
Percupit
- 18.00h 2n aniversari Ben 
Sonats
- 20.00h Sound de Secà
- 21.00h Tapa i pinxo amb Dj 
Te Jodes y Bailas
- 21.00h Gran Teatre Amaro 
(a Cal Nialet)
- 23.00h Cahipirinhas Rum-
berus. Final festa  Dj Te Jodes 
y Bailas.

SANT MAGÍ / LA VEU 

E l tercer diumenge de 
setembre, des de fa 
prop de 400 anys, és 

festa grossa al Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya. La 
primera referència escrita la 
trobem de l’any 1620 quan se 
celebrava l’anomenada “Dina-
da dels pobres” en que la Con-
fraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona repartia el dinar 
gratuïtament per a tots els po-
bres que acudien a Sant Magí. 
De llavors ençà la festa s’ha 
anat celebrant ininterrompu-
dament, salvades situacions 
extraordinàries com guerres, 
pestes, etc...
Avui dia se celebra el que és 
conegut com a “Aplec de se-
tembre” o “Aplec de Sant 
Magí” i hi assisteixen vilatans 
sobretot de Santa Coloma de 
Queralt, La Llacuna i altres 
pobles i llogarrets propers: 
Pontils, Viladeperdius, Vallde-
peres, Santa Perpètua de Gaià, 
Bellprat, Santa Maria de Mira-
lles, etc... No fi falten tampoc 
persones provinents del Pene-
dès, Alt Camp i altres comar-
ques veïnes.
A l’Aplec s’hi va normalment 

en cotxe però també s’organit-
zen caminades. 
A la Llacuna la sortida dels 
caminants serà  a les 8.30 del 
matí des de la Plaça Major de 
La Llacuna. És necessari por-
tar entrepà i aigua per esmor-
zar i comprar tiquets pel dinar 
al Forn Pujó per tal de reser-
var taules i cadires.
Des de l’any 2008 l’Aplec és 
organitzat per l’Associació 
d’Amics de Sant Magí de la 
Brufaganya i el seu entorn.
Entre altres activitats, a més 
de l’obligat Ofici i el cant dels 
goigs, hi ha esmorzar popular 
a l’esplanada de les Fonts, sar-
danes en sortir d’ofici, i dinar 
popular que usualment con-
sisteix en una arrossada.
Durant l’Ofici, seguint una 
tradició centenària, la Con-
fraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona fa ofrena de dues 
lliures de xocolata i una al-
moina per al Santuari.
Per acabar la festa, després 
de dinar hi ha balls populars 
i tradicionals a l’esplanada de 
les fonts.
Des de l’any 2010 no hi falta el 
Ball Pla que cada any es balla 
dues vegades: després de l’ofi-
ci i durant el ball de la tarda.

Diumenge, Aplec a Sant 
Magí de la Brufaganya
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MASQUEFA / LA VEU 

J uanjo Puigcorbé, dipu-
tat delegat de Cultura 
de la Diputació de Bar-

celona, va visitar la vila de 
Masquefa el passat divendres 
9 de setembre. Puigcorbé va 
ser rebut a l’Ajuntament per 
l’alcalde Xavier Boquete; la 
regidora de Cultura, Esther 
Ibañez; la coordinadora ge-
neral, Lourdes Bosch; i la tèc-
nica de cultura, Imma Amill. 
Juanjo Puigcorbé, estretament 
vinculat al món cultural arran 
de la seva dilatada trajectòria 
com a actor de cinema, televi-
sió i teatre, va poder conèixer 
de primera mà dos dels equi-
paments de Masquefa, com 
són el Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalu-
nya (CRARC) i la fàbrica Ro-
gelio Rojo.
Després d’una breu reunió 
cordial al despatx d’alcaldia, 
la comitiva es va dirigir a les 
instal·lacions del CRARC on 
el diputat Puigcorbé va veure 

de prop el servei que ofereix 
aquest centre, únic a l’Estat 
espanyol, als més de 3.500 
animals que acull a dia d’avui; 
entre ells, tortugues, coco-
drils, caimans, granotes, serps 
o llangardaixos. Puigcorbé, 
acompanyat dels represen-
tants del consistori i membres 
del CRARC, va fer una visita 
per tot el recinte i va conèi-
xer com el centre treballa des 
de 1992 en la cura i recupe-
ració de centenars d’espècies 
d’amfibis i rèptils. En aquest 
sentit, es va posar en valor el 
seu paper com a agent cultural 
gràcies a les visites didàctiques 
que organitza durant l’any 
a més de 20.000 persones, la 
majoria d’elles de centres es-
colars, i que l’han convertit, 
segons Xavier Boquete, “en el 
principal atractiu cultura i tu-
rístic de Masquefa”.
Un cop feta la ruta per les ins-
tal·lacions del Centre de Re-
cuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya la comitiva es va 
dirigir a l’antiga fàbrica Roge-

Juanjo Puigcorbé visita les 
instal·lacions del CRARC 
i de l’antiga fàbrica Rogelio Rojo

lio Rojo, on abans de cloure 
la visita per Masquefa Juanjo 
Puigcorbé va poder veure els 
diversos equipaments muni-
cipals que es troben en aquest 
emblemàtic espai de la vila. 
Puigcorbé va visitar la Sala 
Polivalent, el Casal de Joves, la 
Biblioteca, el Centre d’Inter-
pretació i el Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC). A més, 
va conèixer de primera mà, a 
través de l’alcalde Xavier Bo-
quete, la història i l’evolució 
d’aquest edifici, des dels seus 
orígens dedicats a les fornitu-
res metàl·liques fins a la seva 
reconversió l’any 2000 en un 
espai públic destinat a múlti-
ples equipaments d’ús social, 
cultural i tecnològic. En aca-
bar la trobada, Xavier Boquete 
va assegurar que “valorem de 
forma molt positiva la visita. 
La presència de Juanjo Pui-
gcorbé és una mostra de la 
bona entesa i l’estreta relació 
que existeix amb la Diputació 
de Barcelona”.

MASQUEFA / LA VEU 

Tot a punt per a la ce-
lebració, dissabte 17 i 
diumenge 18 de setem-

bre, d’una nova edició de la 
tradicional Festa del Raïm. Una 
fira molt arrelada al municipi i 
que té com a objectiu recordar 
els orígens de la vila vinculats a 
la vinya, al camp i als produc-
tes de la terra, com ara el raïm. 
Per tot plegat, al llarg de dues 
jornades, Masquefa s’omplirà 
d’activitats lúdiques i culturals 
per a tots els públics.
Un any més, un dels plats forts 
de la festivitat serà la Fira de 
tastets de vins i caves, restau-
ració, embotits i pastisseria. Al 
llarg de tot dissabte, des de les 
12 del migdia a les tres de la tar-
da, i de les sis de la tarda a les 12 
de la nit, la plaça Josep Maria 
Vila acollirà les parades de les 
bodegues, cellers, xarcuteries, 
restauradors i pastissers locals i 
de l’entorn que, a preus popu-
lars, oferiran els seus productes 
de proximitat als visitants. En 
aquest sentit, una de les nove-
tats d’aquesta edició afecta a 
l’horari de la fira de tastets, que 
enguany s’allargarà dues hores 
fins arribar a la mitjanit. Carles 
Mernissi, regidor de Promoció 
Econòmica, explica que “la Fes-
ta del Raïm està ja plenament 
consolidada. Els masquefins 
ens il·lusiona perquè rememo-
rem els orígens de la nostra 
vila; mentre que els visitants 
descobreixen i gaudeixen aquí 
de productes, eines, aliments i 
maneres de fer i treballar arre-
lades a Masquefa”.
La gran novetat d’aquesta edi-
ció, però, serà la participació 
de la Colla de Diables de Mas-
quefa. Dissabte 17, a les nou de 
la nit, els Pixafocs i Cagaspur-
nes celebraran una tabalada i 
l’encesa del Drac Bufut, l’únic 
drac de tota Catalunya que es 
porta dret com un gegant. I de 
2/4 d’una fins a les quatre de 
la matinada, una Disco Mòbil 
amenitzarà la Festa Jove per als 
més animats i noctàmbuls. La 
música, doncs, també tindrà un 

paper important enguany a la 
Festa del Raïm. I en concret, el 
jazz. I és que al llarg del cap de 
setmana, els amants d’aquest 
gènere musical podran gaudir 
de dues actuacions en direc-
te a càrrec de Full House Trio 
(dissabte 17 a les 10 de la nit) 
i Magnolia (diumenge 18 a les 
sis de la tarda).
La tradició també tindrà no-
vament un gran protagonisme 
en la Festa del Raïm amb dues 
activitats que, any rere any, re-
memoren els orígens de la vila. 
Dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, 
es farà la popular cercavila amb 
els carros i cavalls d’Antonio 
Malet, els quals transportaran 
el raïm pels carrers de Masque-
fa tal i com es feia antigament. 
I un cop finalitzi el recorregut, 
serà el torn per la trepitjada po-
pular de raïm.
Dissabte, també, al llarg de tota 
la jornada i amb l’objectiu de 
dinamitzar la festa, aquells qui 
visiten la fira podran gaudir de 
mostres d’oficis antics, elabo-
ració d’aiguardents i destil·lats, 
tallers per als més petits de la 
casa, el tradicional Concurs de 
Tastavins, una caravana de ru-
quets i un inflable cortesia de 
Masquefa Comerç. En aquest 
sentit, del 12 al 16 de setembre, 
els comerços associats a Mas-
quefa Comerç obsequiaran als 
seus clients amb tiquets per 
poder muntar a l’atracció. Fi-
nalment, diumenge 18, de les 
11 del matí fins a les dues del 
migdia, la Capella del Roser 
acollirà una exposició d’eines 
del camp, les actuacions d’ar-
tistes en directe i un vermut 
pels assistents.
La Festa del Raïm té el suport 
de la Diputació de Barcelona i 
hi col·laboren l’ADF, Cal Feru, 
Can Massana, Carros i Cavalls 
d’Antonio Malet de Sant Llo-
renç d’Hortons, la Comissió 
Exposició Artistes Locals, Ex-
plotacions Agrícoles Junyent, 
la Societat Recreativa i Cultural 
l’Alzinar, la Colla de Diables de 
Masquefa, Protecció Civil, Punt 
Taronja i Masquefa Comerç.

Masquefa celebra 
la Festa del Raïm

CARME / LA VEU 

Com cada 11 de setem-
bre i  que ja ha format 
part de la tradició es 

va inicia la diada a 2/4 de 10 
del matí amb  la caminada 
cap a Collbàs, lloc on s’aple-
garen cap a una quarantena  
de persones per compartir el 
ritual de canvi de la senyera, la 
lectura de poemes patriòtics i 
el cant dels Segadors. A l’igual 
que l’any passat es retornà rà-
pid cap el poble perquè molta 
de la gent que es va apropar a 
Collbàs havia de marxar cap 
a Berga responent a la convo-
catòria de l’ANC i Òmnium 
Cultural.
A les 12 sortia l’autobús cap 
a la mobilització  “A PUNT” 
cap a la república Catalana. 

Moltes d’altres persones sor-
tiren cap a Barcelona en vehi-
cles particulars. Va ser doncs 
una participació  nombrosa  
de carmetans i carmetanes.

La Diada Nacional a Carme

Diada festiva i reivindicativa 
amb el convenciment  en que 
l’any vinent esdevingui només 
una gran jornada festiva. I cele-
bració del objectiu aconseguit

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



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
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COMARCA / LA VEU 

L es Jornades Europees 
del Patrimoni (JEP) se 
celebren a Europa du-

rant un cap de setmana entre 
setembre i octubre. L’edició 
2016 a Catalunya se celebrarà 
els dies 16, 17 i 18 de setembre 
de 2016. Les JEP són la festa 
del patrimoni i els diferents 
municipis i entitats organit-
zen un seguit d’activitats gra-
tuïtes per a tots els públics: 
visites guiades, representaci-
ons teatrals, concerts, expo-
sicions...  
Diversos municipis de la nos-
tra comarca obre els seus es-
pai per a ser visitats per a qui 
ho desitgi.

Visita a la Vil·la Romana de 
l’Espelt 
Les Jornades Europees del Pa-
trimoni ofereixen novament 
l’oportunitat de visitar la 
Vil·la Romana de l’Espelt, en 
una ruta conduïda per Jordi 
Enrich, arqueòleg expert en 
l’època tardoantiga, que ha 
excavat aquest jaciment en 
diverses ocasions. L’activitat 
tindrà lloc el proper diumen-
ge, 18 de setembre, i és gratuï-
ta. L’organitzen l’Ajuntament 
d’Igualada i el Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada 
(CECI).
El punt de trobada serà a les 

10:30h a les antigues escoles, 
a la carretera d’Igualada a 
l’Espelt, a uns 200m d’arri-
bar al nucli urbà a mà dreta. 
El recorregut no està adaptat 
per a cotxets ni cadires de ro-
des i no cal inscripció prèvia. 

El Castell de Claramunt par-
ticipa en una nova edició de 
les Jornades Europees del 
Patrimoni
El Castell de Claramunt par-
ticiparà, un any més, a les Jor-
nades Europees del Patrimoni 
(JEP), que enguany arribaran 
a la vint-i-cinquena edició. El 
divendres 16, el dissabte 17 i 
el diumenge 18 de setembre 
hi haurà jornada de portes 
obertes a la fortalesa. L’horari 
d’obertura serà de les 10 del 
matí a les 2 del migdia i de les 
4 a les 7 de la tarda.
Aquesta activitat l’organit-
zen, conjuntament, l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cul-
tural i la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament.  El Castell 
de Claramunt és el principal 
atractiu arquitectònic, histò-
ric i turístic de la Pobla. Data 
del segle X, té una extensió 
de 5.404 m2 i es troba dalt 
d’un turó de 461 metres des 
del qual hi ha una magnífica 
vista de l’entorn natural que 
l’envolta. Aquesta fortificació 
forma part del Patrimoni de 
la Generalitat. És un dels deu 

millors castells de Catalunya 
i el millor de la comarca de 
l’Anoia.

Visita guiada al Castell de 
Sant Esteve de Castellfollit 
de Riubregós
Es realitzarà una visita guiada 
al Castell de Sant Esteve tot 
passant pels llocs que s’han 
rehabilitat. En acabar s’ob-
sequiarà a tots els assistents 
amb coca i xocolata.

Melodies a l’Ermita de Santa 
Maria de la Roqueta
Dissabte a 2/4 de 12 del matí 
els alumnes de l’Escola de 

Música de Sant Martí de Tous 
oferiran un concert de melo-
dies d’ahir, d’avui i de sempre, 
a l’ermita romànica de Santa 
Maria de la Roqueta, al mu-
nicipi de Sant Martí de Tous, 
que anirà precedit d’una breu 
explicació sobre la història de 
l’ermita.

Portes obertes al Conjunt 
Romànic de la Tossa de 
Montbui
Al final de la serralada de 
Miralles-Queralt, es troba el 
Conjunt romànic de la Tossa 
de Montbui, dels segles X-Xl.
Consta de l’església de Santa 

Diversos racons de la comarca de l’Anoia a les Jornades 
Europees de Patrimoni 2016

Maria de Gràcia i de la Tor-
re de defensa i està situat en 
un paratge privilegiat a 626 
metres sobre el nivell del mar, 
des d’on es divisa una magní-
fica vista.
Hi trobareu un conjunt ro-
mànic dels segles X-XI, una 
església que et convida al re-
colliment, un entorn per gau-
dir de la natura, un espai únic 
per gaudir de la teva festa 
familiar, un espai per la teva 
reunió d’empresa, un entorn 
de gran bellesa per passejar 
i gaudir de la tranquil·litat, 
un projecte cultural, turístic i 
d’oci per a totes les edats.
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CALAF / LA VEU 

2 00 persones es van con-
centrar a la plaça dels 
Arbres, la tarda de dis-

sabte 10 de setembre, convo-
cats per l’Ajuntament de Calaf 
i la secció municipal de l’As-
semblea Nacional Catalana, 
per celebrar la Diada Nacional 
de Catalunya en un acte que 
finalitzaria al Castell de Calaf. 
La celebració va ser coordi-
nada amb altres municipis de 
l’Alta Segarra.
La programació va començar 
amb una ballada de sardanes 
i dels Bastoners de Rajadell, 
acompanyada d’un berenar fet 
per l’ARCA. Acte seguit, es va 
iniciar la marxa de torxes que 
va acabar al Castell, amb una 
gran participació.
La fortificació va acollir l’acte 
principal de la celebració de la 
Diada. En arribar a l’exterior, 
al fossar del Castell, es van lle-
gir lectures d’àmbit històric. 
Un cop dins, el videoclip de la 
cançó oficial de la Diada 2016, 
“Endavant les atxes”, va sor-
prendre als assistents i va donar 
pas a la part més institucional 
de l’acte.
En els parlaments, l’alcalde, 
Jordi Badia, va recordar la fra-
se de Josep Suñol i Garriga, 

“Catalunya és un poble amb 
afany de justícia i llibertat”, i va 
fer incidència als fets històrics 
ocorreguts a l’Alta Segarra amb 
el seu desenllaç a la Guerra de 
Successió, per reivindicar que 
“Hem de ser dignes hereus del 
sacrifici dels herois del 1714, 
hem de fer que la seva lluita no 
fos debades”.
Acte seguit, es va fer la lectura 
del manifest simultàniament 
amb Els Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles. La resta 
de municipis de l’Alta Segar-
ra, Pujalt, Calonge de Segar-
ra, Castellfollit de Riubregós, 
Sant Pere Sallavinera, Veciana i 
Copons, s’hi van adherir.
L’ofrena floral a la senyera va 

200 persones participen a la 
celebració de la Diada a Calaf

anar a càrrec, per una banda, de 
representants de dues associa-
cions de la vila que aquest any 
estan de celebració: la Unió Ca-
lafina, que celebra el seu 120è 
aniversari, i el Casal de Calaf, 
que celebra el 40è aniversari de 
l’obertura de les seves instal·la-
cions. Per altra banda, l’hereu i 
la pubilla de Calaf van acompa-
nyar els membres de la corpo-
ració en la seva ofrena.
Seguidament van tenir lloc les 
actuacions de ball del grup de 
dansaires de Caramelles de Ca-
laf i dels Bastoners de Rajadell, 
que van concloure l’acte solem-
ne.
Per acabar, els assistents van 
poder gaudir d’una projecció 
emotiva, on es mostraven els 
fets transcendentals de la lluita 
de la nació catalana, vinculats 
amb les diferents mobilitzaci-
ons que Calaf ha viscut als dar-
rers anys. Tot plegat, un vídeo 
commovedor per a tothom qui 
compartís l’anhel de llibertat. 
Calaf va posar el punt i final 
de la celebració el dia 11 de 
setembre, amb una ballada de 
sardanes a la plaça Gran, amb 
la Cobla Lo Castell.

PUJALT / LA VEU 

El passat dijous, 8 de se-
tembre, Pujalt va rebre la 
visita del diputat delegat 

d’infraestructures Viàries i Mo-
bilitat, de la Diputació de Bar-
celona, el senyor, Jordi Fàbrega 
i Colomer. El diputat va visitar 
les obres realitzades en els ca-
mins del municipi, que van ser 
malmesos per les tempestes de 
la tardor passada, aproxima-
dament uns 100km. Pujalt té 
una xarxa de camins de 136 
km, dels quals una bona part 
van quedar en molt mal estat a 
causa de les tempestes de la tar-
dor passada (2015). Per tal de 
poder-los deixar novament en 
condicions, l’ajuntament va sol-
licitar un ajut extraordinari a la 
Diputació de Barcelona i se’ls 
en va concedir un de 62.000 eu-
ros. L’ajuntament va sol·licitar 
un nou ajut al Pla de camins de 
la Diputació per tal de poder fi-
nançar una part més de l’actua-
ció, que ha tingut un cost d’uns 
200.000 euros. El diputat es va 
comprometre a aportar 49.000 
euros més, en l’exercici actual, 
mitjançant el Pla de Camins, 
de la Diputació de Barcelona. 
Fàbrega també va visitar la car-

retera BV-102, ramal d’accés a 
Pujalt, per parlar de les obres 
que ha sol·licitat l’ajuntament 
a la Diputació, consistent en 
la millora del traçat, eixampla-
ment dels revolt i la construc-
ció de cunetes de formigó. Una 
part d’aquestes obres, es duran 
a terme durant la tardor, com 
una nova capa d’asfalt i durant 
els següents anys, es procurarà 
anar satisfent les altres deman-
des de l’Ajuntament de Pujalt. 
El diputat durant la seva visita, 
es va reunir amb els pagesos 
del municipi, per tal de poder 
comprovar la importància de 
tenir unes bones xarxes de co-
municacions, tant pel que fa a 
la seva activitat principal, agri-
cultura i ramaderia, com per 
poder accedir a les masies. En 
el transcurs de la reunió es va 
parlar d’altres temes, que preo-
cupen a la pagesia, com la Llei 
d’Urbanisme, que no s’adapta a 
les necessitats dels pobles petits 
o els temes mediambientals, so-
bretot referits a les granges. Per 
últim el diputat, va visitar les 
obres de la Rectoria i les Voltes 
de Pujalt, que s’estan duen a 
terme amb el suport de la Di-
putació de Barcelona. 

Jordi Fàbrega, de la 
Diputació, va visitar Pujalt



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

S i el trial català domina 
el panorama mundial 
de trial a l’aire lliure 

a nivell individual, lògica-
ment també ho fa a nivell 
d’equip, en aquest cas de 
l’equip estatal, com ho de-
mostra el fet que una vega-
da més l’equip estatal espa-
nyol va guanyar el Trial de 
les Nacions, autèntic cam-
pionat del món per equips 
estatals.
Així el pierenc Toni Bou 
-Honda-, Adam Raga -TRS- 
i Albert Cabestany -Sherco- 
guanyaren al trial que es va 
disputar per l’estació d’es-
quí francesa de Isola 2000,  
per davant de l’equip del 

Toni Bou i Mireia Conde brillen al Trofeu de les Nacions de trial

Japó i de la Gran Bretanya. 
Des que el 1984 es va dispu-
tar a Polònia la primera edi-
ció del Trial de les Nacions, 
l’equip estatal espanyol l’ha 
guanyat 23 vegades, les 13 
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MOTOR / ENRIC RUIZ

E s va disputar la 37a Edi-
ció de la cursa de resis-
tència de ciclomotors 

mes important d’Europa: Les 
24 Hores Vall del Tenes. Or-
ganitzada al circuit del Pinar 
de la Riera de Lliçà d’Amunt 
(Barcelona), enguany la prova 
va gaudir de la seva màxima 
convocatòria, amb un total de 
40 equips inscrits i 160 pilots 
participants entre pilots d’elit 
internacional, professionals, 
semiprofessionals i aficionats. 
La cursa, a més, va oferir als 
afeccionats durant tot el cap 
de setmana un ampli progra-
ma d’activitats lúdiques i es-
portives amb accés totalment 
gratuït, fet que ha fet que, 
malgrat la calor, milers de 
persones s’hagin apropat fins 
al circuit de Lliçà d’Amunt 
per a seguir en directe la pro-

Toni Bou acapara títols a nivell individual i d’equip. Nova gesta de Mireia Conde dins l’equip estatal espanyol.

últimes consecutives.
I si el diumenge es va dis-
putar el trial masculí, el dis-
sabte hi va haver el Trofeu 
de les Nacions femení, amb 
triomf de Gran Bretanya 

per davant de l’equip estatal 
espanyol en el que hi havia la 
pilot del Moto Club Montbui, 
la montbuienca Mireia Con-
de -Beta, Sandra Gómez -Gas 
Gas- i Berta Abellán -Beta- 

que van aconseguir el sub-
campionat. 
El trial masculí i el femení 
anoienc amb Toni Bou i Mire-
ia Conde, està magníficament 
representat arreu del món.

Els germans Vives, primers de la 
Promocup 2T a les 24 hores de la Vall del Tenes

va.
Marc Vives i el seu germà 
Joel Vives, pilots del Moto 
Club Igualada, van participar 
en aquesta prestigiosa cur-
sa dintre de l’Equip JC/CR 
Competició i acompanyats 
també de Pau Tomàs i Ramon 
Falguera. Ho van fer dintre 
de la Categoria Promocup 
2T amb una “Cuberó Proto”, 
ciclomotor construït expres-
sament per aquest tipus de 
curses de resistència, amb el 
que van poder finalitzar en la 
meritòria 9a posició scratx i 
van ser els primers de la seva 
categoria, reservada per mo-
tocicletes amb un motor de 2 
temps i uns canvi de marxes 
manual. L’equip JC/CR Com-
petició va completar un total 
de 395 voltes a un circuit de 
terra molt tècnic i competitiu 
amb nombrosos revolts, can-
vis de rasants i irregularitats 

de terreny.
L’Equip Gass Racing, amb 
Oriol Mena al capdavant, van 
ser els guanyadors absoluts de 

la cursa amb una Honda del 
Grup 3 (automàtica i amb re-
frigeració per aigua) amb un 
total de 435 voltes.

Cal destacar que malgrat la 
duresa d’aquesta cursa, no 
s’han registrat accidents des-
tacats.
 

Victòria d’Albert Torres a la triatló de la Pineda

TRIATLÓ / LA VEU

E l passat diumenge 4 
de setembre es va dis-
putar una nova edició 

del Triatló Cross de La Pine-
da (Tarragona) que organitza 
magníficament Nature Time 
Events
Albert Torres del Unica Bikes/
Pallarès va prendre-hi part 
amb la intenció de poder re-

validar el títol assolit en 2014 
i 2015.
A les 8:30 del matí es va donar 
la sortida als gairebé 150 triat-
letes i en un mar totalment en 
calma Torres va fer una excel-
lent natació posicionant-se al 
grup capdavanter i recuperant 
posicions fins a situar-se just 
darrere del primer nedador 
per mantenir el segon lloc i 
guardant forces per la bici.

Van sortir de l’aigua tres cor-
redors en el grup capdavanter, 
i Torres en una rapidíssima 
transició ja va sortir de boxes 
en primera posició amb algun 
segon d’avantatge.
Els 11km de bici de muntanya 
eren dues voltes de 6km amb 
un traçat molt ràpid marcat 
per molts revolts i terra rellis-
cós, on Torres va saber am-
pliar la seva distància amb els 

perseguidors fins als 3’30’’ ja 
que les sensacions van ser ex-
cel·lents.
El tram de cursa a peu era pel 
passeig marítim amb molt 
d’ambient a les terrasses i pú-
blic. Anar i tornar amb un fi-
nal extra en forma de diverses 
“S” per l’amplia zona de gespa 
de meta, i Torres no va tenir 
problemes per mantenir la di-
ferencia corrent a 3’50’’ i així 

inclús ampliar-la fins als 4’10’’ 
al segon classificat.  



FUTBOL / LA VEU 

L ’alta intensitat i el joc 
directe del CP San 
Cristóbal no va donar 

opcions a la millor tècnica del 
CF Igualada, en el segon partit 
de lliga. Al final, derrota per 
3-1. Mala sort dels igualadins, 
que són cuers i els únics sense 
puntuar.
El partit es va iniciar amb el 
que semblava un bon domini 
dels Blaus, atès el millor con-
trol del joc. Però en el primer 
corner (min:4) un rebuig de la 
defensa del CFI va ser aprofi-
tada per fer un fort tret de fora 
l’àrea i aconseguir el primer 
gol. Aquest gol va portar pres-
ses i dubtes al jugadors Blaus.
Al min: 21, de nou gol del 
San Cristóbal en un rebot al 
llançament d’una falta. El San 

El CF Igualada, únic equip sense puntuar del grup 
segon de la Primera Catalana
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FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

La primera cosa que cal dir, 
és gràcies a tothom. El futbol 
anoienc va donar una lliçó de 
moltes coses. Però en concret 
em quedo amb una, quan tan 
sols un partit de futbol és això 
i és pren com a tal, dóna gust. 
Segur que els vermells del 
Montserrat, estaran contents 
per la victòria, i els grogs del 
San Mauro, estaran tristos per 
la derrota, però per damunt 
del resultat, que compte, no-
més faltaria, tothom i va po-
sar de la seva part, així un par-
tit de futbol es va convertir en 
un, “futbol es futbol”.
El debut a casa davant la seva 
afició de la Unió Esportiva 
Montserrat i amb derbi in-
clòs no podia ésser millor. 
Feia goig veure la grades i no 
grades plenes de gent, no no-
més de les aficions, d’altres 
indrets, el partit s’ho valia. En 
tromba van sortir els locals 

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

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 2
Prat  2 - 1 Cooperativa
Fontsanta 1 - 2 Can Vidalet 
Sant Just At. 1 - 2 Espluguenc 
Din. Batlló 0 - 1 Vilafranca At.
Martorell 2 - 2 Ce Olímpic
Gornal  1 - 4 Marianao Poblet
Unif. Bellvitge 1 - 0 Junior 
Sant Joan D. 6 - 0 Moja 
Montserrat  2 - 1 San Mauro 

Jornada 3
Delta Prat-Fontsanta
Can Vidalet-Gornal
Marianao Poblet-Martorell
Olímpic Fatjó-Montserrat dia 18, 18h
San Mauro-St. Joan D. dia 18, 17h 
Moja-U. Bellvitge
Júnior-Dinamic Batlló
Vilafranca At.-St. Just Atl.
Cooperativa-Espluguenc

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 2
Sitges 3 - 1 Sant Cugat S.
Olivella  0 - 0 Cubelles
Martinenca 0 - 0 Carme
Riudebitlles 0 - 1 Suburense B
Hortonenc  5 - 1 Odena
Begues 1 - 1 Piera
Sant Pere M. 2 - 2 Hostalets 
La Munia 1 - 2 Calaf
Jov. Ribetana 2 - 3 Anoia

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

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

Jornada 3
Alpicat-Morell
Rubí-St. Ildefons
Rapitenca-Balaguer
Lleida B-Vilanova Geltrú
Suburense-Vista Alegre
Vilaseca-St. Cristóbal
Igualada-Santboià dia 18, 17h
Reus B-Jesús y Maria
Viladecans-Almacelles

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 1
Capellades-Rebrot dia 17, 16h
Montbui-Jorba dia 17, 16h
Montserrat B-Pobla Claram. dia 17, 16h
Tous-La Paz dia 17, 16.30h
Vallbona-Torre Claramunt dia 17, 17h
Cabrera-Ateneu dia 17, 18.30h
Masquefa-San Mauro B  dia 18, 12h
La Llacuna-Fàtima dia 18, 12h

Jornada 3
Ribetana-Riudebitlles
Suburense B-Olivella
Cubelles-St. Pere M.
Hostalets-La Múnia dia 17, 18.30h
Calaf-Martinenca dia 18, 17h
Carme-Hortonenc dia 18, 12h
Òdena-Begues  dia 17, 16h
Piera-Sitges dia 18, 18h
Anoia-St. Cugat S. dia 18, 12h

Cristóbal aportava molt perill 
en contraatacs directes per les 
bandes.  Al min 32 en un nou 
llançament de corner, gol del 
SC en un nou rebot. Massa 
càstig pel vist en el terreny de 
joc, tot i que el CFI va donar 
masses facilitats en jugades 
defensives. Abans d’acabar la 
primera part Ton Mayor va 
fer dos canvis passant a una 
defensa de tres, I aportant mes 
homes d’atac.
A la segona part, de domini 
igualadí,  Eric va marcar el 
gol igualadí a gran passada de 
Marti Just. En aquesta segona 
part els contraatacs del SC van 
aportar molt perill, que Felipe 
va resoldre molt correcta-
ment. El CF Igualada va per-
dre els dos primers partits, i el 
proper diumenge rep la visita 
del sempre difícil Santboià,  

FUTBOL / LA VEU 

P rimers tres punts de la 
lliga de Segona Nacio-
nal per l’Igualada fe-

mení en el seu desplaçament 
a Sant Joan Despí davant el 
Levante las Planas. Les blaves 
tiraren d’ofici i de solvència 

Primers tres punts del CFI femení
defensiva per pràcticament no 
concedir cap ocasió de gol al 
Levante, i endur-se la victòria 
ja ben entrada la segona mei-
tat en una jugada d’estratègia 
culminada per Núria.
Abans però, l’equip dirigit per 
Jordi Torres havia disposat de 
fins a quatre molt clares opor-
tunitats d’estrenar el marca-

dor. En els darrers instants 
les blaves es defensaren amb 
ordre davant d’un rival que en 
cap moment va donar el seu 
braç a tòrcer. 
Levante Las Planas: Schmidt, 
Morales, Caballero (Palmero 
68’), Ventura, Eguinoa (Serra-
no 46’), Muriana, Vega, Franch 
(Olivares 73’), Herruzo, Pueyo 

i Poncelas (Saéz 58’).
Igualada: Noélia, Esther, Cubí, 
Araceli, Elena, Miriam, Jéssi-
ca, Núria, Jana (Aina 76’), Pi-
lar (Carla 46’) i Marina.
Àrbitre: 
Jaume Gibert Gonzalez. Gro-
ga a les locals Muriana, Ventu-
ra i Saéz, i a la visitant Araceli.
Gols: 0-1 Núria (69’).

únic equip que l’any passat 
va aconseguir dues victòries 
front el CFI (6-0 i 0-2).
El club igualadí fa una crida 
a tots els socis, afeccionats, 
jugadors i famílies del futbol 
Base a acudir a Les Comes per 
donar suport als igualadins. 
Els tres punts front el Santboià 
son possibles.

tan que als 30 segons, en ju-
gada per l’esquerra és rema-
tada per Rachid inaugurant 
el marcador, difícil de creure, 
però real com la vida. Els de 
Santa Margarida de Montbui, 
van anar per feina i posaren 
en perill la porteria local, amb 
oportunitats de empatar, però 
una i altra vegada la defen-
sa vermella i el porter Joan, 
aturaven les accions de gol. 
Gol que va arribar en el 16 
de partit, quan Carlos Simon, 
veterà en aquestes accions per 
damunt del porter en la seva 
sortida posava l’empat en el 
marcador. Domini altern i 
més oportunitats de gol, fins 
la mitja part. A la represa, 
ambdós conjunts no volien 
l’empat, lluita i esforç per 
guanyar el partit, canvis en les 
dues formacions, i la bogeria 
local esclatava en el minut 
73, cursa per banda dreta, re-
fús visitant i Hadri deixava la 
sentència final amb el 2 a 1. El 

San Mauro ho va intentar fins 
el temps de descompte inclòs, 
però els locals sòlids i intrac-
tables. El xiulet final del par-
tit, va posar un punt i apart, 
dolç per un Montserrat que 
en efectivitat 100×100.
U.D. Montserrat; Joan, Mari-
mon, Xavi, Muñoz (Al Gar-

El Montserrat s’emporta el derbi amb el San Mauro

CFI: Felipe, Bernat, Álvaro,  
Matías, Baraldés, Lalo, Güell 
Pau,Eric, Fran i Iker.  Canvis: 
Álvaro substituït per Edgar 
(35m); Baraldés substituït per 
Ton (35m); Fran substituït 
per Isidre (46m); Pau subs-
tituït per Iker (46m); Matías 
(lesionat)  substituït per Lliró  
(87min).

rass), Rachid, Adrian (Ric-
hard), Tutusaus, Gerard, 
Pallares (Hadri), Àlex, David 
Valle.
U.D. San Mauro; Toni, Cristian, 
Oscar Simon (Escribano), Àlex 
Zamora (Aitor), Pedro, Na-
varro, Eric, Jordi, David, Josue 
(Ivan Cierco), Carlos Simon.   



FUTBOL / LA VEU 

A quest cap de setma-
na comença la lliga 
de Quarta Catalana, 

la darrera categoria del futbol 
territorial. Hi participen setze 
equips, que disputaran un to-
tal de 30 jornades, finalitzant 
el 14 de maig. Com ja és ha-
bitual, ascendirà el campió del 
grup, i promocionarà el segon 

Comença la lliga de futbol de 4a Catalana, el grup de l’Anoia
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El proper 1 d’octubre, 
Triatló Infantil 
d’Igualada

Quarta Catalana (grup 7) 2016-17
Jornada 1/16 (18-9/22-1)
Tous  La Paz
Capellades Rebrot
Montbui Jorba
Montserrat B Pobla Cl.
Masquefa San Mauro B
La Llacuna Fàtima
Cabrera  Ateneu
Vallbona Torre Cl.

Jornada 2/17 (25-9/29-1)
La Paz  Vallbona
Rebrot  Tous
Jorba  Capellades
Pobla Cl. Montbui
San Mauro B Montserrat B
Fàtima  Masquefa
Ateneu  La Llacuna
Torre Cl. Cabrera
 
Jornada 3/18 (2-10/5-2)
La Paz  Rebrot
Tous  Jorba
Capellades Pobla Cl.
Montbui San Mauro B
Montserrat B Fàtima
Masquefa Ateneu
La Llacuna Torre Cl.
Vallbona Cabrera
 

Jornada 4/19 (9-10/12-2)
Rebrot  Vallbona
Jorba  La Paz
Pobla Cl. Tous
San Mauro B Capellades
Fàtima  Montbui
Ateneu  Montserrat B
Torre Cl. Masquefa
Cabrera  La Llacuna

Jornada 5/20 (16-10/19-2)
Rebrot  Jorba
La Paz  Pobla Cl.
Tous  San Mauro B
Capellades Fàtima
Montbui Ateneu
Montserrat B Torre Cl.
Masquefa Cabrera
Vallbona La Llacuna

Jornada 6/21 (23-10/5-3)
Jorba  Vallbona
Pobla Cl. Rebrot
San Mauro B La Paz
Fàtima  Tous
Ateneu  Capellades
Torre Cl. Montbui
Cabrera  Montserrat B
La Llacuna Masquefa
 

Jornada 7/22 (30-10/12-3)
Jorba  Pobla Cl.
Rebrot  San Mauro B
La Paz  Fàtima
Tous  Ateneu
Capellades Torre Cl.
Montbui Cabrera
Montserrat B La Llacuna
Vallbona Masquefa
 
Jornada 8/23 (6-11/19-3)
Pobla Cl. Vallbona
San Mauro B Jorba
Fàtima  Rebrot
Ateneu  La Paz
Torre Cl. Tous
Cabrera  Capellades
La Llacuna Montbui
Masquefa Montserrat B

Jornada 9/24 (13-11/26-3)
Pobla Cl. San Mauro B
Jorba  Fàtima
Rebrot  Ateneu
La Paz  Torre Cl.
Tous  Cabrera
Capellades La Llacuna
Montbui Masquefa
Vallbona Montserrat B

Jornada 10/25 (20-11/2-4)
San Mauro B Vallbona
Fàtima  Pobla Cl.
Ateneu  Jorba
Torre Cl. Rebrot
Cabrera  La Paz
La Llacuna Tous
Masquefa Capellades
Montserrat B Montbui

Jornada 11/26 (27-11/9-4)
San Mauro B Fàtima
Pobla Cl. Ateneu
Jorba  Torre Cl.
Rebrot  Cabrera
La Paz  La Llacuna
Tous  Masquefa
Capellades Montserrat B
Vallbona Montbui

Jornada 12/27 (11-12/23-4)
Fàtima  Vallbona
Ateneu  San Mauro B
Torre Cl. Pobla Cl.
Cabrera  Jorba
La Llacuna Rebrot
Masquefa La Paz
Montserrat B Tous
Montbui Capellades

Jornada 13/28 (18-12/30-4)
Fàtima  Ateneu
San Mauro B Torre Cl.
Pobla Cl. Cabrera
Jorba  La Llacuna
Rebrot  Masquefa
La Paz  Montserrat B
Tous  Montbui
Vallbona Capellades

Jornada 14/29 (8-1/7-5)
Vallbona Ateneu
Torre Cl. Fàtima
Cabrera  San Mauro B
La Llacuna Pobla Cl.
Masquefa Jorba
Montserrat B Rebrot
Montbui La Paz
Capellades Tous

Jornada 15/30 (15-1/14-5)
Ateneu  Torre Cl.
Fàtima  Cabrera
San Mauro B La Llacuna
Pobla Cl. Masquefa
Jorba  Montserrat B
Rebrot  Montbui
La Paz  Capellades
Tous  Vallbona

classificat. La temporada pas-
sada, va aconseguir l’ascens 
l’Hostalets de Pierola, men-
tre que el segon, el Masquefa, 
no va poder seguir la mateixa 
sort. D’altra banda, el Fàti-
ma va descendir de tercera, 
després d’una temporada en 
aquesta categoria.
Desapareixen del grup el Me-
diona i el Sant Esteve Sesro-
vires B, que tornen als seus 

grups del Penedès i el Baix 
Llobregat, i el Calaf B, que 
aquesta temporada no repe-
teix equip.

Novetats 
Entre les novetats d’aquesta 
temporada destaca el retorn 
del Montbui, un equip que 
pràcticament havia desa-
paregut, i del Vallbona, que 
es trobava en una situació 

molt similar. Per sort del fut-
bol anoienc, recuperem dos 
equips que són molt benvin-
guts, i que s’han nodrit de 
jugadors procedents d’equips 
d’altres poblacions properes, 
o bé de nois del poble que 
volen gaudir del futbol ama-
teur. També torna al grup 
de l’Anoia l’equip de La Lla-
cuna. Ens trobem, doncs, en 
una categoria 100% de la co-

marca, com feia temps que no 
passava.
Respecte els favorits per as-
solir el títol o la promoció, 
tornen a estar damunt la tau-
la les opcions del Masquefa, 
sense oblidar el San Mauro B, 
l’Ateneu Igualadí, el Fàtima i 
la Pobla de Claramunt. Sem-
pre hi haurà temps per saber 
si, aquest any, hi ha algun 
equip que dóna la sorpresa.

El CERRR, al campionat de Catalunya absolut 
d’aquatló al Masnou

FUTBOL / LA VEU 

E l passat 11 de setem-
bre, en plena diada 
nacional, la localitat 

del Masnou va ser la seu del 
Campionat de Catalunya Ab-
solut d’Aquatló, acollint als 
millors especialistes catalans 
de la disciplina disposats a 
disputar-se el títol, en una 
cursa que a part del campio-
nat nacional també era pun-
tuable per la lliga de club i el 
circuit català.
La prova es realitzà en dis-
tància esprint, amb 2,5 km de 
carrera a peu, seguit de 1km 
de natació al mar i 2,5 km 
més de carrera a peu per fina-
litzar la competició.
Més d’un centenar d’espor-
tistes prengueren la sortida, 
en una prova dominada pels 

atletes del Fasttriatlon en que 
Anna Flaquer i Jordi Garcia 
guanyaren la cursa procla-
mant-se campions de Cata-
lunya.
Pel que fa als esportistes del 
CERRR Igualada cal destacar 
els bons resultats aconseguit 
per tots ells, sent Oriol Mari-
mon el millor classificat, fre-

gant el top-10 acabant final-
ment en la 11a posició amb 
un temps de 33’32’’. El se-
güent va ser Jordi Carpi cre-
uant la meta en la 32a posició 
amb 38’38’’. Samuel Delgado 
per la seva part era el 42è amb 
39’39’’ i finalment Jordi Civit 
completava l’equip en la 62a 
posició i un temps final de 

44’32’’. En clubs masculins el 
CERRR Igualada es classifica-
va com el 7è millor equip.
Pel que fa a la competició 
femenina, Assumpta Castell-
tort finalitzava la competició 
amb una més que meritòria 
15a posició de la general fe-
menina amb un temps de 
44’31’.

El proper 1 d’octubre el Club 
Atlètic Igualada Triatló orga-
nitzarà la que serà la 15ena 
edició del ja conegut triatló 
infantil d’Igualada, prova que 
cada any supera el nombre 
d’inscrits i acaba tancant ins-
cripcions molts dies abans de 
la data de la prova. Des de el 
club es recomana que tots els 
interessats s’inscriguin quan 
abans millor per assegurar 
que no es queden sense plaça.
Aquest any com a novetat es 
sortejarà, entre altres obsequis, 
un fabulós neoprè infantil de 
la marca Orca. Les categories 
van des de prebenjamins (nas-
cuts 2008-2009) fins als cadets 
(nascuts 1999-2001). La prova 
com es habitual es celebrarà 
amb circuits al volant de l’es-
tadi atlètic d’Igualada.
Per més informació i inscrip-
cions online, consultar la web 
clubatleticigualada.com



HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va 
viure  una jornada tant 

intensa com especial. 
Ls més petites, el MiniFem, 
iniciava els partits de presen-
tació que servien per donar 
el tret de sortida a una tem-
porada on el club igualadí re-
gistrarà, per primera vegada 
en els seus 25 anys d’història, 
cinc equips federats: Mini-
Fem, FemBenjamí, Fem16, 1a 
Catalana i Nacional Catalana. 
A aquests, se li podrien su-
mar, a finals d’any, un o dos 
equips més en categories co-
marcals destinades a nenes de 
4 a 7 anys. D’aquesta manera, 
el treball del club, iniciat fa 3 
anys després de l’escissió de 
l’Igualada Hoquei Club, es 
consolida i va agafant volum 
i prestigi. 
Tornant als partits, les més 
petites, el MiniFem, guanya-
rien al CHP Bigues i Riells. 

L’Igualada Femení HC presenta la temporada 
amb un homenatge a Sílvia Borràs i Marta Soler

Les FemBenjamí caurien con-
tra el CP Tordera. El FEM16, 
patrocinat per Nitidus neteja, 
guanyava al Bigues i Riells en 
un vibrant partit i el 1a Cata-
lana també guanyava contra 
l’equip verd i negre. 
Abans del partit del primer 
equip contra la selecció espa-
nyola, es va fer la presentació 
pròpiament dita de tots els 
esportistes del club que van 
anar sortint al mig de la pista. 
Va ser aleshores quan el club 
igualadí va retre homenatge 
i reconeixement a dues ico-
nes de l’hoquei patins femení 
igualadí que l’any passat  van 
penjar l’estic. Així, el presi-
dent de l’entitat, Salvador Gil, 
acompanyat de la regidora 
d’Esports de l’ajuntament 
d’Igualada, Rosa Plassa, van 
fer entrega a la Sílvia Borràs i 
a la Marta Soler de la darrera 
samarreta que es van equipar 
per defensar els colors del club 
i una placa en reconeixement 
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a la seves impressionants tra-
jectòries esportives. 
La selecció espanyola es va 
sumar a l’homenatge i la ca-
pitana del combinat, la Tasha 
Lee, va entregar a cadascuna 
la samarreta que el combinat 
espanyol utilitzarà al Mundial 
de Iquique (Xile) que se cele-
brarà a finals d’aquest mes de 
setembre. A més a més, amb-
dues van disputar uns minuts 
amb Espanya, recordant així, 
etapes que tant la Sílvia com 
la Marta havien protagonitzat 
amb l’absoluta. A continuació 
repassem el palmarès de ca-
dascuna d’elles, tant a nivell 
de clubs com de selecció. 
PALMARÈS SÍLVIA BORRÀS 
(1992 – 2015) 
A nivel de clubs 6 Lligues Ca-
talanes amb el Club Natació 
Igualada (93-94-95-96-97-98) 
7 Campionats d’Espanya amb 
el CNI (92-93-94-95-96-97-
98-00) 
A nivell de selecció 1 Campio-

nats del Món 1996 Sertaozin-
ho (Brasil) 
PALMARÈS MARTA SOLER 
(1995-2015) 
A nivell de clubs 2 Lligues 
Catalanes amb el Club Nata-
ció Igualada (97/98) 2 Cam-
pionats d’Espanya amb el 
Club Natació Igualada (1998 
– 2000) 1 Supertaça de Por-
tugal amb el ACR Gulpilha-
res (2004/05) 3 Campionats 
d’Europa amb el Biesca Gijón 
(2007 - 2009 - 2010) 1 OKlliga 
amb el Biesca Gijón (2008/09) 
A nivell de selecció 
2 Campionats del Món 2000 
Marl (Alemanya) 2008 Yu-
ri-Honjo (Japó) 
1 Campionat d’Europa 2011 
Saint Omer (França) 
Capitana de la selecció del 
2006 al 2013 
*Ometem en ambdues els 
sotscampionats i medalles de 
bronze. 
Passat els emotius moments 
de reconeixement s’iniciava el 
partit entre el primer equip, 
patrocinat aquesta temporada 
per Caprabo i Punto Blanco 
entre d’altres, i la selecció es-
panyola. El combinat espa-
nyol, molt rodat gràcies als 
entrenaments duts a terme 

durant tot l’estiu, va esclafar 
sense contemplacions un verd 
Caprabo Igualada, que tot 
just ha començat a rodar amb 
moltes cares noves. L’anècdota 
esportiva més destacada va ser 
el debut al primer equip de la 
jove portera (13 anys) Cristina 
Riba, que va tenir els seus mi-
nuts, i ben aprofitats, contra 
Espanya. Sens dubte un debut 
de molta volada per a la jove 
igualadina. 
Per acabar la intensa jornada 
d’hoquei patins femení es va 
disputar el partit  “Old Stars”, 
que enfrontava, entre elles, 
a velles glòries igualadines i 
d’arreu. Aquestes també van 
fer el seu homenatge particu-
lar a les dues protagonistes de 
la tarda. 
Exjugadores com la Teresa 
Torrents, la Susanna Castilla, 
la Tània Pardo, la Rosó Cire-
ra, la Laura Balaguer,  l’Aida 
Vera, la Maria del Moral, les 
protagonistes Sílvia i Marta 
i demés... van recordar vells 
temps i antigues complicitats. 
El club agraeix als centenars de 
persones que ens van acompa-
nyar al llarg del dia i van gau-
dir dels diferents partits i de la 
presentació dels  equips.L’IHC jugarà la primera ronda de la 

CERS davant el Biasca de Suïssa
HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada HC jugarà 
la primera ronda de la 
Copa CERS davant el 

Biasca suís (el primer partit 
el 5 de novembre a casa i la 
tornada el 26 a la pista helvè-
tica). Si s’aconsegueix superar 
aquesta eliminatòria el rival 
sortiria de l’enfrontament 
entre el Wolfurt austríac i el 
Remscheid alemany. Per tant, 
els igualadins tenen a priori 
un calendari molt propici per 
arribar a la fase decisiva del 

torneig europeu, el sorteig del 
qual es va fer el passat cap de 
setmana a Mieres (Astúries).
D’altra banda, Igualada va ser 
la seu, la setmana passada, de 
la fase final de la Lliga Catala-
na d’hoquei. Per primera ve-
gada en les dotze edicions de 
la Lliga Catalana el Reus De-
portiu va aconseguir guanyar 
el títol. Els roig-i-negres van 
superar per un ajustat 3-1 el 
Moritz Vendrell en un partit 
que van començar perdent i 
que van saber remuntar abans 
del descans.

Èxit del torneig d’hoquei 
base Ciutat d’Igualada
El torneig d’hoquei base de 
l’IHC ha arribat aquest any a 
la seva 36 edició. I ha tornat a 
ser un èxit absolut de partici-
pants i organització. Pel que fa 
als resultats destaca la victòria 
de l’IHC pre-benjamí i ben-
jamí, la del Noia en júniors i 
les 3 del FC Barcelona, que 
en aquesta edició presentava 
l’equip aleví de nova creació 
(amb la presència de dos juga-
dors amb arrels igualadines).

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat



AGILITY / LA VEU 

Rivalcan torna a pujar al 
podi a la Ciutat Com-
tal aquest passat cap de 

setmana en vuit ocasions en el 
Club d’Agility Ciutat Comtal 
de Barcelona situat a  Mont-
juic. En aquesta competició 
puntuable per al campionat 
d’Espanya 2017 van competir 
més de 50 gossos.
Els agilitistes anoiencs per-
tanyens al Club d’Agility Ri-
valcan van quedar molt ben 
posicionats. Dissabte el seu 
president i mestre Luis Lu-
que va fer triplet amb els seus 
tres gossos. En la categoria 
estàndard, la border collie de 
grau dos Venus i la malinois 
Dela de grau tres van quedar 
campiones; en la categoria 
mini va quedar segon amb el 

Rivalcan torna 
a pujar al podi

Ivan Junyent, a la 4K Alpine 
Endurance Trail a Itàlia

seu gos Melendi, gos amb el 
qual competirà en el Mundial 
d’agility FCI que es celebrarà 
els propers dies del 21 al 25 
de setembre a Saragossa. El 
Luis Alonso i l’Isra Fernán-
dez també van pujar al podi el 
mateix dia, l’Isra amb la seva 
gossa Lucky Luque mini de 
grau tres i el Luis Alonso amb 
la Nala estàndard de grau u, 
tots dos en tercera posició. El 
diumenge, el Luis Luque va 
tornar a pujar al podi amb la 
Dela quedant campió i amb 
el Melendi en tercera posició. 
L’Isra Fernández va quedar 
campió de la seva categoria 
amb la Lucky. La Sensi Mo-
reno va treure un punt pun-
tuable per al campionat d’Es-
panya amb el Chico, el seu 
canitx mini de grau dos, tot i 
que no va fer podi. 
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C onsiderada com la més 
dura del món en for-
mat Alpine Enduran-

ce Trail, La 4K iniciava aquest 
any la seva primera edició des-
prés de les desavinences per 
qüestions de seguretat amb El 
Tor des Geants. Seguint el ma-
teix format d’aquesta, cursa la 
4K recorre la Vall d’Aosta als 
Alps Italians. Es tracta d’una 
cursa de 350km i 25.000m de 
desnivell positiu, on els par-
ticipants han d’afrontar el 
repte disposant de 155 hores 
non stop. L’handicap d’aques-
ta cursa és que la gestió del 
temps de córrer, caminar, 
descansar per menjar o dor-
mir, s’ho gestiona el corredor. 
L’organització disposa això sí, 
de bases de vida, amb avitua-
llaments, servei mèdic i fisios 
pels corredors.
En aquesta primera edició, es 
constatà la dificultat del re-
corregut a la inversa del Tor 
de Geants, ja que les primers 

A més de la cursa, hi ha programades moltes activitats.

varen tardar unes 6 hores més 
per finalitzar-ho. El primer 
corredor va tardar 82h 39’. La 
primera fèmina, en Francesca 
Canepa unes 98 h. Pel que fa al 
corredor tousenc Ivan Junyent 
va aconseguir el seu objectiu 
que era finalitzar la prova, Un 
recorregut on s’afronten colls 
de 3.000 metres i durant 6 dies 
gairebé sense dormir, la lluita 
contra els forts desnivells al-

pins, fa que cada dia que passi 
sigui més difícil avançar.  Al 
final després d’alguns pro-
blemes musculars i de sobre-
càrregues, va poder finalitzar 
la prova amb 152hores. Igual 
que altres 309 dels gairebé 700 
de sortida.
Aquest esforç titànic el dedica 
a tots els infants amb malalties 
desconegudes i especialment 
als de l’AESHW. 

CURSES / LA VEU 

La Cursa dels Millors Amics és 
un esdeveniment esportiu que 
neix amb un doble objectiu: 
sensibilitzar a la població pel 
que fa a l’adopció i a la tinen-
ça responsable dels animals 
de companyia i recaptar fons 
per ajudar a l’Associació Pro-
tectora d’Animals de l’Anoia 
(APAN). La jornada, que en-
guany se celebra el 2 d’octu-
bre, s’ha convertit en els dar-
rers quatre anys en el canicròs 
popular més multitudinari de 
la província. 
El canicròs és una modalitat 
esportiva que s’ha anat popu-
laritzant en els darrers anys al 
nostre país. Consisteix en cór-
rer acompanyat del teu gos, i 
es desenvolupa principalment 
per circuits de terra o munta-
nya. Aquest esport ja fa diver-
sos anys que es va incloure en 
el reglament de competicions 

Torna el canicròs Cursa 
dels Millors Amics

de la federació d’esports d’hi-
vern, comptant amb diversos 
esportistes federats a Espanya. 
La 5a edició d’aquest esdeve-
niment compta amb dues mo-
dalitats: un canicròs i una ca-
minada de poc més de 6 km a  
Sant Joan de Mediona, a l’Alt 
Penedès. Cal destacar que en 
la categoria de canicròs, enca-
ra que hi participen desenes de 
canicrossers professionals, no 
es fomenta la competició, i els 
aficionats al canicròs també hi 
tenen cabuda. Tots els corre-
dors destaquen la importàn-
cia de la causa i el fet de passar 
un dia envoltats d’amants dels 
animals i de la natura.
La inscripció val 11 euros i el 
preu inclou una samarreta, 
l’esmorzar (beguda, entrepà 
–opció vegetariana- i fruita), 
premis i sortejos com ara una 
estada a una casa rural. Més 
info a www.cursadelsmillorsa-
mics.wordpress.com

Diumenge, Alzheimer Race a Igualada

CURSES / LA VEU 

D iumenge tindrà lloc 
la segona edició de 
l’Alzheimer Race, 

cursa i caminada solidària que 
recorrerà l’anella verda d’Igua-
lada. Hi ha més de 400 inscrits, 
segons confirma l’equip orga-
nitzador de l’Hospital de Dia 
Sant Jordi del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada (CSSI). 
Tots els beneficis de la cursa es 
destinaran a la delegació Ano-
ia de l’Associació de Famili-
ars d’Alzheimer de Barcelona 
(AFAB). L’altre objectiu de 
l’esdeveniment és sensibilitzar 
i informar la població pel que 
fa a aquesta malaltia degene-
rativa de les cèl·lules cerebrals, 
que a Catalunya afecta més de 
112.000 persones.
Aquesta edició ha comptat 
amb el suport de múltiples 
personatges que han gravat ví-
deos a favor la cursa publicats 
a facebook.com/alzheimer-
race, incloent els del cantant 
Lluís Llach, les actrius Am-
paro Moreno, Lloll Bertran, 
Montse Morillo, Rosa Gàmiz 
i Aída Flix, els actors Jordi 
Martí i Albert Salazar, els at-
letes del CAI, i l’alcalde, Marc 
Castells.

El dia 18 el lliurament de dor-
sals es farà a partir de les 8:30 
del matí a l’Hospital de Dia 
Sant Jordi. A les 9:45 hi hau-
rà un escalfament coreografi-
at. La sortida serà a les 10:00 
amb els corredors per davant 
dels caminants. Hi haurà ser-
vei de guarda-roba i es lliurarà 
avituallament a l’arribada. De 
10:15 a 11:00 actuarà Embo-
lingats, un grup jove de rumba 
catalana mestissa procedent 
de l’Empordà i amb moltes 
ganes de divertir. De 11:00 a 
11:15 exhibició de Sweet In-
dia, de Vilanova Del Camí, 

que ens transportaran a la In-
dia mitjançant els seus balls. 
De 11:15 a 12:00 actuarà Red 
Pèrill , un cantautor pianístic 
que va començar fent música 
electrònica i ara fa una barreja 
de soul, funk, psicodèlia i flow 
mediterrani i que es fa acom-
panyar sovint de “El col·lectiu 
biònic”.  De 12:00 a 12:30 està 
previst fer l’entrega de premis 
als millors classificats, amb la 
presència de l’alcalde, Marc 
Castells. També es faran sorte-
jos de regals i activitats per als 
acompanyants, amb inflables 
per als més menuts. 



CICLISME / LA VEU 

E n el circuit de Val di 
Sole a Itàlia es van ce-
lebrar les proves del 

Campionat del Món de Des-
cens per les categories Màs-
ters.
Com en els darrers tres anys, 
en Ramon Figueras es presen-
tava als Mundials, ja amb els 
títols de Campió d’Espanya 
i de Catalunya sota el braç. I 
com cada any, un seriós aspi-
rant a la lluita per la victòria 
final.
Amb el suport de la botiga 
igualadina Different Bike, la 
de roba per ciclistes Best, la 
marca de bicis Intense, el rider 
del Moto Club Igualada havia 
preparat bé aquesta cita.
Enguany, el circuit dissenyat 
per l’organització, va ser ca-
talogat per tots els partici-
pants com el més dur i difícil 
dels que s’han fet fins ara. Els 
grans desnivells, la quantitat 
d’arrels, sumat a una dificul-
tat tècnica altíssima, feien el 
circuit d’un exigència de pi-
lotatge de màxim nivell. Per 
sort, la climatologia va acom-
panyar i la absència de pluges 
va deixar el terreny en bones 
condicions.
Ja el dijous, durant el reconei-
xement a peu, es va veure la 
gran dificultat de trobar una 
línia que permetés baixar rà-
pid. Després divendres i dis-
sabte, en les baixades d’entre-
nament  ja sobre la bicicleta, 
en Ramon va veure que no 
n’hi havia prou i que calia fer 
a peu, una vegada i una al-
tre els trams en els quals les 
sensacions no eren les que ell 
volia i trobar la traçada més 
adequada per ell i per la posta 
a punt de la bici.
Ja es veia a venir que el mínim 
error es pagaria molt car. No 
es podia deixar res a l’atzar i 
s’havia d’estudiar i memorit-
zar la línia “ràpida”.

Ramon Figueras, campió 
del món veterà de descens

I així es va demostrar en els 
entrenaments cronometrats. 
En Ramon va assolir el millor 
temps. El treball previ, esta-
va donant fruits. Però calia 
rematar la feina. La pressió 
de veure’s amb possibilitats 
de guanyar l’or, alguns pilots 
punters que van tenir errades 
o avaries en aquests crono-
metrats, deixaven incertesa i 
una pressió afegida a la prò-
pia dificultat de la baixada.
Diumenge, era el gran dia. 
Enrere quedava  tot l’any de 
preparació, il·lusions, esforç, 
entrenaments... primer lloc 
en els entrenaments, ner-
vis, pressió... Tot es decideix 
en una sola baixada, tot en 
menys de 5 minuts. No hi ha 
espai per l’error ni el dubte.
Pel fet d’assolir el millor 
temps en entrenaments, li 
toca surti l’ultim. Per tant, els 
rivals ja fan temps, el circuit 
es va netejant o empitjorant 
depenen dels trams. Alguns 
dels rivals rebaixen els temps 
dels entrenaments. Encara 
més pressió.  Això no serà fà-
cil.
Però la baixada del “Ramo-
net” va ser genial. Sense erra-
des, amb el seu estil, sempre 
buscant la seva línia, arris-
cant el mínim en les zones 
perilloses, però baixant rà-
pid, el públic ho veu, els ri-
vals també, els companys ho 
saben i l’esperonen i la seva 
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E l passat 27 d’agost, 
quatre corredors del 
Club Excta. Uecanoia 

van participar a l’última pro-
va del calendari de la 7a Copa 
Catalana de Curses Verticals 
(FEEC).
Aquesta consolidada prova 
vertical es celebra a la localitat 
de Roquetes (a tocar de Torto-
sa) i consisteix en pujar al cim 
del Caro en el menor temps 
possible després de superar un 
desnivell de 1360 metres en 
poc més de 6 km.
Els corredors surten individu-
alment cada 30 segons i es cro-
nometra el temps que es triga 
en superar el desnivell.
Per part dels nostres corredors 
cal destacar la 8a posició ge-
neral absoluta de Carlos La-

conducció es impecable però 
“a tope”!!!…..s’acosta el final, 
ambient, soroll, expectació. 
El rellotge de cronometratge 
indica que els temps inter-
mitjos són bons i el Ramon 
para el crono en els 4 minuts, 
25 segons... dos segons menys 
respecte al rival francès, el 
Ramon ha guanyat, el Ramon 
és Campió del Món!!!
Tothom va esclatar. Era una 
bogeria.  Llàgrimes, abraça-
des, felicitacions, crits. Com-
panys de selecció, rivals, fa-
mília, amics, teams, speaker, 
càrrecs federatius, riders pro-
fessionals... tothom el felici-
tava. No és per menys.
Enrere queden les lesions i 
els disgustos, els pensaments 
de abandonar-ho tot, inclús 
aquella plata de fa dos anys, o 
el bronze de l’any passat... ara 
el Campió és ell !!!
Aquest Or ho compensa tot.
Després, ja en el podi, més 
tranquil, amb la seva família 
a primera fila, la felicitat és 
indescriptible.
Les paraules del Ramon “la 
il·lusió fa miracles” deixa 
ben clar que la dedicació i 
constància d’un esportista 
amateur ha assolit el màxim 
premi en el seu esport, un es-
port que estima i l’apassiona: 
el descens. Sense cap mena de 
dubte, un exemple per tots els 
joves esportistes. Amb discre-
ció. Amb modèstia.

La UECAnoia, a 
la Vertical de Roquetes

rios, en que va quedar 5é de 
la categoria sènior masculina. 
En aquesta mateixa categoria 
entrava David Patiño en una 
meritòria 15a posició.
En la categoria de Veterans 
entrava en 21a posició David 
Núñez. En la categoria sènior 
femenina entrava en un 8é lloc 
la corredora Marta Segura.
A falta del recompte i resultats 
finals de les quatre proves que 
consta el campionat on els 
quatre corredors han assolit 
uns molt bons resultats a ni-
vell individual, es dona per 
finalitzada la temporada de 
verticals.
De cara a la propera tempora-
da, s’espera poder recuperar 
diversos corredors del Club 
que malauradament no han 
pogut competir aquest any en 
aquesta duríssima disciplina.
 

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 
3 de setembre, el cor-
redor igualadí Sergi 

Solé Graells va participar 
en la marató de muntanya 
Ultra Cerdanya, de 42,8 km 
i 2.500 metres de desnivell 
positiu, amb sortida a Bell-

Sergi Solé, a la marató 
de l’Ultra Cerdanya

ver de Cerdanya i arribada a 
Puigcerdà, passant per Me-
ranges, el refugi i l’estany de 
Malniu, Fontanera i Guils. 
Després de gairebé sis hores 
de cursa, el Sergi va aconse-
guir quedar 16è de la clas-
sificació general, amb un 
temps de 5:57:53, i primer 
de la categoria Sub-23.

Festa del 30è aniversari 
de l’Igualada Esquaix Club
CLUBS / LA VEU 

L ’Esquaix Igualada està 
de festa d’aniversari. 
El club igualadí, orga-

nitzarà el proper divendres 
dia 23, una festa 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 
commemoratius amb un so-
par i diferents 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 activi-
tats 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 esportis-
tes destacats en diferents àm-
bits esportius.
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La gent té diners però 
té por d’on invertir-los   
perquè a tot arreu et 

posen pegues

Si voleu llegir el reportatge sencer, entreu a la 
nostra pàgina web: www.veuanoia.cat

TON CASELLAS / LA VEU

L’empresa italiana For-
mula Ashenkoff va arri-
bar a Igualada fa un pa-

rell d’anys. Es van fer un lloc al 
polígon industrial de les Co-
mes d’Igualada amb l’objectiu 
principal d’aprofitar la cultura 
del motor que hi ha a Catalu-
nya i així promocionar aquest 
món i oferir una oportunitat 
als joves pilots de karts més 
grans de 15 anys a seguir amb 
la seva carrera i potser arribar 
a córrer a la fórmula 1.
Ashenkoff es dedica a la fa-
bricació i producció de cotxes 
per iniciar-se en el món dels 
monoplaces, aprofitant el buit 
entre els karts i els fórmules 

convencionals. Fins ara fer 
el salt del kart al monopla-
ça no era apte per a totes les 
butxaques. En aquest sentit 
Ashenkoff neix per trencar 
aquesta barrera i posar al mer-
cat una opció més econòmica. 
És un projecte que va comen-
çar a Itàlia fa 6 anys, de la mà 
d’un rus de nom Ashenkoff. 
Més tard, el productor i direc-
tor de cinema Giacomo Fran-
ciosa, gran apassionat del mo-
tor i del cinema, va entrar al 
negoci per convertir-se temps 
després en el nou propietari. 
Fa tres anys Franciosa va de-
cidir venir a viure a Catalunya 
i ho va traslladar tot, fins i tot 
l’empresa. 
Després d’un temps d’adapta-

ció i reconeixement de la zona, 
l’empresa italiana s’ha fet un 
lloc en el teixit industrial de 
la comarca. La seva prioriat 
és seguir creixent a Igualada, 
se senten prou còmodes tot 
i que encara esperen que les 
institucions locals es mostrin 
interessades pel projecte i va-
lorin el fet que una empresa 
d’aquestes característiques es 
vulgui desenvolupar aquí. El 
seu director, Franciosa, apun-
tava fa tres setmanes que no 
necessiten recursos econò-
mics, però sí facilitats per po-
der fer-se grans. Ara bé, ja ho 
han fet un cop i no els seria 
complicat tornar-ho a fer, si 
no hi ha bona relació se’n ani-
ran a un altre lloc. 

Per què a Igualada? Va tenir 
alguna cosa a veure el Parc-
motor de Castellolí?
Perquè hem fet un tracte amb 
el Parcmotor, que ens ajuda 
per fer els tests dels cotxes.

Quin impacte pot generar 
una empresa com la teva a la 
comarca?
Necessitem 1.800 peces per 
fabricar el cotxe, si els prove-
ïdors són bons i fan un preu 
just... Significa que a Igualada 
hi ha més de 500 empreses i 
això ens va bé per produir el 
cotxe. Si ells estan disposats a 
treballar amb nosaltres, no-
saltres podem oferir feina. 
Quan arriba una empresa en 
un territori nou el que fa és 
donar feina a les que ja hi són. 
Necessitem matèries primeres 
com el ferro.

Ara d’on traieu els materials 
necessaris per fabricar el cot-
xe?
De moment amb proveïdors 
de fora, però l’objectiu és fer-
ho tot aquí. Quan la gent tin-
gui ganes de treballar.

Entrevista a Giacomo Franciosa, propietari d’Ashenkoff.

A Catalunya hi ha molta cul-
tura del motor, això és un 
punt a favor per ser exitós 
aquí?
Hi ha molta cultura però poca 
ajuda. El problema és que tot-
hom es posa la medalla i nin-
gú vol ajudar als joves, que 
és el que estem fent nosaltres 
portant la fàbrica des d’Itàlia 
a aquí demostrant que som 
persones series, una empresa 
seria, no tenim deutes amb 
ningú. Els únics que ens han 
ajudat han sigut la Federació 
Catalana d’Automobilisme i 
Vicenç Aguilera, el president 
del Circuit de Catalunya, per 
aconseguir un premi impor-
tant com és l’accés al progra-
ma Joves Pilots per qui guanyi 
el nostre campionat.

El vostre producte és barat.
És un producte just pel què 
demana el mercat avui. Hem 
de fer un pas enrere i no un 
pas endavant. Fer un pas en-
rere vol dir fer un producte 
que sigui la porta d’accés als 
joves, aprofitant aquesta cul-
tura del motor que hi ha.

Qui sigui més barat, vol 
dir que és menys segur o de 
menys qualitat?
No, el nostre cotxe no és 
menys segur. La nostra po-
lítica és la seguretat, no ens 
interessa un cotxe que corri 
més que un altre, l’impor-
tant és que el cotxe vagi bé i 
sigui segur. Per això el cotxe 
està homologat per la FIA, ha 
passat molts tests i per això 
hem esperat temps a treure la 
primera unitat que pot anar 

en circuit. Els cotxes estan en 
continu desenvolupament, te-
nim enginyers -per això la col-
laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya- que 
estan fent un cotxe per nens i 
que segurament presentarem 
a la Fira Motorsport de Bar-
celona.

L’objectiu és aprofitar una 
part del mercat com ningú 
ho ha fet encara?
Sí, hi ha un buit al mercat 
entre els karts i la fórmula 
superior. Per fer un campio-
nat mundial de karts et gastes 
100.000 i en fórmula 4 en són 
180.000. El nostre és un fór-
mula entre aquests dos i cos-
ta 36.000 fer un campionat, 
perquè la gent pugui córrer, 
pugui seguir amb la seva car-
rera de pilot i el seu somni. 
Simplement ajudem als joves 
a crear noves oportunitats.

Com està el tema del campionat?
Encara és d’hora per fer-lo. 
Estem esperant els pilots, 
aquest any sembla que se 
n’apuntaran d’estrangers de 
França, de Colòmbia, d’An-
glaterra... i encara no tenim 
pilots d’aquí.

Ara teniu algun encàrrec for-
ça potent.
Nosaltres tenim clients a Ale-
manya, a Itàlia i a Japó. Ara es-
tem tancant un altre contracte 
a Anglaterra i amb les empre-
ses hem tancat contractes per 
produir fórmules pel mercat 
mundial. A Espanya n’hem ve-
nut 10, cosa molt difícil, són 
particulars.

ajudes en el sentit de facilitats, 
no volem tenir problemes. 
El problema és que a Catalu-
nya es parla molt, és un país 
fantàstic, però no entén que 
el 58% de les empreses són 
estrangeres i produeixen un 
21% del PIB del país. Hem de 
sensibilitzar els joves, el pro-
blema és que quan parles amb 
un noi que li ofereixen 300 
euros per treballar tot el dia 
és normal que es quedi a casa. 
Els polítics han d’entendre 
una cosa, que el futur d’un 
país són els joves i si els joves 
se’n van el país està fotut. Jo 
com a italià que visc i treballo 
aquí, vull entrar en la cultura 
d’aquí.

Hi ha diners per fer-ho?
La gent té diners però té por 
d’on invertir-lo perquè a tot 
arreu et posen pegues. Com 
l’empresa que ens ha comprat 
4 fórmules que és d’aquí Igua-
lada, està invertint 100.000 
euros per la seva empresa. 
Nosaltres hem vingut per aju-
dar, no per treure res, però els 
joves estan molt desmotivats.

En un principi la idea és bona.
Jo no ho entenc, quan la meva 
empresa tanca contractes a 
Anglaterra, França, Japó... I 
al país on viu, on produeix a 
ningú li interessa, això és un 
problema. Estem tancant uns 
contractes importants, el de 7 
milions ja el tenim. L’altre és 
un encàrrec de 2.000 unitats 
el que suposa un impacte de 
55 milions d’euros. Tancant 
aquest contracte a l’octubre 
o novembre, significa que 
haurem d’ampliar la fàbrica 
i d’altres coses. El que farem 
serà absorbir empreses, si he 
de comprar 16.000 llantes és 
millor comprar l’empresa, no 
li demano que treballi per mi. 
L’objectiu és anar absorbint 
empreses per poder fabricar 
cada peça. Amb aquest con-
tracte de 55 milions ens po-
dem comparar a la Fiat, ningú 
en el món del motor ha hagut 
de produir 2.000 cotxes per 
encàrrec. Necessitem amor, 
dedicació i diners.

On et veus d’aquí a 5 anys?
L’ideal seria portar Ashenko-
ff fins a un punt i quedar-nos 
amb la propietat i nomenar un 
president nou que s’encarregui 
de l’empresa. Perquè jo vaig 
enfeinat amb el tema del cine.

Fabricar per la Fórmula-1 
seria un objectiu?
No, la Fórmula 1 és un circ, és 
una altra lliga. Hi ha interessos 
molt grans. Aquí estem parlant 
de passió, d’ajudar als joves, 
allò és simplement diners. Fem 
coses noves, que la gent recordi 
l’italià que va venir a Igualada.

Amb aquest encàrrec, prete-
neu expandir-vos aquí Igua-
lada?
Depèn de com es comporti 
Igualada amb nosaltres. Vo-
lem créixer aquí però volem 

Un fórmula Ashenkoff en un curs al ParcMotor de Castellolí. 
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TEATRE / LA VEU 

T he Funamviolistas en-
ceta la temporada 
al Teatre Municipal 

l’Ateneu. Un espectacle in-
novador i únic al món, que 
aconsegueix combinar amb 
fina bellesa i originalitat un 
impactant ventall de disci-
plines artístiques, creant una 
fusió acrobàtica, gairebé mà-
gica, que atrapa l’espectador 
des de l’inici, emocionant i 
divertint tots els públics.
L’espectacle, que es podrà 
veure demà dissabte, 17 de 
setembre, a les 21h, ha rebut 
el premi Max al Millor Espec-
tacle Revelació 2014, el Premi 
Talent Madrid 2013 al Millor 
Espectacle Musical, el Premi 
al Millor Espectacle de Sala a 
la 16a Feria de Teatro de Cas-
tilla y León i el Premi Avue-
lapluma de la Música 2016. 
Aquest espectacle forma part 
del programa estatal d’arts 
escèniques Platea, impulsat 
pel Ministeri de Cultura.

Músiques a l’atur
Ana Hernández, que a Igua-
lada serà substituïda per 
Sarai Pintado, Mayte Olme-
dilla i Lila Horovitz són les 
intèrprets de violí, viola i 
contrabaix que han volgut 
traslladar la seva història a 
l’escenari. La música és una 

llengua universal que pot 
explicar històries complexes 
sense que calguin paraules. 
Tal com expliquen “l’espec-
tacle és autobiogràfic, vení-
em d’un projecte que no va 
tenir sort i totes tres vam ser 
acomiadades; podíem tornar 
com si res a les nostres vides, 
a l’orquestra, a donar clas-
ses, però no podíem sortir 
del teatre”. Rafael Ruiz, di-
rector de l’escola d’art dra-
màtic RESAD de Madrid les 
va acompanyar en el viatge. 

A partir d’elements biogrà-
fics de totes tres van crear 
quelcom simbòlic i van tirar 
endavant el projecte gràcies 
al micromecenatge. A l’es-
pectacle no hi ha diàlegs, no-
més alguna cançó en francès, 
però amb l’ajuda del gest i 
els tres instruments de corda 
expliquen al públic qui són, 
d’on vénen i on somnien ar-
ribar.
De vegades la música és vi-
brant, unes altres és trista i 
unes altres còmica. S’alter-

The Funamviolistas: humor, teatre i bona música, 
demà dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

nen Antonio Vivaldi, Edvard 
Grieg, Jules Massenet, Ge-
orges Bizet, Astor Piazzolla, 
Rita Pavone, bandes sonores 
i temes clàssics del jazz i del 
tango argentí.
Amb el títol de l’espectacle i 
el nom de la companyia vo-
len retre un homenatge a la 
tradició del gènere artístic 
que va veure la llum fa dos 
segles en el Theatre des Fu-
nambules de París, el prece-
dent del teatre de varietats 
que donava cabuda a una 

gran quantitat d’artistes del 
món del circ, acròbates o 
cantants.
L’obra passa en una plaça 
qualsevol quan es troben 
casualment tres dones amb 
un present truncat: han es-
tat acomiadades de la fei-
na. Aquest encreuament del 
destí canviarà les seves vi-
des inevitablement i aviat 
aquests tres curiosos perso-
natges construiran un camí 
comú, amb les seves alegri-
es, les seves desavinences, 
els seus somnis i esperances. 
L’amistat, la superació i la 
quotidianitat són el fil amb 
què es teixeix aquesta histò-
ria entranyable i commove-
dora, narrada per les seves 
tres intèrprets a través d’una 
insòlita i excepcional combi-
nació de música, dansa, cant, 
humor i teatre del gest. No 
calen les paraules. 
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) de di-
mecres a divendres, de 19 a 
21h, i el dissabte, d’11 a 14h. 
També a www.ticketea.com 
i, des d’una hora abans de 
l’espectacle, a la taquilla del 
Passatge Vives. Les e entra-
des tenen un preu de 18 i 15 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

MÚSICA / LA VEU 

E l rrrrrec rrrrec rrrrec… 
sentim cada vegada 
més a prop la remor del 

rrrrec festival, l’esdeveniment 
emblemàtic de laBastida, que 
se celebrarà aquest dissabte 
en l’espai que té l’associació 
al barri del Rec.
El cartell, com ja és habitu-
al, proposa varietat d’estils 
musicals, cinc concerts en 
horari de tarda-nit que són 
el punt culminant d’una jor-
nada sencera en que laBas-
tida continua reivindicant 
i reclamant el barri del Rec 
d’Igualada com a espai viu i 
de cultura.
Toboggan Tones són els re-

presentants igualadins d’en-
guany. Estrenen el seu primer 
disc, carregat de groove i bo-
nes melodies. 
Tan joves com els iguala-
dins són The Crab Apples, 
que vénen del Vallès. Són un 
grup de pop, però el rock les 
acompanya. Baywaves són de 
Madrid i han passejat el seu 
rock psicodèlic per tot arreu. 
Si us agraden Tame Impala...
I de Ses Illes vindran Jansky 
per fer-nos ballar amb la seva 
barreja d’electrònica i poesia. 
Sí, electrònica i poesia, així, 
tal com sona. 
Hi ha un canvi d’última hora 
en el cartell que que laBastida 
va presentar ara fa unes set-
manes: Tversky tancaran el 

festival, en lloc de Begun, que 
finalment no podrà ser-hi.
Serà tota una jornada sence-
ra d’activitats, que comença-
rà al matí, amb la celebració 
d’una edició nova del Re-
crea’t, un dels esdeveniments 
més representatius de l’asso-
ciació, l’espai social i artístic 
d’intercanvi, amb tallers per 
a nens, artesans oferint el seu 
producte i servei de bar per 
a poder-hi beure i menjar ta-
pes i aperitius.
Cap a les 8 de la tarda obriran 
portes de nou per engegar el 
rrrrec festival, que al llarg de 
totes les hores, fins a les 5 de 
la matinada,  oferirà servei de 
bar i food-trucks per a po-
der-hi sopar. 

Arriba el 6è rrrrec festival de laBastida, 
aquest dissabte a Igualada 
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D ijous, 15 de setembre, 
s’obren les inscrip-
cions per la tercera 

edició de l’Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada, que es 
va iniciar l’any 2014. L’objec-
tiu és potenciar la interpreta-
ció de repertori simfònic per 
a aquesta formació, integrada 
per instruments de vent, per-
cussió i arcs greus. Gràcies a 
iniciatives com aquesta, actu-
alment Igualada compta amb 
una activitat important en 
aquest gènere.
S’hi pot inscriure gratuï-
tament qualsevol intèrpret 
de flauta travessera, oboè, 
clarinet, saxòfon, fagot, trom-
pa, trompeta, fiscorn, bombar-
dí, tuba, percussió, violoncel i 
contrabaix que estigui estudi-
ant grau mig de l’instrument o 
tingui un nivell equivalent als 
primers cursos. Es treballarà 
un repertori d’obres originals 
per a banda simfònica i trans-
cripcions d’obres clàssiques, 
repertori de cinema i musicals 
i música catalana.
L’stage també dóna l’opció 
d’inscriure’s a alumnes de 
nivell elemental en qualitat 
d’oients. En aquest cas podran 
participar de totes les activi-
tats complementàries, assistir 

als assaigs en les peces de més 
complexitat i, en funció del 
seu nivell, incorporar-se a al-
gunes peces més senzilles del 
repertori.
Aquest és un acte organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
produït per l’entitat Contra-
punt, amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada (EMMI) i de la 
Banda de Música d’Igualada. 
Concepció Ramió, directora 
actual de la Banda de Música 
d’Igualada, és la impulsora i 
directora i, en aquesta edició, 
Francesc Gregori, professor a 
l’EMMI, serà el director con-
vidat.
Se celebrarà a l’Escola de Mú-
sica d’Igualada els dissabtes, 
15 i 29 d’octubre i 12 i 26 de 
novembre. L’acte inaugural, 
obert a tothom, tindrà lloc el 
dissabte, 15 d’octubre, a les 
13:15h i el concert de cloen-
da es farà al Teatre Municipal 
l’Ateneu, el diumenge, 27 de 
novembre, a les 12h.
El termini d’inscripció roman-
drà obert fins el 7 d’octubre i 
la butlleta es pot trobar al web 
www.igualada.cat, on també es 
pot fer la inscripció on-line. Es 
pot demanar més informació 
als telèfons 93 807 80 21 i 93 
804 08 84 o al correu electrò-
nic festes@aj-igualada.net.

S’obren les inscripcions 
per al 3r Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada

LLIBRES / LA VEU 

E ls gegants són éssers 
mitològics de grans 
proporcions i de força 

extraordinària. Són fruit de 
mites i llegendes, amb un fil 
comú entre diferents cultures, 
races i societats des de temps 
immemorials. Ja els trobem 
dins la mitologia grega, amb 
els titans o el mateix
Polifem, el ciclop. Dins la te-
màtica religiosa, segons el lli-
bre del Gènesis, els gegants te-
nen el seu origen en una raça 
antiga que, en encreuar-se 
amb els humans, donaren ori-
gen als grans herois, de força i 
estatura sobrehumana. El més 
conegut de tots ells el gegant 
filisteu Goliat, al qui David 
derrotà en combat amb una 
fona i una pedra.
Al llarg dels nostres segles i 
des de la instauració de la fes-
tivitat de Corpus, l’any 1264, 
trobarem la primera refe-
rència històrica d’un gegant 
processional. Més endavant 
descobrim el primer gegant 
documentat, adoptant la for-
ma tal com la coneixem avui 
dia, l’any 1601, a Barcelona, a 
la processó de canonització de 
Sant Ramon de Penyafort.
A part d’aquestes primeres 
dates i passant per les prohibi-
cions de Carles III l’any 1780 
o patint la Guerra del Francès 

(1808-1814) moltes d’aques-
tes figures desapareixen.
Malgrat tot veiem que l’es-
sència d’aquesta figura no 
es perd. Durant el segle XIX, 
gràcies al moviment cultural 
de la Renaixença, agafen un 
nou impuls, arribant al segle 
XX, plantant cara alguns d’ells 
la Guerra Civil (1936-39) i ve-
ient com molts d’ells apareixe-
ran i desapareixeran amb una 
gran facilitat, veient el declivi 
de les processons de Corpus 
als anys 60, fins a principis 
dels anys 80 on els gegants poc 
a poc ressorgeixen fins arribar 
a la nostra actualitat.
Aquest llibre podem veure el 
recull de bona part dels ge-
gants de l’ Anoia, on l’inici de 
la tradició gegantera, ja es tro-
ba documentada a la capital, 
Igualada. Joan Amades en el 
seu llibre Gegants i nans i al-

Els Gegants Som editen un llibre amb els 
Gegants de l’Anoia com a protagonistes

tres entremesos, ens comenta 
que les primeres referències 
daten del S. XV, concretament 
de l’any 1489, en una nota en 
el llibre de comptes del Raci-
onal d’aquesta ciutat, la qual 
es parla sobre unes despe-
ses de la festa del Corpus on 
diu: “Item per cinch parells de 
guants per lo jiguants, vuit sous 
i 4 diners”. Ja cap a finals del 
SXIX i principis SXX dues po-
blacions més: Capellades i del 
Bruc, s’afegeixen dins el cens 
geganter.
Avui dia, l’imaginari festiu 
de la comarca de l’Anoia es 
reparteix al llarg dels 33 mu-
nicipis que disposa. Gegants, 
Capgrossos, Bestiari i altres 
balls animen les festes popu-
lars anoienques.
El recull que ens presenten, 
que abraça una vuitantena de 
Gegants i Gegantons, és un 
compendi que neix arran del 
treball conjunt de Els Gegants 
Som amb el masquefí Roger 
Vázquez, i prologat per Llu-
ís Ardèvol, per tal de deixar 
constància de les tradicions i 
festes de la comarca de l’Ano-
ia.
Aquest cap de setmana l’As-
sociació cultural Els Gegants 
som seran a l’espai firal de la X 
Fira del Món Geganters a Lli-
nars del Vallès on presentaran 
el llibre Els gegants de l’Anoia 
de Roger Vázquez.

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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TEATRE / LA VEU 

E l Teatre de l’Aurora ha 
endegat una nova cam-
panya d’establiments 

“amics” amb la qual els comer-
ços i empreses locals donen 
suport al projecte cultural de 
la sala independent igualadina. 
Aquesta és la segona tempo-
rada que el Teatre de l’Aurora 
impulsa aquesta campanya de 
col·laboració.
En aquesta segona edició de la 
campanya, hi participen un to-
tal de 26 establiments “amics”: 
1915 Original, Taxis Igualada, 
Fer Frans, Llibreria Aqualata, 
Atena 2000, Copisteria Ram-
bles, L’Estanc de la Rambla, El 
Cafè de l’Ateneu, Antoni Gra-
ells - Fusteria i mobles, Llibreria 
Cal Rabell, BitØk, Supermer-
cats Supermas, Òptica Rodri-
go, InterSport Pedraforca, Roig 
Fotògraf ’s, Cal Perico , Marcel 
Claramunt, La Botigueta, Xur-
reria Duna, Llegim? Llibreria, 
Kan Bakus, Drac Puff, Styl’s 
Comercial, Snow Fun, Star Foc 
Anoia, i-enginy.

Aquesta campanya, que es 
manté oberta per a futures col-
laboracions d’empreses i esta-
bliments interessats en donar 
suport al Teatre de l’Aurora, 
se suma a la campanya impul-
sada per la sala igualadina de 
buscar “amics”, persones que 
vulguin col·laborar, de manera 
voluntària i altruista, destinant 
temps o diners, a tirar endavant 
el projecte cultural col·lectiu 
del Teatre de l’Aurora.

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gestio-
nat per la cooperativa Unicoop 
Cultural, és un projecte col·lec-
tiu sense ànim de lucre basat 
en la complicitat, la participa-
ció i la cooperació. Ofereix una 
programació estable des de 
1996 amb la voluntat que el te-
atre, i la cultura en general, si-
guin accessibles per a tothom a 
través d’una oferta de qualitat. 
El Teatre de l’Aurora, ubicat a 
Igualada, forma part de l’As-
sociació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (ADETCA) i de 
la Red de Teatros Alternativos.

El Teatre de l’Aurora im-
pulsa una nova campanya 
d’establiments “amics”

MÚSICA / LA VEU 

A l’acabar el concert la 
satisfacció era palesa i 
els comentaris positius. 

La sensació general del públic 
que anava sortint del santuari 
de la Brufaganya després d’es-
coltar “la Mixta” era més que 
favorable.  Això passava el pas-
sat dissabte 10 de setembre en 
la cloenda de les Nits Musicals 
d’aquest any.
Durant el concert, la gran aten-
ció dels oients i els llarguíssims 
aplaudiments en alguns mo-
ments, feien evidents que les 
sensacions d’allò que s’anava 
escoltant eren de sorpresa, ad-
miració i entusiasme. I algú es 
pararia a pensar que, a banda 
del seu amor a la música, els 
cantaires havien de tenir una 
gran dedicació al cant a més de 
fer un esforç considerable per 
assolir un nivell com el que s’es-
tava escoltant aquell dia. Com a 
resum diríem que, si bé “la Mix-
ta” no és un cor professional es 
nota que el seu director sí que 
ho és i de la simbiosi d’un direc-
tor professional i d’un cor ama-
teur amb un gran coratge en re-
sulta un conjunt que produeix 
uns resultats brillants a l’abast 
de pocs cors d’afeccionats.

Els coneixements d’l’Alfred 
Cañamero es van fer ostensi-
bles amb l’obsequi d’una lliçó 
de pedagogia musical en  dues 
de les peces del concert: “Wa-
rum ist das Licht gegeben” de 
Joahannes Brahms o bé  “Lauda 
Jerusalem Dominum” part dels 
“Vespro della Beata Vergine” de 
Claudio Monteverdi. Les dues 
peces són d’una gran dificul-
tat tècnica, amb fragments a 
doble cor i sis o set veus i van 
ser interpretades amb una gran 
dignitat.
Completaven el concert obres 
de Javier Busto, Rheinberger, 
Kodaly, Biebl i Britten, potser 
amb no tanta dificultat com 
les anteriors però interpretades 
també de forma molt brillant.
La part de música popular va 
estar representada per harmo-
nitzacions de Baltasar Bibiloni 
i en acabar va venir l’obsequi 
d’un també popular espiritual 
negre “Ride the Chariot” i el 
regal de Els Segadors”, obligat 
per ser la vigília de la Diada i 
cantat per tot el públic.
Com a resum: un concert ex-
cepcional que ha estat a l’alça-
da dels millors intèrprets que 
aquest any han actuat a les V 
Nits Musicals.

Una meravellosa Coral 
Mixta a la Brufaganya

MÚSICA / LA VEU 

A quest dissabte 17 de 
setembre el metal 
contundent dels Hyde 

Abbey arribarà a Igualada grà-
cies a l’Associació Rock City. I 
ho farà compartint cartell amb 
els Seek ‘Em All, grup tribut als 
llegendaris Metallica.
Serà a les 23:30h, a la sala Rec 
On Fire (carrer Creueta, 37) 
d’Igualada, on es realitzarà 
aquest concert.
Hyde Abbey faran tremolar el 
Rec on Fire amb el seu metal 
extrem. La banda barcelonina 
mescla estils com el hardcore, 
deathcore i metalcore obtenint 
un so propi i de gran quali-
tat que els ha portat a tocar a 
grans festivals com el Resurrec-
tion Fest, i a girar per tot l’estat 
espanyol amb grups interna-
cionals com Parkway Drive, 
Hatebreed, The Black Dahlia 
Murder, Napalm Death, The 
Exploited o Crisix. Presentaran 
el seu nou i flamant disc “The 
Devil Spokesman”. Obra que 
està recollint excel·lents críti-
ques tant dels seguidors com 
de la premsa especialitzada.
Però abans dels Hyde Abbey 
obriran la nit els Seek ‘Em All, 
grup tribut als populars Me-
tallica que descarregarà himne 
rere himne, clàssic rere clàssic, 
en una actuació que homenat-
jarà a la imprescindible banda 
de San Francisco.

Nit de metal a 
Igualada amb Hyde 
Abbey i Seek ‘Em 
All

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



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

44  |  CULTURA
LA VEU

Divendres, 16 de setembre de 2016

FOLKLORE / LA VEU 

Demà dissabte 17 de 
setembre a la tarda, 
Igualada acollirà la 

primera Trobada de Balls de 
Pastorets de Catalunya. L’acte, 
organitzat pel Ball de Pastorets 
d’Igualada, s’emmarca en el 5è 
aniversari de la colla i comp-
tarà amb la participació de les 
colles de Vilafranca del Pene-
dès, Sitges, El Vendrell i Tarra-
gona amb gairebé 80 partici-
pants entre balladors i músics. 
L’acte s’iniciarà a les 6 de la tar-
da amb una cercavila pel centre 
de la ciutat que començarà al 
Carrer de Santa Maria. El re-
corregut serà: c/ Santa Maria, 
Pl. Pius XII, c/ Custiol, Rambla 
Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, Pl 
de la Creu, c/ de l’Argent i Pl. 
Ajuntament. A les 7 de la tarda 
tindran lloc els balls parlats i de 
lluïment a la Plaça de l’Ajunta-
ment. Durant l’acte, tothom 
qui vulgui, podrà comprar la 
samarreta del 5è aniversari. Al 
acabar, se celebrarà un sopar 
amb les colles participants a la 
Plaça Pius XII. 
Des del Ball de Pastorets es vol 
agrair l’ajuda de totes les enti-
tats i comerços que han col·la-

borat per a fer possible aquest 
acte: Agència Mirasol Assegu-
rances, Fer Preu Just, Punto 
Blanco, Bodega Domènech, 
Carnisseria Cal Domènech, 
Forn de pa Jaume i Vicenç, 
Il Mondo del Bambino, Roig 
Fotògrafs, Supermas, Celler Fi-
gueres. 
El Ball de Pastorets d’Igualada
El Ball de Pastorets d’Iguala-
da va començar a formar-se 
el desembre de l’any 2010 tot 
seguint amb la recuperació 
de balls tradicionals iguala-
dins perduts. El 2011 va apa-
rèixer per primera vegada en 

El Ball de Pastorets d’Igualada 
organitza una trobada per celebrar el 
5è aniversari de la colla

la Festa Major d’Igualada i ja 
aquell mateix any va partici-
par en una trobada de balls 
de Pastorets celebrada a Vila-
franca del Penedès. El 2012 la 
colla va continuar la seva tas-
ca i va actuar altre cop fora, a 
part d’Igualada, a La Llacuna 
i Lleida. Durant els anys 2013, 
2014 i 2015 ha participat en 
diversos actes de la Festa Ma-
jor d’Igualada així com en 
trobades, festes majors i actes 
diversos en municipis d’arreu 
del territori català com Sant 
Cugat del Vallès, Tarragona o 
Agramunt.

MÓN CASTELLER / LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada ja saben on 
els tocarà col·locar-se, 

i en quin ordre hauran d’ac-
tuar, a l’espectacular cita del 
concurs de castellers de la 
Tàrraco Arena Plaça de Tar-
ragona del proper dissabte 1 
d’octubre. Com en l’anterior 
concurs, ara fa dos anys, els 
morats seran a tocar de la gra-
deria i en aquesta ocasió les 
colles que tindran al voltant 
seran les dels Castellers d’Es-
plugues, la colla castellera Jove 
de Barcelona, els Castellers de 
Lleida i els Castellers del Poble 
Sec. El sorteig es va fer el 10 de 
setembre a l’Antiga Audiència 
de Tarragona, i l’atzar va situ-
ar els igualadins com a quarta 
colla del grup D; això vol dir 
que actuaran a la segona de les 
dues rondes conjuntes quan 
intentin castells com el quatre 
de vuit o inferiors, i que seran 
els últims de fer-ho en el cas 
que aixequin construccions de 
prou nivell com per fer-los en 
solitari (tal com va passar amb 
el tres i la torre de vuit amb 
folre el 2014).
A la jornada del dissabte hi 
actuaran en total 20 colles, 

i la primera de fer-ho serà la 
dels Xiquets de Hanghzou, de 
Xina, la primera de fora de 
Catalunya que participarà al 
concurs. La jornada comença-
rà a les 16.30 h.

Acompanya els Moixigan-
guers a Tarragona
Els Moixiganguers d’Iguala-
da conviden a tots els iguala-
dins, anoiencs i aficionats en 
general a participar d’aquesta 
espectacular jornada al cos-
tat dels morats, i per això han 
obert una web (http://www.
moixiganguers.cat/concurs) 
on tothom qui ho vulgui ja 
es pot apuntar per entrar a la 
Tàrraco Arena Plaça amb la 
colla, fer pinya amb els Moixi-
ganguers i viure l’espectacula-
ritat del concurs de castells des 
de dins. Hi ha l’opció d’anar a 
Tarragona amb els busos gra-
tuïts que ha organitzat la colla, 
i tothom que hi vagi rebrà una 
samarreta, un entrepà i una 
beguda. També es convida a 
tothom a participar dels as-
sajos preparatius del concurs, 
cada dimecres de 20 h a 22 h  
i cada divendres de 21.45 h a 
00 h a Cal Tabola, al carrer de 
Sant Antoni de Baix 106-108 
d’Igualada. 

Sortejat l’ordre i la 
ubicació de colles al 
concurs de Tarragona

DANSA / LA VEU 

Les danses populars cata-
lanes i la  música coral 
i de cobla serveixen per 

celebrar l’aniversari del grup 
de veterans de l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina. El pro-
per diumenge dia 18 de se-
tembre, a 2/4 de 7 de la tarda 
actuaran al Teatre Municipal 
l’Ateneu acompanyats de la 
coral La Llàntia (que enguany 
celebra el 140 è aniversari) i la 
Cobla  Almogavarenca. Les en-
trades són a 7 € i es poden ad-
quirir el dijous 15 de setembre, 
de 7 a 9 del vespre i el diumen-
ge una hora abans de l’espec-
tacle a la taquilla del Passatge 
d’en Vives.

Els veterans, 25 anys dansant
L’entitat fundada per Concep-
ció Puig enguany celebrà el seu 
75è aniversari. En aquestes set 
dècades i mitja hi han passat 

centenars de dansaires que han 
mantingut les arrels de la dan-
sa i la cultura popular catalana. 
Ara fa vint-i-cinc anys, els ve-
terans de l’Agrupació Folklò-
rica decidiren crear una secció.
Aquest diumenge, els veterans, 
dirigits per Rosa M. Díaz, in-
terpretaran algunes danses 
com: la bolangera, el ball cer-
dà, la farandola, el ball pla de 

Llavaneres, l’espunyolet, les 
danses de Vilanova i alguna 
sardana.  Els acompanyaran els 
cantaires de la coral La Llàntia 
dirigits per Josep Bernadí amb 
la Mònica Carvajal al piano, 
que entre altres peces canta-
ran un fragment de la ‘Cançó 
d’amor i de guerra’. La cobla 
Almogavarenca, dirigida per 
Xavier Cassanyes.

25è Aniversari dels veterans de 
l’Agrupació Folklòrica Igualadina
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MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉA Tarragona, a punt per Santa Tecla 

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

S i Sant Magí és la festa major petita de la ciutat, 
Santa Tecla és la festa gran de Tarragona, la mà-
xima expressió popular de la seva història, religi-

ositat, cultura i tradició. Hom diu que la devoció dels 
tarragonins per la santa data de l’època visigòtica i que 
fou reconeguda per l’autoritat eclesiàstica quan les ter-
res de la Catalunya Nova eren encara sota el domini 
dels sarraïns. L’any 1321, en temps del rei Jaume II, amb 
l’arribada a Tarragona de la relíquia del braç de la verge 
i màrtir des d’Armènia, es reforça el seu patronatge so-
bre la ciutat i té lloc la naixença de les festes que porten 
el seu nom.
De llavors ençà, la ciutat de Tarragona ha honorat la 
seva patrona amb una solemnial celebració que ha 
comptat i encara compta –ara més que mai– amb un 
esplèndid seguici d’entremesos, balls i músics de la 
terra que, en el marc d’un escenari ciutadà incompa-
rable, constitueix un dels espectacles festius de carrer 
més complets, encisadors i espectaculars dels Països 
Catalans. A més de ser la festa gran de Tarragona, San-
ta Tecla és  també una de les més grans de Catalunya, 
possiblement la que ho és més de totes. Tanmateix, la 
riquesa del seu folklore patrimonial és allò que més la 
caracteritza, la fa majestuosa i en proclama la grandesa. 
Es tracta, doncs, de tot un bigarrat conjunt de danses 
i elements diversos del qual formen part els castells: la 
manifestació popular per excel·lència del Camp de Tar-
ragona i la seva capital. 
Avui que ja és encetat el programa d’enguany i quan 
encara falta una setmana per al 23 de setembre, dia 
principal de la festa, des d’aquestes pàgines anoienques 
tinc el goig de saludar tots els tarragonins i tarragonines 
àvids de gaudir-la, ensenyar-la i compartir-la amb totes 
aquelles persones de bona voluntat que vulguin acos-
tar-s’hi amb coneixement i respecte. I també saludo, 
no cal dir-ho, les quatre colles locals que són ja a punt 
d’escriure una nou capítol de la que, sens dubte, és una 
de les més singulars, interessants i atractives festes cas-
telleres que existeixen.
Parlarem primer dels Xiquets de Tarragona, coneguts 
com els matalassers per les ratlles vermelles i blanques 

de la seva camisa.  Es tracta d’una de les colles més his-
tòriques i tradicionals de la geografia castellera ja que, 
després d’un segle llarg de castells a Tarragona, la seva 
primera fundació data del 1926. Tornada a fundar en 
qualitat de nova colla el 1970 amb la unió de les dues 
colles Vella i Nova que hi havia en aquells moments, 
avui en dia és prou dominadora dels castells bàsics de 
nou i ha entrat a formar part de la llista de colles de 
gamma extra.
Per la seva part, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, sor-
tí a la palestra l’any 1980 amb el lila com a color distin-
tiu. La Jove de Tarragona, l’agrupació tarragonina que 
més amunt ha arribat en l’exercici de l’art de fer castells, 
ja fa anys que es va convertir en una de les grans colles 
dels nostres dies a tocar de les més capdavanteres de 
Vilafranca, Valls i Terrassa. Els anys 1996, 2012 i 2014  
fou cridada a participar a la diada vilafranquina de 
Sant Fèlix. És, lògicament, una colla de les anomenades 
de gamma extra i, entre d’altres proeses, pot presumir 
d’haver carregat el tres de deu a l’última edició del Con-
curs.
La tercera colla tarragonina, per ordre de fundació, és 
els Xiquets del Serrallo. Nascuda l’any 1988 al popular 
barri mariner tarragoní del Serrallo, té el blau 
marí com a color distintiu, ha fet i fa  castells de 
set i set i mig,  i el seu palmarès compta amb dos 
quatres de vuit carregats i la torre de set des-
carregada; una colla força més modesta que les 
anteriors, però molt castellera i estimada.  
I ja finalment, parlem de la Colla Castellera de 
Sant Pere i Sant Pau, els castellers d’aquest po-
pulós barri del nord de la ciutat. Fundats l’any 
1990, amb camisa verda, van fer que Tarragona 
fos la primera població  amb quatre colles, un 
nombre que només ha pogut ser superat per la 
ciutat de Barcelona que, si no m’equivoco, en té 
sis. Bons castellers com a bons tarragonins que 
són, els de Sant Pere i Sant Pau, després d’anys 
d’esforç i coratge, s’han convertit ja en colla de 
castells de vuit. La diada de Sant Magí d’aquest any re-
gistrà la més brillant i completa de les seves actuacions, 

tot descarregat: torre de set, tres de vuit, quatre de vuit 
i pilar de sis.
Aquestes són les quatre colles tarragonines. Divendres 
de la setmana que ve, diada de Santa Tecla, les podrem 
veure a la plaça de la Font, al migdia, retornades les au-
toritats al Palau Municipal després de l’ofici a la catedral 
i una vegada acabada la passada de tots els components 
del seguici festiu. L’endemà, diada de la Mercè, també al 
migdia,  seran a la plaça de les Cols, al peu de les escales 
de la catedral: un indret  meravellós, evocador de temps 
passats. L’actuació constarà només de dues rondes de 
castells perquè, tot seguit i com és de consuetud, els pi-
lars començaran a caminar: després de pujar i baixar les 
escales intentaran arribar fins a l’Ajuntament.
Cal dir, així mateix, que aquest proper diumenge, al 
migdia i a la plaça de la Font, tindrà lloc la gran diada 
anomenada del Primer Diumenge –creada l’any 2005– 
amb la participació de la Colla Vella de Valls, els Cas-
tellers de Vilafranca i les dues colles més grans de Tar-
ragona: la Colla Jove i els Xiquets. En ser diumenge, és 
una escaient ocasió per a assistir-hi i gaudir de la ciutat 
i els castells.  

La plaça de la Font de Tarragona, escenari de magnes 
diades castelleres.

MÚSICA / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
continua amb la pro-
gramació de les Festes 

Culturals. Aquest cap de set-
mana tindrà lloc un concert 
de gospel i soul al Castell de 
Claramunt, el dissabte 17 de 
setembre al vespre, i la nove-
na edició de l’Exposició-Fira 
d’Art, el diumenge 18 de se-
tembre al llarg del matí al nu-
cli antic.
L’audició de gospel i soul es 
farà a partir de les 10 del ves-
pre a la Sala Gran de la for-
talesa i anirà a càrrec de la 
formació The Gourmets Vo-
cal Quartet. Aquest concert 

forma part del Cicle de Músi-
ca als Castells que promou la 
Fundació Castells Culturals de 
Catalunya. El preu de les en-
trades serà de 4 euros, que es 
podran comprar el mateix dia 
a la taquilla. Es disposarà d’un 
servei d’autobús per pujar fins 
al castell que sortirà a partir de 
les 8 del vespre des de la plaça 
de l’Ajuntament.
The Gourmets Vocal Quartet 
està integrat per Àlex Delgado 
i Jordi Vallespí, tenor i piano; 
Javier Canales, baríton, i Abel 
García, baix. L’oferta musical 
d’aquesta formació es basa en 
el so vibrant de les quatre veus 
solistes, perfectament har-
monitzades, que ofereixen un 

gospel fresc i potent, de gran 
qualitat. 
The Gourmets Vocal Quartet 
es va formar el 2013 a Barce-
lona. El grup presenta els seus 
concerts des d’una perspecti-
va musical i humanista, com 
una forma de donar a conèi-
xer els cants que van ajudar 
a milions d’éssers humans 
a suportar l’esclavitud, però 
també a transmetre plans de 
fugida cap a la llibertat. La 
formació ha actuat a l’Audito-
ri de Barcelona, al Gran Tea-
tre del Liceu, al Jamboree Jazz 
Club, a l’Auditori de Girona i 
als Festivals Internacionals de 
Música de Girona A Cappella, 
de Matadepera i de Sabadell,  

entre d’altres. També ha ofert 
la seva música en nombrosos 
actes públics i cerimònies pri-
vades. El febrer va treure el seu 
primer disc de llarga durada 
amb el títol Freedom Songs.

Novena edició de l’Exposi-
ció-Fira d’Art
El diumenge 18 de setem-
bre, de les 10 del matí a les 2 
del migdia, el nucli antic serà 
l’escenari de l’Exposició-Fira 
d’Art, que arribarà a la no-
vena edició. Aquesta activitat 
l’organitzen les regidories de 
Cultura i de Benestar Social i 
és una de les més destacades 
dins de la programació de les 
Festes Culturals.

En les anteriors edicions, 
aquesta proposta firal ha estat 
tot un èxit tant de participants 
com de públic. Els visitants 
podran trobar més d’una tren-
tena de parades amb diferents 
productes artesanals. Hi haurà 
bijuteria, peces de filferro, de 
fusta, carros i calesses, espel-
mes, pastisseria o objectes fets 
de Patchwork. La majoria dels 
expositors que participaran en 
aquesta novena Exposició-Fi-
ra d’Art seran poblatans però 
també n’hi haurà d’altres po-
blacions.
Les Festes Culturals es van ini-
ciar a principi de setembre i 
s’allargaran els mesos d’octu-
bre i novembre. 

Concert de gospel i Exposició-Fira d’Art, 
a la Pobla de Claramunt



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
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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
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
 historiadora i 
fotògrafa

Els Gegants centenaris de Casa Nostra, una 
recerca coordinada per l’anoienc Lluís Ardèvol

S i bé fa mesos que va ser presentat el llibre Ca-
tàleg de Gegants Centenaris de Catalunya a la 
Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats de Bar-

celona, en el marc de la mostra Som Cultura Popular, 
un volum, editat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, que entre nombroses iden-
titats geganteres compta amb la presència d’alguns 
dels  gegants de la nostra comarca com és el cas dels 
de la Font Vella i de Sant Ignasi, pel que fa a Iguala-
da, i els de Capellades.  A finals del mes passat, i dins 
dels actes de la Festa Major, a la Biblioteca Central 
d’Igualada, davant d’uns expectants assistents, una 
elogiable argumentació va servir al Lluís Ardèvol i 

Julià –bibliotecari 
i documentalista- 
per a una com-
pleta presentació 
d’aquest notable 
treball, un mag-
nífic document 
sobre els nostres 
gegants centena-
ris.
En aquest acte, 
doncs, l’anoienc 
Lluís Ardèvol, en 
tant que coordi-
nador d’un col-
lectiu  d’inves-
tigadors (Carles 
Freixes, Jan Grau, 
Oriol Ibàñez, Jor-

FOTOGRAFIA / LA VEU 

La propera edició de 
FineArt Igualada – el 
circuit fotogràfic refe-

rent de Catalunya- es durà a 
terme del 24 de febrer al 19 de 
març de 2017. El circuit foto-
gràfic, consolidat a nivell esta-
tal, arribarà a la seva cinque-
na edició acollint novament 
obres de grans fotògrafs. El 
2016, el festival va rebre la xi-
fra més alta de visitants regis-
trada fins al moment, amb un 
35% de visites més que l’any 
anterior. Fet que va acabar de 
consolidar el circuit i va fer 
d’Igualada la capital catala-
na de la fotografia, per quart 
any consecutiu. Tot i que la 
majoria de fotògrafs són ca-
talans, cada edició s’inclouen 
figures rellevants tant de la 
resta de l’Estat espanyol com 
de l’àmbit internacional. Tot 
pensat i organitzat per gaudir 

de la fotografia i del missatge 
que aquesta ens transmet. Els 
organitzadors, l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Foto-
gràfica, seleccionen als autors 
i les seves obres per la seva 
qualitat, originalitat, tècni-
ca, reconeixement i capacitat 
d’impactar al públic. Hi tenen 
cabuda tots els gèneres i estils 
fotogràfics (artístic, retrat, de 

La cinquena edició de FineArt 
Igualada ja té dates

viatges, documental, paisat-
gístic, fotoperiodístic, etc.).
Si voleu estar informats de 
totes les novetats i els detalls 
d’aquesta cinquena edició, ho 
podeu fer a través de les xar-
xes socials i la web de l’esde-
veniment: Facebook, Twitter- 
@fineartigualada i Instagram 
– fineartigualada, i :
www.fineartigualada.cat.

Presentació del “Llibre de 
les bèsties” de Ramon Llull 
a la llibreria Aqualata
LLIBRES / LA VEU 

A vui divendres a 2/4 de 
8 del vespre a la lli-
breria Aqualata tindrà 

lloc la presentació del Llibre 
de les bèsties, de Ramon Llull. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència de l’adaptador Roc Ca-
sagran i serà moderat per Marc 
Guarro, coordinador del club 
de lectura de Carme i Òdena.
El Llibre de les bèsties de Ra-
mon Llull adopta una vigència 
inquietant en aquesta versió 
de Roc Casagran, una de les 
veus amb més projecció de 
les nostres lletres. Amb la seva 
relectura, ens endinsarem en el 
sistema de jerarquies i classis-
mes dels règims medievals per 
saber si hem evolucionat com 
a espècie. Entendrem el joc de 
maquinacions i misèries que 
encara avui envolten els cen-

tres de poder. Ens observarem 
en el mirall d’uns animals que 
sovint són el que no semblen 
per intuir les facetes més tene-
broses de la condició humana. 
Però, sobretot, gaudirem de les 
arts de seducció d’aquesta obra 
fonamental de la nostra litera-
tura que ha captivat generaci-
ons de lectors des del segle XIII 
fins a l’actualitat.

di Miralles, Gerard Picó, Gerard Pouget 
i Albert Rumbo), des d’una lloable dis-
sertació, va descobrir-nos un testimoni-
al recull sobre el món geganter. Així, de 
primer va assenyalar la importància his-
tòrica dels nostres gegants centenaris, els 
més patrimonials, aquelles figures de més 
antigor i també les més originals; unes 
figures que sortosament han arribat als 
nostres dies gràcies a la devoció d’alguns 
i a la consciència del valor patrimonial de 
cada població en concret. I, per a aquesta 
fita, la recerca que ha generat aquesta pu-
blicació és el resultat d’un laboriós i llarg 
treball d’un equip que ha sabut destriar 
les informacions ben documentades, dels 
fons de llegenda i de les enraonies. 
Quant a l’obra, el resultat d’un incansable procés 
d’investigació, tots els gegants objecte de la recerca se 
sumen a ser figures d’una increïble autenticitat ma-
terial, ateses la seva història, el seu valor estètic i molt 
especialment els elements simbòlics que presideixen 
la festa, el moment més participat de la població, 
aquell que eleva el sentit de pertinença. En aquest 
sentit, els gegants de la nostra comarca se sumen a 
ser unes peces summament   emblemàtiques, com 
és el cas dels Gegants d’Igualada, els de la Font Vella 
(1857) i els de Sant Ignasi (1918), i els de  Capellades 
(1899); aquests, de la mateixa manera que els altres 
–segons una rigorosa labor de documentació- tenen 
entre noranta i més de cent anys i són un prestigi-
ós tresor de l’art de la imatgeria a Casa Nostra. Em-

però, en el cas de la comarca de l’Anoia, val a dir que 
aquest estudi s’ha fet amb la col·laboració de la Bibli-
oteca Central d’Igualada, l’Arxiu Històric Comarcal 
de l’Anoia i el Museu Molí Paperer de Capellades.
Els gegants són protagonistes indispensables de les 
festes catalanes i han esdevingut un inqüestionable 
símbol de la nostra identitat; tot experimentant una 
substancial expansió des de la passada dècada dels 
vuitanta, generant un estimable moviment associa-
tiu al seu entorn. Òbviament, es tracta d’un fenomen 
que té un recorregut de més de cinc centúries fins 
al moment de consolidar-se com a subjecte d’unes 
tradicions que s’han anat perpetuant i també reno-
vant. L’evolució de les figures dels gegants, de la prò-
pia imatgeria popular és, al capdavall, l’evolució de 
la Festa de cada població.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Campions de boxa

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

L
a Basílica de Santa Maria d’Igualada és l’edifici religiós més rellevant de 
la ciutat, a més de constituir una preuada obra arquitectònica a propòsit 
de les successives transformacions d’ençà els seus mil anys d’existència. 
La seva presència al bell mig de la ciutat troba els seus orígens en el culte 

cristià dels vilatans igualadins de per allà començaments del segle XI, quan a 
l’entorn d’una cruïlla de camins Igualada va veure consolidat un primer assen-
tament humà. 
Cap a l’any 1059, el primer temple consagrat a la veneració de Santa Maria va 
passar a ser erigit com a una Parròquia, amb les seves corresponents adscripci-
ons, depenent del bisbat de Vic, i amb l’assignació d’un cementiri propi. D’antu-
vi, la planta arquitectònica era d’estètica romànica, i no va ser fins tres centúries 
més tard, en època del gòtic, que no hi van ser incorporades una sèrie de capelles 
laterals arran d’una considerable transformació i ampliació de l’espai. Més enda-
vant, durant el segle XVI, va ser construït el majestuós campanar cobert i de for-
ma quadrada que la presideix: de primer amb petites finestres, i amb finestrals 
a la part superior on s’hi albergaven les campanes. I, al llarg del segle següent, 
atès l’important creixement de la població, va redefinir-se l’edifici actual segons 
els plànols d’en Pere Blai i d’acord amb el model de senzillesa constructiva de 
l’arquitectura catalana. 
D’ençà aquesta remodelació, amb una façana força austera tan sols decorada 
amb una rosassa de dotze pètals, l’església està formada per una sola nau d’estil 
renaixentista, amb arcs de mig punt i columnes clàssiques, i una coberta de volta 
de creuer. Sis capelles laterals, a banda i banda, s’orienten envers una capçalera 
tancada on hi ha l’altar, restant desvinculades una de l’altra mitjançant aquelles 
pilastres clàssiques acabades al capdamunt en massissos contraforts típics del 
gòtic. Aquests contraforts, a més de ser un element de força serveixen també per 
a sustentar les canonades de desguàs i acaben, per l’exterior, en unes gàrgoles de 
temàtica animalística i humana. 
A principis del segle XVIII, amb motiu de la tercera reconstrucció del temple, tot 
trencant el ritme monòton de l’interior, va ser construïda en una de les capelles 
una projecció lateral -propera al campanar- que havia de donar pas a la Capella 
del Sant Crist. Aquesta va ser dimensionada amb un cos de planta poligonal, 
típica del barroc, rematada amb una discreta cúpula que, per fora, està decorada 
amb pintures de l’artista Francesc Tremulles. 
Si bé el cos de l’edifici per ell mateix ha contribuït a escriure la llarga història 
d’aquest referent religiós de la ciutat, tal vegada és tot l’espai interior aquell que 
ens dóna més claus del seu ponderable testimoni religiós, així com de les volun-
tats de molts vilatans fidels a la seva fe. 

P ubliquem un històric docu-
ment de l’esport igualadí. És 
un programa d’una vetllada de 

boxa, celebrada al cinema Mundial, a 
les 11 de la nit, del dissabte 16 de ju-
liol de 1949. 
Fou una revenja d’una anterior cele-
brada a Manresa, amb victòria iguala-
dina. Era per retre homenatge a Julián 
Humanes, campió de Catalunya, i a 
Joan Vidal, sotscampió del cinturó de 
Barcelona (Recordem que aquest va 
morir el 25 d’agost de 2015, a Bèlgica, 
on vivia).
Combats anunciats: Latorre-Bertolín; 
Bru-Cruz; Giménez (Guant d’or)- Vi-
llena (Campió català); Vidal-Bel. A la 

segona part. Juliàn- Garcia Estrems 
(professional, superclase de “dura pe-
gada”) El local guanyà per KO., al 3r 
assalt. Els púgils igualadins eren els 
anomenats en primer lloc, i tornaren 
a vèncer guanyant el Trofeu d’EyD. La 
vesprada acabà amb un ball pel Con-
junt Windsor.
Preu de les entrades: General, 5 pta.; 
Senyores, gratis; treballadors amb 
descompte. L’endemà es feu un ban-
quet en honor dels campions. El preu 
del tiquet fou de 55 pta.
Aquest programa fou imprès a Cal 
Miranda, i ha estat facilitat per Ra-
mon Vergés, nebot de l’esmentat bo-
xador Joan Vidal Mayol.   
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La Basílica de Santa Maria, 
una presència mil·lenària al cor de la ciutat (1)

La històrica porta principal, a la Plaça de El Bruc

La porta lateral, una escultura metal.lica de Clara Rossy (2015)
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DIVENDRES 16

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Llibre de les bèsti-
es” de Ramon Llull, ed. Sembra
Amb la presència de l’adaptador Roc Ca-
sagran
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la 
Llibreria Aqualata. 

CINEMA
Piera 
Projecció del documental “Això ho can-
via tot”, una reflexió sobre el canvi climà-
tic i la relació amb el sistema econòmic 
actual.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Espai 
d’entitats.

MÚSICA
Piera 
GUATELEPIERA. Festa amb música dels 
anys 70, 80 i 90,
Divendres a les 10 del vespre a la pista 
del Gall Mullat.

CONFERÈNCIA
Els Hostalets de Pierola 
“La llum. Font de coneixement” a càrrec 
de Jordi Juan i Joan Guarro.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’au-
ditori Cal Figueres.

MÚSICA
Òdena 
Concert amb Celloboe del III Cicle de 
Concerts a les capelles de Sant Miquel i 
de Santa Magdalena.
Divendres a les 9 del vespre a la capella 
de Sant Miquel.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 
Trobada de lectors que han llegit “El lec-
tor del tren de les 6,27”, de Jean-Paul Di-
dierlaurent.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del Nucli antic.

DISSABTE 17

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 

text filosòfic. En aquesta ocasió serà “Los 
renglones torcidos de Dios”, de Torcuato 
Luca de Tena.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
Xerrada a l’entorn d’un llibre que han lle-
git tots els participants. En aquesta ocasió 
“The very hungry Caterpillar” , by Eric 
Carle.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

DANSA
Igualada 
Trobada de Balls de Pastorets de Catalu-
nya. Cercavila pel centre de la ciutat i ex-
hibició de balls a la plaça de l’Ajuntament.
Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament.

MÚSICA
Igualada 
Festa d’inici de curs de la coral infantil els 
Verdums
Dissabte a les 6 de la tarda a la rambla 
de Sant Isidre.

rrrrec FESTIVAL
Igualada 
Sisena edició d’aquest festival musical.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda al 
Vapor de Baix.

MÚSICA
Igualada 
Nit de metal a Igualada amb Hyde Abbey i 
Seek ‘Em All (tribut Metallica).
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a la sala 
Rec on Fire.

MÚSICA
Igualada 
The funamviolistas
Ana Hernández al violí, Mayte Olmedilla a 
la viola i Lila Horovitz al contrabaix fusi-
onen d’una manera acrobàtica i màgica la 
música clàssica i d’altres gèneres amb dan-
sa, cant, humor i teatre.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda al 
Vapor de Baix.

PATITROBADA
Igualada 
Nova edició de la Patitrobada, durant tot 

el dia podràs venir a jugar a jocs de taula.
Dissabte a partir de les 10 del matí al 
vestíbul de l’Ateneu.

MÚSICA
Capellades 
Concert d’estiu. Integral de Beethoven per 
a violoncel i piano amb Andrea Amador, 
violoncel, finalista del 26è Concurs Inter-
national
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala 
Paper de Música.

SARDANES & SARDINES
Calaf 
Ballada de sardanes enllaunades. Poste-
riorment, sardinada per a qui ho vulgui.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre a la pista 
del Casal.

DIUMENGE 18

JORNADES EUROPEES DEL PATRI-
MONI
Igualada 
 Visita guiada a la vil·la romana de l’Espelt, 
A càrrec de l’historiador Jordi Enrich.
Diumenge a 2/4 d’11 del matí trobada les 
antigues escoles de l’Espelt.

DANSA
Igualada 
25è aniversari veterans de l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina. Amb la col·labo-
ració de la Coral La Llàntia i la cobla Els 
Almogàvers.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA. MASQUEFA SONA BÉ
Masquefa 
Magnolia. Un quartet de jazz parit entorn 
de la veu i la personalitat de la cantant i 
compositoria Myryam Swanson. .
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent La Fàbrica.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Recital Líric a càrrec de Mireia Dolç, so-
prano; Albert Deprius, tenor; Alberto Ca-
zes, bariton i Xavier Dolç, piano, que ens 
delectaran amb fragments d’òpera i sarsu-
ela. Organitza Amics de la Música.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
cal Figueres.

DILLUNS 19

MÚSICA
Igualada 
Amb Jordi Badia. Inauguració del curs 
amb l’homenatge a Enric Granados en 
els cent anys de la tràgica mort del músic 
català. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 20

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 
Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre. 
En aquesta ocasió “Great expectations”, 
de Charles Dickens
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

SORTIDA
Igualada 
“El país càtar” amb Antoni Dalmau i Ri-
balta
Viatge amb autocar per conèixer el país 
on va arrelar amb més força, a l’edat mit-
jana, la doctrina religiosa del catarisme.
De dimarts a divendres. Sortida des de 
l’Estació d’autobusos.

DIMECRES 21

CINEMA EN VO
Igualada 
Projecció de la  pel·lícula “Great expecta-
tions” basada en el llibre que es comen-
tarà en el club de lectura en anglès de la 
Biblioteca .
Dimecres a 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

DIJOUS 22

CONFERÈNCIA
El Bruc 
Projecció-conferència “De les arestes-
Bruc a l’Himalaia” a càrrec de l’escalador 
Joan Cerdà. 
Dijous a les 7 de la tarda a Can Casas.

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.

LLIGADES
Teresa Riba
Escultures de dones de l’artista igua-
ladina.
Del 4 al 18 de setembre a la sala 
d’exposicions de la Pobla de Clara-
munt. 

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 
formatiu d’artesania en cuir de 
l’escola d’Art Gaspar Camps.
Fins al 19 d’octubre a la sala 
d’exposicions de l’Escola Gaspar 
Camps.

TOTS SOM LA CULTU-
RAL
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.

EXPOSICIONS
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El petit príncep
Estrena a Montbui  •  El Principito

RAMON ROBERT  

G
airebé tothom ha llegit El 
petit príncep, una novel·la 
breu i poètica, escrita per 
l’aviador militar francès 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944). Publicada en centenars de llen-
gües, està considerat un dels millors 
llibres del segle XX i pel cap baix porta 
venuts més de 140 milions de copies a 
tot el món. No és estrany doncs que 
aquest llibre hagi estat portat al cine-
ma més d’una vegada. Ara ens arriba 
una deliciosa pel·lícula d’animació 
(amb tècnica stop-motion) basada en 

el llibre de Saint-Exupéry.

       
Realitzada per Mark Osborne, la 
pel·lícula conserva part de l’encant 
del llibre i fa pròpies algunes consi-
deracions sobre la vida, la naturalesa 
humana, el sentit de l’amistat i l’es-
sència de les relacions humanes. El 
guió introdueix, però, alguns caràc-
ters inèdits en la novel·la original, cas 
dels personatges de la nena i el seu veí. 
No obstant això, la pel.lícula (un bon 
espectacle de lirisme i de poesia visu-
al)  no defraudarà als incomptables 
lectors i coneixedors del famós llibre, 
que fou publicat per primera vegada 
a l’any 1943.

Xina, anys 70
A Tous  •  Regreso a casa

RAMON ROBERT  

M
oltes de les millors 
pel·lícules xineses dels 
darrers trenta anys han 
estat realitzades per 

Zhang Yimou. Pel.lícules com Sorgo 
Rojo (1987), La linterna roja (1990), 
La semilla del crisantemo (1991), El 
camino a casa (1999) o Amor bajo el 
espino blanco (2010) perduren en les 
pàgines més destacades de la història 
del cinema universal. 

      
Durant el període de la Revolució 
Cultural del president Mao Tse-Tung, 
Yimou va deixar el seus estudis i obli-
gat pel regim comunista, va ingressar 
en una granja de treball on s’hi va estat 
nou anys. Precisament, en la seva dar-
rera pel·lícula, Regreso a casa, Yimou 
es refereix a aquell repressiu període 
de la historia de Xina. Relata el cas del 
pres polític Lu Yanshi, el qual és alli-
berat quan acaba la Revolució cultu-
ral. Quan torna a casa, descobreix que 
la seva dona (Gong Li retornant al 

cinema de Yimou) pateix d’amnèsia; 
no el reconeix i continua esperant el 
retorn del seu marit sense adonar-se 
que ara ja torna a estar al seu costat. 
Aquests personatges s’erigeixen en 
metàfora de la memòria col·lectiva de 
la societat xinesa.

Bombardeig
Estrena a Montbui  •  Gernika

RAMON ROBERT  

El bombardeig de Gernika va 
ser un atac aeri realitzat sobre 
aquesta població espanyola el 

26 d’abril de 1937, en el transcurs de 
la Guerra Civil Espanyola. Va bombar-
dejar la ciutat la Legió Còndor alema-
nya i l’Aviació Legionària italiana, que 
combatien en favor del bàndol revol-
tat contra el govern de la Segona Re-
pública Espanyola, causant centenars 
de morts i ferits.
Per primera vegada, el cinema s’apro-

pa als dramàtics fets succeïts a Gernika 
a l’any 1937. En aquest context, la jove 
Teresa (Maria Valverde), una editora 
de l’oficina de premsa republicana, 
tindrà ocasió de conèixer a Henry (Ja-
mes D’Arcy), un periodista americà en 
hores baixes que està cobrint el front 
nord. Teresa, festejada pel seu cap, 
Vasyl (Jack Davenport), assessor rus 
del govern republicà, se sentirà atreta 
per l’idealisme dorment d’Henry. La 
pel.lícula ha estat realitzada per Koldo 
Serra, el qual ha sabut barrejar la reali-
tat històrica i la pura ficció.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

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  Yelmo Cines 
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 Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines 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)



CULTURA / CARTELLERA  |  51
LA VEU
Divendres, 16 de setembre de 2016

EL REI BORNI 
Catalunya. Comèdia negra. De Marc Crehuet. AmbAlain 
Hernández, Miki Esparbé, Betsy Túrnez, Ruth Llopis.

Dues amigues, Lidia i Sandra decideixen organitzar un so-
par de parelles per així conèixer als seus respectius nois: Da-
vid, un policia antiavalots, i Ignasi, un documentalista social 
que va perdre un ull per culpa d’una bola de goma que li va 
colpejar en una manifestació. Quatre personatges que que-
den per sopar i recordar vells temps, pero sense saber que 
David va deixar bornu a l’Ignasi. 

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.

MASCOTAS
Estats Units. Animació. De Chris Renaud i Yarrow Cheney.

A Manhattan, la vida de Max com a mascota preferida cor-
re perill quan la seva propietària porta a casa a un altre gos 
anomenat Duke. Però les dues mascotes han de deixar enrere 
la seva rivalitat quan s’assabenten que un adorable conillet 
blanc anomenat Snowball està reclutant un exèrcit d’animals 
domèstics que han estat abandonats, decidits a venjar-se de 
tots els animals domèstics feliços i dels seus amos. 

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. 

GERNIKA

Espanya. Drama històric. De Koldo Serra. Amb María Valver-
de, James D’Arcy, Jack Davenport

Una història d’amor al voltant de la població basca bombarde-
jada per l’aviació nazi a l’abril de 1937 durant la Guerra Civil 
Espanyola. En aquest context, la jove Teresa, una editora de l’ofi-
cina de premsa republicana, coneix Henry, un periodista ameri-
cà. Teresa, festejada pel seu cap, Vasyl, assessor rus del govern 
republicà, se sentirà atreta per l’idealisme dorment d’Henry.

JUEGO DE ARMAS

Estats Units. Comèdia. De Todd Phillips. Amb  Miles Teller, 
Jonah Hill, Ana de Armas, Barry Livingston, Shaun Toub .
Dos amics de vint anys (Hill i Teller) que viuen a Miami 
durant la primera guerra de l’Iraq i que s’aprofiten d’una 
iniciativa governamental poc coneguda que permet a em-
preses obtenir licitacions sobre contractes de l’exèrcit dels 
EUA. Començant a poc a poc, aviat es comencen embutxa-
car força diners.

Cinema a l’Anoia
Igualada
ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha projecció. 
Properament: LES AMIGUES D’AGA-
TA

Sant Martí de Tous
CASAL
EL REI BORNI (7 anys) 
Dissabte: 18:00
Diumenge: 18:00
REGRESO A CASA (7 anys)
Dissabte: 19:35
Diumenge: 19:35

SALA AUDITORI

EL PRINCIPITO
Divendres: 18:15/20:30. 
Dissabte: 16:15/18:30/20:40 
Diumenge: 16:15/18:30/20:40

SALA PETITA

GERNIKA
Divendres: 18:30/20:45             
Dissabte: 16:30/18:40/20:50    
Diumenge: 16:30/18:40/20:50

Santa Margarida de Montbui
Montàgora Cinemes

1/ BRIDGET JONES (12A)
Dv. i Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 17:30/19:55/22:15

2/KUBO (TP)
Dv Dll a Dc: 17:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 12:00/16:00/18:00
2/NO RESPIRES (12A)
Dv Dll  a Dc: 19:05/21:00/22:50
Ds. i Dg: 20:15/22:10
Dj: 20:00/22:10
2/BEN-HUR 3D (12A)
Dj: 17:30

3/ ROBINSON CRUSOE (TP)
Dv Dll a Dc: 17:00/19:05
Ds.: 16:05/18:05/20:05
Dg.: 11:45/16:05/18:05/20:05
Dj.: 17:05/19:05
3/ NUNCA APAGUES LA LUZ (16A)
Dv a Dc: 21:10/22:50
Ds i Dg.: 22:20

4/PETER Y EL DRAGON (TP)
Dv a Dj: 18:30
Ds: 16:15
Dg.: 11:50/16:15
4/CUERPO DE ELITE (7A)

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dv a Dj: 20:40/22:40
Ds. i Dg: 18:15/20:40/22:40

5/ HOMBRES LIBRES DE JONES 
(16A)
Dv a Dj: 17:00/19:45/22:30
Ds.: 16:00/19:15/22:05
Dg.: 11:30/16:00/19:15/22:05

6/MASCOTAS (TP)
Dv a Dj: 17:10/19:00
Ds.: 16:25/18:20
Dg.: 11:30/16:25/18:20
6/TARDE PARA LA IRA (12A)
Dv a Dj: 20:50/22:50
Ds i Dg: 20:30/22:30

7/EL PRINCIPITO (TP) 
Dv a Dj: 17:25
Ds: 16:10/18:10
Dg: 11:40/16:10/18:10
7/BEN HUR (12A)
Dv a Dj: 19:40/22:15
Ds i Dg.: 20:10/22:35

8/ SIETE VIDAS (TP)
Dv a Dj : 17:15
Ds.:  16:20/18:25
Dg.: 12:15/16:20/18:25
8/ JUEGO DE ARMAS (TP)
Dv Dll a Dj : 19:15/22:45
Ds i Dg.: 20:20/22:45
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Com es tradicional, el 
dijous 8 de setembre 
se celebrà a la capella 

de Gràcia una missa amb mo-
tiu de la festa de la nativitat 
de la Verge. Fou presidida pel 
rector de la parròquia Mn. Jo-
sep Massana. Els cants anaren 
a càrrec de la Coral de Santa 
Maria dirigida per Coni Tor-
rents amb l’acompanyament 
de Maite Torrents. D’entre el 
repertori ofert cal citar «Ho-
nor i glòria sigui a vós Maria» 
d’A.Martorell; i «Salve Maria» 
-amb solo de M.Teresa Calaf- 
i «Ave verum», les dues de M. 
del Rio. Al final s’interpreta-
ren els «Goigs a Ntra.Sra. de 
Gràcia», de A.Casadesús.
Per acabar s’oferí un breu 
concert de tres havaneres: 
«Ulls verds», de R. Viladesau; 
«La gavina», de F. Sirés; i «El 
canó de Palamós» d’Ortega 
Monasterio, en una adaptació 
de Coni Torrents.

Noves actuacions per al se-
tembre
Per al dijous 15, és prevista 
a les 8 del vespre, l’actuació 
coral en la festa de la Soledat. 
El dissabte 24 a la Sagrada 
Família, on el P. Salvador Ba-

La Coral de Santa Maria a  la festa de 
la Nativitat a la capella de Gràcia

tet celebrarà la seva primera 
missa en la que fou la seva 
parròquia. I el diumenge 25, 
es participarà a Sant Cugat 
del Vallès en la missa que re-
transmet TVE-2.

Ana Torner Saumell

La Comunitat Educativa de les Escolàpies s’uneix al dolor de la família i celebra 
haver compartit amb l’Ana tants anys de vida a l’escola.
 
 Igualada, setembre de 2016

En record de:

Igualada, 11 de setembre de 2016

Igualada, setembre de 2016

En record

d'ANA TORNER SAUMELL 

Morí cristianament  el  passat  dia 11 de setembre, diada de Catalunya. 

    A.C.S.
 
Els teus estimats: Pedro Mari Pertika, Aitor, Laia, Laura i Carla volem agrair 
les mostres de condol rebudes.

Funerària Anoia S.L

ESGLÉSIA / LA VEU 

El dissabte 3 de setembre 
a la basílica es va parti-
cipar en la missa d’ac-

ció de gràcies, pels 50 anys 
de sacerdoci de Mn. Josep 
Massana, rector de les parrò-
quies de Santa Maria i de la 
Soledat i arxipreste d’Ano-
ia-Segarra. La cerimònia es-
devingué molt solemne, amb 
una nombrosa assistència de 
fidels que gairebé va omplí la 
nau basilical. Acompanyaren 
a l’esmentat sacerdot —que 
va presidí la celebració— els 
seus companys preveres Fèlix 
Guàrdia, Salvador Mundó, 
Josep M. Pujol, Josep Aribau, 
Eduard Flores i el diaca Pere 
Roig. 
Els cants foren a càrrec de la 

Coral de Santa Maria sota la 
direcció de Coni Torrents, 
i amb l’acompanyament a 
l’orgue de Lluís Victori. S’in-
terpretà «Poble de Déu en 
marxa» de X.Molans, com 
a cant d’entrada; “Laudate 
Dominum” de V.Miserachs, 
a l’ofertori; «Benaurada!» de 
J.Martínez-Colàs a la comu-
nió; i l’«Himne a Santa Ma-
ria» Ll.Millet com a comiat. 
També van col·laborar en la 
part musical les germanes Ita 
i Teresa Oliva.
En acabar la missa als locals 
parroquials de Santa Maria, 
es va servir un pica-pica i es 
renovaren les felicitacions a 
mossèn Massana que fou ob-
sequiat per part dels Consells 
Parroquials de la Soledat i de 
Santa Maria i de la feligresia.

50 anys de sacerdoci de 
Mn. Josep Massana

Concert a la capella de Gràcia, en la festa de la Nativitat. / J. TALAVERA

Acció de gràcies pels 50 anys de sacerdoci 
de Mn. Josep Massana. / JAUME VILA

ESGLÉSIA / LA VEU 

La setmana entrant tenen 
lloc les inscripcions per a la 
catequesi a les parròquies de 
la ciutat; especialment per 
als cursos preparatoris per a 
la Primera Comunió (2n. de 
primària) i per a la prepara-
ció per a la Confirmació (a 
partir de 1r. d’ESO). Aquest 
és l’horari i les dades per a la 
inscripció:
- Parròquia de Santa Maria: 
inscripcions del dimarts dia 
20 de setembre al dijous dia 
22, de 5 a 7 de la tarda al 

despatx parroquial (c/ Santa 
Maria 8). Més informació, al 
933800040.
- Parròquia de la Soledat: ins-
cripcions del dimarts dia 20 
de setembre al dijous 23, de 5 
a 7 de la tarda al despatx par-
roquial (c/ Trinitat 2). Més 
informació al 938030528.
- Parròquia de la Sagrada 
Família: inscripcions del di-
lluns 19 de setembre al di-
vendres 24, de 2/4 de 6 de la 
tarda a 2/4 de 8 als locals par-
roquial (carretera de Man-
resa 103). Més informació al 
938030427.

Inscripcions a la 
catequesi a les 
parròquies d’Igualada
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Setembre
19: Gener; Maria de Cervelló.

20: Andreu Kim Taegon; Pau Chong Hasang; Eustaqui. 
21: Mateu; Ifigènia; Celina.

22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa.  
23: Tecla; Andreu; Lli o Linus.

24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard; Pacífic.
25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia 

 

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

Jaume Bartolí Carol

Els que tant t’hem estimat i t’estimem mai t’oblidarem

10è aniversari

Igualada,setembre de 2016

Els associats, la junta directiva i l’equip humà de l’AMIC 
volem expressar el nostre condol per aquesta gran pèrdua. El recordarem sempre

  

Alfons Udina i Castell

Expresident de l’AMIC
 ha mort a l’edat de 72 anys a Vilafranca del Penedès

 el dia 12 de setembre de 2016

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l passat dissabte Mos-
sèn Xavier Bisbal, de 
34 anys,  va oficiar la 

missa i el jurament del càrrec 
de rector. Retorna a la Par-
ròquia de la Sagrada Famí-
lia, on va rebre el Baptisme, 
la Comunió i va celebrar la 
seva primera Missa Solemne. 
Des del passat 4 de juliol se 
sabia que Mossèn Xavier Bis-
bal i Talló, havia estat nome-
nat rector de la Sagrada Fa-
mília de la ciutat d’Igualada, 
substituint a Mn. Mas. Amb-

dós són fills d’Igualada i així 
continua la tradició de tenir 
capellans igualadins fent el 
servei pastoral a la nostra 
ciutat. 
La cerimònia religiosa d’en-
trada i actes de pressa de pos-
sessió es van fer en l’església 
parroquial plena de gom a 
gom i va anar acompanyada 
dels cants de la Schola Can-
torum. El nou responsable 
va oficiar la missa concele-
brada amb altres preveres i 
en presència del delegat epis-
copal, Mossèn David Comp-
te i Verdaguer, vicari general 

Mossèn Xavier Bisbal i Talló va prendre possessió 
de la parròquia de la Sagrada Família

de la diòcesi. Mossèn Xavier 
va fer així el seu primer acte 
com a rector, significant, una 
vegada més el seu agraïment 
per la confiança rebuda per 
desenvolupar aquesta res-
ponsabilitat, “desitjant esti-
mar a tots, ser el pastor de 
tots, sense excloure a ningú, 
però de manera especial dels 
que pateixen per qualsevol 
motiu”. I oferia la seva amis-
tat i col·laboració jovenívo-
les, per intentar ser un pare i 
bon pastor de tots.
Malgrat la seva joventut, ja 
porta una llarga trajectòria 

de servei. Després de la seva 
carrera d’econòmiques a la 
Universitat de Barcelona i 
de Navarra, seminari i es-
tudis de Teologia, va rebre 
l’ordenació sacerdotal el 5 de 
setembre de l’any 2010. Des-
prés d’una etapa a Roma en 
què va completar estudis a la 
Universitat Gregoriana i fou 
col·laborador del ‘Santuario 
de la Madonna del Divino 
Amore’, fou destinat a Sant 
Vicenç de Castellet i el Pont 
de Vilomara i Rocafort (Ba-
ges) on ha servit durant qua-
tre anys. També és delegat 
de mitjans de comunicació 

de la diòcesi de Vic, director 
del Full Diocesà, professor 
de l’Institut de Ciències Re-
ligioses de Vic i consiliari de 
l’Adoració Nocturna d’Igua-
lada. 
Un dels primers actes que 
haurà de realitzar com a 
rector serà rebre el seu com-
pany i amic monjo de Poblet, 
el Pare Salvador Batet, que 
té previst celebrar a la seva 
també parròquia natal, una 
Primera Missa Solemne, des-
prés de l’ordenació presbite-
ral que va rebre el passat mes 
d’agost. 



              

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 16: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 17: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 18: ESTEVE/
SECANELL
Dia 19:  MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 20: BAUSILI

Born, 23
Dia 21:CASAS V

Soledat, 119
Dia 22: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
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A 
l’estiu la nostra vida canvia, els dies són més 
llargs, fem més activitats, fa calor, no dormim bé 
i si anem de vacances, males postures, matalassos 
incòmodes, llargs trajectes. Tot és diferent fins i 

tot els nostres horaris d’alimentació. En resum, la nostra 
rutina és diferent, canvia el paisatge però el nostre sistema 
nerviós segueix treballant i ha d’adaptar-se als canvis de 
“relax” de les vacances.

Aquests canvis en la nostra vida fan que el nostre cos, la 
nostra musculatura i la nostra columna vertebral es de-
sajustin. Però cal tornar a la normalitat i ens trobem més 
cansats i sense energia. El nostre ritme ens exigeix estar al 
100%. i en els nens igual. Per aquesta raó és important re-
cuperar el  benestar i la vitalitat.

Realitza una revisió de la teva columna vertebral, ja que 
aquesta és l’encarregada de protegir el teu sistema nerviós 
i la relació amb el nostre organisme. Comença el teu nou 
cicle amb energia activant el teu cos de manera natural.

COMENÇA LA TEVA RUTINA AMB ENERGIA I VITALITAT 
DE MANERA NATURAL

Lina Berruecos
Espinologa

Sant Jordi, 15. Local . IGUALADA 08700

Tel. 93 180 59 18
       656 70 79 21
Cuidate Centro de Espinología

Cuídate 
CENTRE D’ESPINOLOGIA

COLUMNA SANA = COS SA
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“Si portem la roba interior 
adeqüada, la roba exterior 

ens lluirà mes”

Sóc nascuda a Barcelona i fa trenta-vuit anys, en casar-me amb un igualadí 
-amb qui hem tingut dues filles i dos néts- vaig venir a Igualada. 
Després de treballar en  l’administració de curtits, vaig entrar en el camp de la 
cotilleria i des de fa trenta-cinc anys estic al capdavant de Moda Íntima Natural. 

L
a botiga fa cinquanta cinc anys que existeix.

Va començar en un pis de la Soledat, venent les peces 
de tara de Vives Vidal, que en aquell temps es fabri-
cava a Igualada. Hi vaig entrar a treballar després 

d’un any de viure a a Igualada i quan la Joana Vives es va 
jubilar, em vaig fer càrrec del negoci. Vàrem canviar del pis 
a la botiga, a principis del 2000, també a la Soledat, per estar 
més a l’abast de les  clientes. 

Quina és la diferència entre una cotillaire i una venedora 
de roba interior?

En una botiga, la clienta agafa unes peces i passa per caixa. En 
canvi una cotillaire t’aconsella, avalua les teves necessitats i 
adapta el producte a la clienta. 

És cert que la majoria de dones no coneixen la seva talla de 
sostenidors?

És ben cert. Moltes dones no saben que hi ha dues talles: la del 
contorn del tòrax i la mida de la copa. Cal elegir el contorn 
adient i la copa -A, B, C,  D....fins la K- que correspongui a la 
mida del pit. Les cotillaires assessorem molt bé.

Hi ha roba interior de festa i de cada dia?.

Els fabricants fan peces de festa, de tot portar, esportives.... 
Si ens posem la roba interior adequada, la roba exterior ens 
lluirà  molt més i ens farà sentir més còmodes.

Què és Moda Íntima Natural?

Una botiga on oferim un producte amb la màxima qualitat 
i disseny. Amb diferents teixits que provenen de l’elaboració 
de matèries naturals com són el 100% cotó, el cotó egipci, 
el cotó merciaritzat, el cotó orgànic, el fil d’Escòcia, el fil de 
soja....

Què és el fil de soja?

És un teixit molt suau que dóna a la pell els beneficis de la 
proteïna de soja. Té un efecte absorbent que elimina la humi-
tat i la sensació de mullat. És desodorant, antibacterià, antial-
lèrgic i antifúngic, ideal per a la zona íntima.

És molt car?.

No, gens. Si tens en compte la relació qualitat preu i que la 
fabricació es fa a Catalunya, doncs no.

Continueu sent Outlett?  

Tenim  marques que ens porten restes de col·leccions, però la 
nostra botiga no està orientada únicament a l’outlett, sinó a 
tota mena de peces i marques de moda, de qualitat i d’actua-
litat i, si és necessari, adaptem a les clientes.

Veig molts pijames i vestits de bany.

Tenim bates, pijames, roba interior masculina i femenina, 
vestits de bany.... però el nostre fort és la cotilleria. A més en 

ser cotillaires  disposem de sostenidors i peces de bany per a 
tot tipus de necessitats (com per a pròtesi de mama).

A quin ventall d’edats us dirigiu?

Des de les adolescents que necessiten la seva primera peça 
fins a les persones grans. Aconsellem quina és la millor opció 
per a cada cas. De fet no és qüestió d’edat. La moda íntima ha 
ampliat molt el seu ventall d’ofertes.

Veu la botiga fora de la Soledat?

No. Penso que la botiga està al seu lloc just. Formem part del 
barri i tothom ens coneix. Aquí podem atendre millor a les 
nostres clientes i em facilitat el accés (abans havies de pujar 
escales). Amb aparcament gratuït a les zones blanques i al 
Vapor cremat.

A Igualada la crisi està durant. Si avui fos a fer, tornaria a 
muntar el negoci?

Sense cap dubte. A Igualada falten empreses on la gent pu-
gui treballar com abans  i per això costa sortir de la crisi. 
Ara sembla que es torna ha valorar la fabricació feta aquí. 
Els igualadins i els anoiencs, sempre han  apreciat molt la 
qualitat i les botigues que  la oferim sempre hi tindrem futur. 

Jaume Singla, @jaumesingla

No ens agrada parlar-ne, d’això, perquè algú pot pensar-se que som populistes, grocs, demagogs. Però no. No és la nostra inten-
ció, de cap manera. Però hem de dir alt i clar que el cas de la lamentable mort de Gabriel Pérez ens comença a posar la mosca 
darrere l’orella. El silenci dels que manen -i cobren suculents sous per donar la cara- a l’Hospital és, tres setmanes llargues des-
prés del succés, objecte d’una clara denúncia pública, per no dir paraules més gruixudes. L’organigrama de l’hospital ha estat cu-
riosament esborrat de la web corporativa del Consorci Sanitari de l’Anoia... Sense comentaris.  I els polítics que, fins fa dos dies, 
utilitzaven l’hospital per pujar punts en la seva imatge, amaguen el cap barroerament com els estruços, almenys públicament. 
Els bons professionals que hi ha l’hospital, que són la majoria, no s’ho mereixen. Són els primers que volen que tot l’esclareixi.
Que algú doni la cara i expliqui la veritat. O l’explicarem nosaltres. I no agradarà.


